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2018שנתתקציבאישורבנושא5מספרהמנייןמןשלאהמועצהמליאתמישיבתפרוטוקול
)31/12/2017ה-ראשוןביוםתמרהאזוריתהמועצהשלהישיבותבחדר(התקיימה

:משתתפים
דב ליטבינוף - יו"ר
רותי קפלן - חברה
עדה שמיר - חברה

- חברגבי טרק
יוסי אסולין - חבר

אשר סויסה - חבר
אסף סיגאוי - חבר

שרה'לה כספי - חברה
טובי שור - חבר
גבי מלול - חבר

דודי ברגמן - חבר

:מוזמנים קבועים
יובל מסילתי - מנכ"ל ומנהל כספים

יעקב אקריש - מזכיר המועצה
אהרוני שבתאי - מ"מ גזבר המועצה

עידן שילמן - סגן גזבר המועצה הנכנס
גיא דוננפלד - מהנדס המועצה

עופרה גזית - יועצת ראש המועצה למעמד האישה
עו"ד יפית גרין - יועמ"ש

ציפי קדוש - מתמחה
עדי אליאס - מנכ"לית

שחף חומרי - עוזר ראש המועצה
יוליה זוהר - מנהלת לשכת ראש המועצה

אנג'לה מולוצ'ניקוב - מזכירה בלשכת ראש המועצה
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:נוכחים
ניר ונגר - מנהל אגף תיירות, חכ"ל

שרון בר אל - מלווה קהילתית

של החברה הכלכלית.פותח את הישיבה ומציג את עדי אליאס, המנכ"לית החדשהדב
ראשוןבתוארהמדינהומדעימשפטיםלמדהבהשכלתה,עו"דעצמה,אתמציגהאליאסעדי

המקומיהועדאתניהלההקודםבתפקידהאדר.בהרמתגוררתכיוםשני.בתוארציבוריתומדיניות
זיתשבביתמציינתתושבים.3,500כ-ובויהודהמטהבאזורהשוכןזיתביתבמושבהאגודהואת
אתניהלהכןלפנימעניין.מאודמודלמשותף,ניהולעםשוניםועדיםשניאלהועדים,זהותאין

עדיביטחוניים.תפקידיםמלאהוכןעיליתמוצאאתניהלהירושלים,ולפניעירייתשלהעסקיהפיתוח
כליהואוהוועדיםהתושביםהמועצה,ביןשהקשרומאמינהמההתיישבותמגיעהשהיאמשתפת

אתלהדקכדיהתפקידבמסגרתיכולתהככלותעשההאזוראתלקדםמנתעלחשובמאודעבודה
הצמיחהלחיזוקפרויקטיםיקדמושביחדמנתעלהישוביםלביןהחכ"לביןהיחסיםמערכת

שלשפעבושישבאזורולמועצהלתושביםכלכליםמיזמיםלטובתפרויקטיםוהןהדמוגרפית
אפשרויות.

מאחלים לעדי בהצלחה.חברי המליאה

:5מספרהמנייןמןשלאהמועצהמליאתישיבתאתפותחדב

:על סדר היום

.תקציב מבקר וממונה תלונות ציבור.1
.2018לשנתתקציבאישור.2

להלן על סדר היום:

:תקציב מבקר וממונה תלונות ציבור.1
החומר חולק מראש לחברים.

אותווכותביםומקובלמוסכםתקציבמגישיםאנוומעולםמאזלכםהידועכפיכימעדכןדב
תקציבואתלהגישהמועצהמבקריכולהחוק,מתוקףהשנה.גםעשינוכךהתקציב,בספר

בלבד ללא הסכמת המועצה והתקציב הזה מוגש אליכם לאישור המליאה.

למליאה.הצטרףסיגאויאסף17:45**

תנאישלמרכיביםזיהינושבתוכומכיווןהמבקרתקציבעלהסכימהלאהמועצהכימצייןדב
ספריארבעהאושלושלבצעתקציבמבקששהמבקרלאזהקרי,עבודה,ותנאיהעסקה
מגולמתעצמוהתקציבבתוךאלהביקרות,שלעבודהתוכניתאוביקורת,סעיפיאוביקורת
המועצהמבקראתקיבלנולהזכירכםהמועצה.למבקרצמודרכבקרי,עבודהלתנאיבקשה
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היינושאםלהיותהיהיכולרכב.וללאמשרהחצישלבתנאיםלתפקידהתמודדבובמכרז
מתמודדים.20עודאוליניגשיםהיורכבעםמשרהבחצימועצהלמבקרמכרזמציעים

המועצהשמבקרגםמהתקציבבתוךמוגשיםהעסקהלתנאישבקשהיתכןלאמבחינתנו
עפ"ילהגיעשירצהלאןתחבורהשיידרשככללרשותועומדלכךובנוסףרכבאחזקתמקבל

כדיצריךשהואתחבורהכליכללרשותותעמידהמועצהלמועצה.שתוגשעבודהתוכנית
אתלפניכםיציגורןההסכמותאיהןאלואנונימית.היאאםגםהביקורתליעדלהגיע

בקשתו.

כללהגישהמבקרעלהמקומיות,המועצותלצו145בסעיףהחוקהוראותשעפ"ימצייןרן
רוצהשהואכפיתקציבלהגישבאפשרותוולאהמליאהוחבריהמועצהלראשתקציבשנה

אזוריתמועצהשלגודלבסדרפעילותהיקףעםמקומיותברשויותביקורתתקציבלנכון.
ולקחמאחרמצומצםידועלשהוגשהתקציבאש"ח.800מ-למעלהשלתקציבהואתמר,

אפשרשאילכךמודעהואהגיע.כאשרמסויםבמצבשהייתההפתיחהנקודתאתבחשבון
בשיתוףלעבודשחייבביקורתשלתהליךזהלרגע,מרגעלכתמרחיקישינוייםלעשות
הציבור.ופניותהביקורתלצורכימענהלתתועליוהמועצההנהלתעםיחדהדרגתיובאופן

לטעמו למועצה יש פער מאוד גדול שהולך וגדל ולדבריו ההיקף רק יגדל.

לביןבהתחלה,המועצהראשעםשסוכםומההתקציבבדיונישסוכםמהביןהפערלדבריו,
להגיעואפשרדרמטיואינומהותילאהפערלדעתו.4,000₪עלעומדהנוכחית,הצעתו

העיקרסבירשלסוגזהמבחינתוהתקציב,בכנסשפורסםכפיהדלקסעיףעללהסכמה
רןביקורת.לבצעאמיתיתיכולתאיןלמבקרהיוםשלובמענהמאחרהביקורתעםלהתקדם

עלנקבעתהביקורתייחודומההצרכיםהםמההביקורת,סוגעללהחליטשהאחריותמציין
ידי חברי המועצה.

רכבלהעמידהאפשרותנשקלהאכןבעובדות.לדייקומבקששקיפותבעדשהואמדגישדב
שהואבטענהלהצעהסירברןאולםמחלקהמנהלבדרגתרכבלווהוצעהמועצהלמבקר
בסטאטוסאלההעסקהבתנאימדוברשאיןעולהמכךגזבר.בדרגתשרדרכבמבקש

גםכאשרכעצמאי,עובדורןמאחרמשרהבחצירכבחלוקתלגביהבנותהושגולא.בנוסף,
במקרה זה, רן לא קיבל את המסלול המסוים שהוצע לו.

שלהאישייםבתנאיםהיוםכללהתעסקלטעמי,לפחותראוילאשזהחשבנושכך,מכיוון
כלעולההמבקרשלהרכבונושאביחדעובדיםמשנהלמעלהכבראנחנוהמועצה.מבקר
ועדתדרךישירהלאבבקשהעלההנושאביקורת,בועדתלדיוןעולההנושאהזמן.

עליאבלוההתנהגותההתנהלותלנבכילהיכנסלאמעדיףשאניוכהנהכהנהועודהביקורת
היא לא מקובלת.

לא,המועצהאויבשאתהחושביםלאבטחאנחנועצמו,אתלהוכיחצריךהמועצהמבקר
ידלךנתתיאישיות.בשיחותממניזהאתשמעתלאמהמועצה,אחדמאףזהאתשמעת
להשתלבצריךאתהאיךלהשתלב,יכולאתהאיךלךאמרתישבעולם,פתוחהכימכוונת

אזוריתמועצהשנקראתהמערכתבתוךלהיטמעכדילנהוגצריךאתהאיךהמערכת,בתוך
מביניםואנותפקידךשזהוהביקורתעבודתאתלבצענאמנה,עבודתךלעשותועדייןתמר
בנושאהיומיותהתעסקותךביקורת.בעדואנומאודחשובדברזהביקורתתפקידך.שזהו
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לאדרךהינההתקציבדרךרכבולבקשהמועצהלמליאתופנייתךושכרעבודהתנאי
הצעתאתולקבלבקשתךאתלדחותצריךמשמעיתחדשבצורהחושבאנימקובלת.

המועצה בתקציב עצמו.
נוספיםדבריםלידךותיקחעשייהומלאתרציניתמסודרת,עבודהשלשנהשנעבוראחרי

לשקולהבאה,בשנהמקוםיהיהבעבר,שקרהכפיתדחהולאלביקורתעליךשמטילים
שוב  את תנאי העסקה שלך.

מציג בפני אהרוני את חוברת התקציב שחולקה בכנס.רן
וכפישנהבכלכמוכיומחדדהתקציבבכנסשחולקההחוברתאכןשזוהימאשראהרוני

שאחריראשוןביוםלתקציבעדכוןהמליאהלחברינשלחהפעם,גםהכנס,בתחילתשציין
שהועלובקשותו/אוהמליאהחברישלבקשותכגוןשונותמסיבותשנעשותיקוניםובוהכנס

במהלך הכנס.
מוסיף שלפעמים נעשה עדכון לתקציב  גם כתוצאה מטעויות.דב
הרכבנושאאתרחבמאודבפורוםאישרהמועצהראשבמועצה,התקציבשבדיונימצייןרן

שצייןכפיוהפערנעשהכןהחישובכלומראהרוני,שלתחשיבעפ"י15,600₪שלבסך
בחציועודהציבורפניותוממונהמבקרמהותי.אינושלדעתו4,000₪עלעומדקודם

הקודםהמבקרידיעלגםעלההנושארגלים.בליבעצםהואהזהבמקוםרכבבלימשרה
בסךתחשיבעפ"ימשרהבחצירכבהקודםלמבקראישרושהםהמליאהלחברימזכירורן

העובדים.צריכתשלממוצעלאורשעשהתחשיבלאחרבקשתואתמבססורן22,000₪
נאמנהבצורהעבודתואתטובלבצעדרךלמצואלרןידשהושיטהעובדהאתמחדדדב

הביקורתועדתמולולעבודהציבורפניותעלוממונהכמבקרבתפקידוהאמתאתומשקפת
לבצעמנתעלבמועצהנתוןולכלמסמךלכללהיכנסמהמועצההרשאהקיבלשרןומציין

בנתוניםלהשתמשבחרהואעבודתו,תקופתכלבמשךזאת,ובמקוםהביקורתעבודתאת
מהשידעכדיהאישייםלתנאיוולהשוותהעובדיםשלהצריכהאתולבדוקלדעתמנתעלאלו

מחבריומבקשהדיוןלהמשךלהיגררמעונייןשאינוומצייןחוזרדבעצמו.בשביללבקש
ע"ישתתקבלהחלטהכליקבלוהואהמועצהלמבקררכבלאשרהאםלהחליטהמליאה

נשקולאחד,עובדשלהעסקהבתנאישדניםשברגעלצייןהמקוםגםכאןהמליאה.חברי
לעלות לדיון גם תנאי העסקה של עובדים נוספים במועצה.

ומעונייןהביקורתועדתיו"רבתפקידשנייהשנהכבררןמולשעובדמצייןסויסהאשר
עבודתשלהתחוםבכלהתמיכהעלהמועצהלראשמודהגםובמקבילעבודתועללולפרגן

עבודתואתלבצעהנוחיםהתנאיםאתהמועצהלמבקרלאפשרמבקשאשרהביקורת.
בצורה טובה לאור העובדה שביקורת היא חשובה ובונה.

שהואדברכליעמודהמבקרשלרשותומצייןסויסהאשרדבריעםלחלוטיןמסכיםדב
רצינותאתלהוכיחהמועצהממבקרמבקשדבהביקורת.עבודתאתלבצעמנתעליצטרך

לרשותופתרון.דווקאלאוזהאישירכבהתחבורה.לנושאפתרוןלושניתןגםמהעבודתו
מאודשאנוגםמההנסיעהיעדעללדווחמבליעבודהלצורכילשימושוזמיניםמועצהרכבי

המבקרבנוסף,המלון.בתיבמתחםלהתפלליומיומיתנסיעהעללוומפרגניםאותומכבדים
לעבודתכלללומפריעאינוהתחבורהנושארכב.אחזקתבגיןהוצאותהחזרמקבל

הביקורת.
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25%עלעומדתיכונהערבהאזוריתבמועצהמבקרשלהמשרההיקףהשוואה,לשם
ממחציתפחותקצת₪,מיליון60כ-שלפעילותבמחזוראש"ח105-110ביןנעוהתקציב

מאיתנו, ולא כפי שרן ציין בתחילת דבריו.
המליאהאתלעזובאורפנימרןומבקשהמליאהחברישללהצבעהההחלטהאתמעלהדב

בעת ההצבעה.
הנושא אינו אישי.לא מבין מדוע עליו לצאת בעת ההצבעה מאחר ולטענתורן

כיהעובדהאתומצייןהעסקהתנאיעלומדוברמאחראישיהנושאכימשיבמסילתייובל
חוק.עפ"ינסיעהלקצובתבנוסףק"מ500בסךהוצאותהחזרמקבלהמבקר

אלהוחזרההביתהמהעבודהלהגיעמנתעלרכבמבקששאינוולחדדלשובמבקשרן
לדוגמאתלוי,להיותמבליאמצעיתבלתינגישותיכולתלושתהיההביקורת,עבודתלצורך

מנתעלהעובדיםמאחדטובהלבקשצריךהיהביקורתלבצעחציבהלעיןלנסועכשרצה
שיקצה לו רכב.

מחדד שבכל פעם שיפנה אליו יקבל פתרון לנושא התחבורה.יובל
שרכבומחדדהזובסיטואציהשובלעמודמעונייןואינונכונהלאהזושההתנהלותמרגישרן

ולכןמסשווויובתוספתאש"ח40ב-יפגעשכרוהענייןולטובתבלבדהעבודהלצרכיהוא
לטענתו אין מדובר בתנאי העסקה.

ההצבעה.בעתמהמליאהיוצאאורפנירן18:00

מוגזמותדרישותעםרצויהלאכאישיותהמבקרעללהכריזמהמועצהמבקשמלולגבי
במידהאבלמעבודתו.מרוציםולאבמידהלהחליפו,מנתעלהפניםלמשרדולפנות

ודרישותיו הם על פי חוק, אל תפנו אליו לבצע את עבודתו במרחקים.
הביקורתעבודתאתלבצעממנולדרושותמשיךלהחליפומעוניינתלאשהמועצהמשיבדב

ותעמיד לרשותו רכב לכל צורך.
יכול בכלל לקבל רכב.מציינת שהעובד מועסק בחצי משרה ולא בטוח שהואעו"ד יפית

במועצה,שקלכלעלאישיתבאחריותשנושאהמועצהשכגזברמוסיףמסילתייובל
ידיעהמתוךבמועצהלעבודההתקבלוהוארכבעםהוגדרלאמלכתחילההתפקיד

ביצועלצורךלשכרותוספתק"מ500מקבלהמבקרובנוסף,אישירכבכולללאשהתפקיד
הביקורת ללא צורך דיווח וגם מקבל החזר הוצאות בגין  נסיעות הלוך חזור לעבודה.

?מבקש לדעת האם המכרז של תפקיד המבקר מתחדש כל שנה/שנתייםגבי
משיב שלא והמבקר הינו עובד מועצה מן המניין.דב

העיקריהעיסוקזההרכבשענייןהעובדההיאמכליותרהקשהשהבעיהמצייןאקרישיעקב
בעליהכניסוהואמאחרהאחרוןהמבקרמאז3פיעלתההמועצהשלההוצאהשלו.

ונשאלתקודםהיהשלאדברבמקומו,הביקורתאתשעושיםחיצונייםנוספים,תפקידים
כגוןאחריםיועציםמפעילאתהמבקרבתורהאם?עושהמבקרבתורהואמההשאלה,

עורכי דין ורואי חשבון? זוהי עבודת המבקר?
: לא ראיתי תוכנית שנתית של עבודת הביקורת.עו"ד יפית
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וזומאחרבקשתואתכיבדנולהיפךחיצוניים,יועציםהפעלתעלחלקנולא:מסילתייובל
לביןלרשותואותםוהעמדנוהביקורתלטובתלגיטימייםאמצעיםביןההבחנהבעצם

לדרוש רכב.

הביקורת .מציין שמדובר על יועצים עפ"י דרישה של ועדתאשר סויסה
רצוןאואישיענייןכאןאיןמבורכת,הינהלביקורתמהותיתבקשהשכלמצייןמסילתייובל

להצר הליך ביקורת.
זאתצייןשאףוהוסיףהמבקרעבודתאתחוסמתאוחסמהלאשהמועצהמצייןסויסהאשר
מבקראבלטוביםפחותודבריםטוביםדבריםלמבקריששלדעתומצייןאשרהמבקר,בפני

הוא תמיד דמות לא רצויה ומקובלת.
המבקרשלצירופואתכדוגמאונותןהוא,נהפוךסויסה,אשרשלדבריועםמסכיםלאדב

ליום גיבוש של לשכת ראש המועצה על מנת לחבר  אותו חברתית.
?4,000₪עלבאמתמדוברהאםשואלסיגאויאסף
עקרוניהואהענייןאבלאש"ח40כ-עלמדוברבמספריםתסתכלושאםמצייןמסילתייובל

שעובד לא מחליט על תנאי העסקה שלו בעצמו.
ישנההמבקרעבודתשללביקורתשמעברבחשבוןלקחתהמליאהמחברימבקשדב

פרסשנהכלמקבלתהמועצהועליההפניםמשרדשלהיקףורחבתגדולהנוספתביקורת
יושבשלושנציגחיצונירו"חמשרדע"ינעשיתהביקורתכאשרתקיןלניהולהפניםשר

פיזית במועצה תקופה ארוכה ועורך ביקורת על ספרי המועצה.
הציבור.מחדד שהמבקר נושא גם בתפקיד של ממונה על פניותאשר סויסה

משיב שבתפקיד זה עליו לשבת במועצה ולבצע את עבודתו.דב
בקשתביןהפערסכוםאתהמליאהחבריבפנילהציגמסילתימיובלמבקשסויסהאשר

המבקר לבין המועצה.
אש"ח333כ-רשוםובוהמבקרשהציגלמסמךסויסהאשראתמפנהמסילתייובל

תוספתבדיוקוזהבחודשאש"ח33כ-הואההבדלאש"ח.300כ-מאשרתוהמועצה
הסכום בגין רכב.

4שלסכוםעלשמדוברמצייןהואכאשרהמבקרמתכווןלמהכךאםשואלסויסהאשר
אש"ח ?

משיב שהמבקר טועה.יובל מסילתי
ממליץ לפתור את הבעיה.גבי  מלול

.רכב בכל זמן שיידרשמציין שהבעיה נפתרה ולרשות המבקר עומדיובל מסילתי
ממליץ לתת למבקר הטבה שהמליאה תחליט עליה.אשר סויסה

רכב בדרגת מנהל מחלקהדוחה את ההמלצה של אשר סויסה בטענה שכבר אישר לודב
והמבקר סירב וביקש רכב שרד בדרגת גזבר. התפיסה אינה מקובלת.

וזהאש"ח177היההמבקרשכר2013שבשנתאקרישליעקבלהעירמבקשברגמןדודי
.3פילא
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משיב שאלו היו הפרשים משנים קודמות.אקריש
בגין ק"מ?שואל האם אפשר להגדיל למבקר את החזר ההוצאותדודי ברגמן

ובנוסףהפניםמשרדשלקצובהעפ"ינקבעוק"מ500שהחזרמעדכןאקרישיעקב
500ה-במסגרתבפועלשימושנעשהלאשגםכךשנדרשפעםבכלרכבלומקצההמועצה

.ק"מ ולמרות זאת הם משולמים
פניהשתעלהפעםבכלנקודתיתיפתורשהואהעובדהאתוחידדשבמסילתייובל

מהמבקר צורך לנסיעה ללא מתן הסבר על היעד, הוא לא צריך לחזר אחר הפתחים.

להצבעה.ציבורתלונותוממונהמבקרתקציבבנושא1סעיףאתמעלהדב

ברוב קולות:הצבעה
גבי מלול, אשר סויסה, דודי ברגמן.:בעד
.יוסי אסולין, עדה שמיר:נמנע
.שרה'לה כספי, אסף סיגאוידב ליטבינוף, טובי שור, גבי טרק, רותי קפלן,:נגד

** רן אורפני חזר למליאה.

:2018לשנתתקציבאישור.2
החומר חולק מראש לחברים.

ספראתוקיבל20-21/12/2017ב-התקציבדיוניבכנסשהשתתףמצייןמלולגבי
החומרעללעבוראישיבאופןזמןמספיקלוהיהלאלטענתוקודם.ימיםכמההתקציב
כמוהוחושביםהםאםושאללחבריםהתקשרולכןהתקציבנושאאתולהביןולנסות

לדביפנהשהואבפניהםצייןומשכךהרגשתועםמזדהיםהחבריםשגםשקיבלוהתשובות
,90ה-בדקהלדב,פנההואהיוםימים.בחודשהתקציבעלההצבעהאתלדחותבבקשה

שאלפנייתו,ולפניבכוונהולאמתוכנןהיהלאזהאבלהאחרון,ברגענעשתהשהפניהנכון
שוב עוד היום את החברים וקיבל את אותה התשובה.

?שאלת רק את אנשי הכיכר ? או גם את אנשי עין גדידב:
שאלתי את אנשי הכיכר.גבי:
: מה הבקשה שלך ?דב
: לדחות את הדיון על התקציב ולהצביע עליו עוד חודש.גבי
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ראשלסגןובעיקרובעיקרובעיקרסדוםמכיכרלחבריםבעיקרהמליאה,לחברי:קפלןרותי
מליאהחברי10מתוך5ש-תקציבדיוניראיתילאמעולםזקנתי",וגםהייתי"נערהמועצה,

אתשלהםההבנהמאיניכרשחלקספקליאיןמגיעים,היוםהםואילולהגיעטרחולא
המליאהמחבריאחדכלשלכמוחשובוזמניבדיוניםיומייםישבתיאנינמנע.היההחומר,

זהבושה,הייתהזושלדעתילציין,ליחשובהמועצהראשכסגןגבי,בעיקרולךהאחרים.
משניםבשונהוהשנההרבה,כךכלשהשקיעוהאנשיםאתביזהזההמערכתאתבייש

אחרות הם ברורים, הם בהירים וגם "הדיוט" כמוני קורא ומבין.
אתלהדביקאישיתאחריותוזואבלעימוסיבותיוהגיע,לאומשהושבמידהמחדדדב

אתולהדביקלמועצהלבואשאלות,,לשאולהפרטיםפרטיאתללמודשלוואחריותהפער
ומעולםשנה15כברתקציבמגיששהואמצייןדבבתקציב.הופעתואיבעצםשיצרהפער

ספרכמוהמועצה,חברידרישותעלועונהמדויקתמקצועית,כךכלהגשההייתהלא
ספרשלותמציתמפורטתקציבספרונכונה,בונההערהבעקבותבמיוחדשהוכןתבר"ים

בפרזנטציההכנס,לקראתבהכנההשקיעוהתקציבאתשהציגוהמועצהעובדיהתקציב.
מולעבודהנעשתהשלמהשנהבנוסףומחוברת.מחברתבצורהלהצגתוהחומרבהכנת

לאאובהירלאשהתקציבטענותשומעאניזה,כלולאחרהשירותיםסלבנושאהישובים
אותיולעדכןלפנידקההטענהאתלהעלותהחומר.אתפעםעודללמודרוצהשגביאומובן.

מביניםלאאנחנוכיבחודשהתקציבאישוראתלדחותמבקשיםואנוחבריםעםשדיברת
אושבועשבועייםמועד,מבעודאלילהגיעיכולתיושר.חוסרמבחינתיזההדברים.כלאת

שאנילאחררקזאתעשיתוגםהישיבהשמתחילהלפנידקהלחכותולאבבוקרהיוםאפילו
אנחנוהחוק,מבחינתלעובדות,עכשיוהחברים.ביןשעוברותכתובותהודעותדרךמגלה

להפילהיאהמשמעותהתקציב,אתלאשרלאברצונךאםהיום,התקציבאתלאשרחייבים
את התקציב.

אתלהציגישהתקציב,הגשתמיוםשבועייםתוך":החוקלשוןאתמציינתיפיתעו"ד
והיום17/12/2017בתאריךהוגששלנוהתקציבבדצמבר".31מיוםיאוחרולאהתקציב,
התקציב.אתלאשרהיוםצריכיםואנחנוהשבועיים,תוםקרי,31/12/2017הינוהתאריך

המועצה,ראשסגןשללאבטחמכבדתלאמכובדת,לאההתנהגותזושלדעתומצייןדב
אתמביןלאעצמווהואמאחרהתקציבאתלדחותהמועצהמראשומבקשלפנידקהשמגיע

נציגיכמוהמליאהחבריכלאתהקיףלאאבלחברים,מספרששאללאחרוזאתהתקציב
בצורהטענותלעלותזמןלךהיהלשאול,זמןלךהיהיעשה.שלאדברזהמבחינתיגדי.עין

לינראיתשלךההתנהלותלך.מובןשאינומשהועלהסברלבקשזמןלךהיהמכבדת,
תדחהאםגםהרימבחינתישמתפרשתהיחידהההבנהזאתהתקציב,אתלטרפדכניסיון

אתלדחותשלהמשמעותאחר.תקציביהיהולאישתנהלאהואבחודש,התקציבאת
עדוהביצועהפיתוחעבודותאתלעצורהמועצה,עבודותאתלעצורזהבחודשהתקציב
שלאירשםתקיןמנהללאישורהפניםמשרדשלהעתידיתבביקורתגםבנוסףלאישור.
הבנהוחוסרזמןחוסרשלטענותלכך.הסיבהאתלנמקעלינוויהיהבזמןתקציבאישרנו

הם חסרי טעם.
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מספרלפניאולםהמחשבה.ומלאתהמושקעתהעבודהעלהמועצהלעובדימפרגןסיגאוי
רואיםלאהתקציבאתוכשמקבליםהערותוהעלוהיועציםעםישבוהישוביםאנשיחודשים

את ההערות ועל כן זה מפריע לתמוך בתקציב שלא מסכימים איתו.
: מה הכוונה ליושבים עם היועצים ?רותי קפלן

בנושאיםהבהרותעלוושםהישוביםנציגיעםפגישותשקיימוהישוביםלמח'הכוונה:סיגאוי
דבריםלעלותהמליאהלחברילתתצריךלדעתיבתקציב.ביטוילידיבאושלאשונים

בידינואיןכיוםזה.בזמןהתקציבאתלשנותגםצריךואםהתקציבכנסבזמןמהשטח
אפשרו לשנות ועם המסר הזה הוא חוזר לישוב.

שזההנוכחיםבפניוצייןהתקציבכנסאתפתחשהואומצייןסיגאוידבריעלחולקאהרוני
הזמן להעיר הערות ולשנות במידת הצורך.

שלאופיזהיותר,לושמגיעיטעןותמידתקציבמחלוקתמרוצהיהיהלאפעםאףישוב:דב
חבריבתורמכםמבקשאנירבים.מתקציביםנהניםיחסיתשלנוהישוביםתקציב.חלוקת
מקבלים.אחריםבמקומותאחריםישוביםתקציביםאילווללמודלבדוקסיורלעשותמליאה
להקמתבקשהלצורךרותםבמישורסיוריתקיים1/1/2018ה-מחרכיאתכםאשתף
התקציבכלבכללואזהמועצהמתקציב₪מיליון25ב-לנגוסהמעוניינתתעשייתיתמועצה

שלנו יתכווץ.

התקציב.לאישורהסכמתוונותןהמליאהאתעוזבשורטובי18:30**
ניתנהואכןנפלאהעבודהשנעשתהומצייןהתקציביהצוותשללברכותמצטרףברגמןדודי

במטמנותסיורשערכתילאחרהתקציבלישיבתהגעתיפעם.אישניתנהברורההכיתמונה
אפעה ונכנסתי הישר להצגת התקציב ע"י אגף החינוך

הואהתקציב,כנסשלהראשוןביוםדווקאאפעהבמטמנותביקורתלערוךבחרדודי:דב
לא מצא אף יום אחר בשנה אלה דווקא על הפתיחה וחצי היום הראשון של הכנס.

לתקציב.:לטעמי הצגת התקציב של החינוך לא הייתה קשורהדודי ברגמן
: הוצגו שם תוכניות עבודה מקושרות תקציב.אקריש
אינפורמציהועודבגרותתעודתמקבליאחוזיהחינוך,מצבעלתמונהלקבלציפיתי:ברגמן

ונפגעתי מאופן ניהול הדיון מעצם השאלה ששאלתי.
התקציבבכנסלוענהשבההדרךעלהנכבדהפורוםכלמולברגמןדודיבפנימתנצלדב

רשומיםהנתוניםכללבקשתךאכזבה.התקציבדיוניבתחילתדודישלהנוכחותשאיומציין
שארועודהבגרותמקבליאחוזמפורטושםתקציבהמקושרותהעבודהתוכניותבספר

אחר,במקוםביקורלערוךשהחלטתבגללבאמצעמצטרףשאתהמאודקשהזההנתונים.
שבמלואו,התקציבכנסאתולכבדאחריוםלבחוריכולתאבלחשובפחות,לאשזה

להקשיב לדברי הפתיחה, לחזון ועוד לקבל את מלוא האינפורמציה.
זוהיחדש,תקצובלעידןנכנסיםשאנחנוהישוביםראשיאתועדכנונענוהישוביםבקשתכל

במידהלבד".תצעדולא"לעולםמזהויותרהשירותיםסלחלוקתשבובאופןמהפיכה
ובמהלך השנה נזהה בעיות או פערים נטפל בהם.

מקוםבשוםאמרתילאאנילתקציב,וכמתנגדהציבורכאויבאותילציירמנסים:מלולגבי
בחודשלדחותביקשתירקלתקציבמתנגדלאשאנילחדדליוחשובלתקציבמתנגדשאני
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הספריםאתשקיבלנומאזהזמןכיזה,אתמאפשרהחוקאםהתקציב,עלההצבעהאת
ועד היום אינו מספיק ללמוד את החומר.

: שנה שעברה זה הספיק לך ?דב
: גם לא.גבי מלול

: אז איך הצבעת ?דב
: קיבלתי תשובות.גבי מלול

: ולפני שנתיים זה הספיק לך?דב
התקציב,בספרשנכתבהמילהכללהביןורציתירבהעבודהשהושקעהניכראכן:מלולגבי

לאזהואםכןאזהחוקמבחינתמתאפשרזהאםאזהתב"רים.,וספרהעבודהתוכניות
מתאפשר מבחינת החוק אז לא. אבל מכאן ולהאשים אותי בתככים זה לא נכון.

בפורוםזאתואומרחוזרואניישר,לאאדםאתהגביבדברי,שתדייקמבקשאני:דב
אותיוליידעקודםאלילפנותמבליבעורמהבאכשאתהישרלאאדםאתההזה,המכובד

על מה שאתה עושה מאחורי גבי.
שלהם.באמוןמעלתילאומעולםשנה40אותישמכיריםאנשיםפהיש:מלולגבי
הדברים.: גם אני מכיר אותך ואתה אדם לא ישר ואני עומד אחרידב

אתבחודשלדחותגבישלבקשתואתלעלותהאםלהחליטהמליאהמחברימבקשדב
אישור התקציב להצבעה שמשמעותה הפלת התקציב.

חברי המליאה לא מסכימים עם דב ומבקשים לא להעלות את בקשתו של גבי להצבעה.
מןתקציב,ישאםאבל,לדחותאמיתיתסיבהישאזתקציבאיןשאםמחדדתיפיתעו"ד

הרגע שהוא מוגש, תוך שבועיים אתם (חברי המליאה) צריכים לקבל החלטה ולהצביע עליו.
במידה,31/12/2017ה-היוםהתקציבעללהצביעצריכיםאנחנוחוקשעפ"ימחדדדב

שהצבענוכאילוזהבחודשהתקציבדחייתבעדיצביעווהחבריםגבישלהצעתוותתקבל
נגדו ונצטרך להגישו מחדש .

: גבי, אתה עדיין עומד על בקשתך ?עו"ד יפית
חוקי אז לא.: אם זה אפשרי מבחינה משפטית אז כן ואם זה לאגבי מלול

שהיא,סיבהמכלנגד,תצביעואםהתקציב.עללהצביעצריךשהיוםמציינת:יפיתעו"ד
כמו בקשת גבי מלול לדחות בחודש זה יחשב הצבעה נגד התקציב ואז יהיה אפשר לדחות.

אישוראתלהצבעהאעלהאנימלול.גבישלההצעהעללהצביעבליאחרת,אפשר:דב
התקציב, במידה ויהיה רוב נגד אישור התקציב, אז הוא ידחה בחודש.

: בוודאי, זוהי הצבעה רגילה.גבי מלול
איאושאלותלעלותשנוכלמנתעלתקציביםעלדיוןלקייםהיאהמטרה:ברגמןדודי

הבנות.
שתחפוץאינפורמציהכלולקבלעתבכללהגיעמוזמןאתהבנוסףהתקציב.כנסהיה:דב

ספציפיותשאלותלשאולהיהאפשרשבופאנלהתקייםתקציבבישיבתשקופה.בצורה
וכמעט ולא נשאלו שאלות בנוסף ניתנו גם שבועיים להערות לאחר כנס התקציב.
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: תמיד יש עדכון לתקציב.גבי טרק

ומפרט:להצבעה2018לשנתתקציבאישור,2סעיףאתמעלהדב

אתבזאתלהגישהריני,20-21/12/17התאריכיםביןשיתקייםתקציבדיונילכנסבהמשך
:2018לשנתהתקציבאישורי

.143,601,812₪שלבהיקף2018לשנתתקציבאישור.1

.49בעמודהתקציבבספרמופיע-פיתוחלעבודותקרןתקציבאישור.2

וכן51בעמודהתקציבבספרמופיע-20,390,943₪שלבהיקףתב"ריםאישור.3
.8+9בעמודיםהתברי"םבספר

בספרמופיע-משרות179.63שלבהיקף2018לשנתאדםכחתקןאישור.4
.305-312בעמודיםהתקציב

המועצה מתבקשת לאשר את האמור.

ברוב קולות:הצבעה
, גבי טרק, אשר סויסה, גבידב ליטבינוף, רותי קפלן, עדה שמיר, שרה'לה כספי:בעד

מלול,
יוסי אסולין  אסף סיגאוי וטובי שור.

דודי ברגמן.:נגד

קבוצתשלנטישתםעלכמחאההתקציבנגדשהצבעתילהבהירליחשוב:ברגמןדודי
ילדים לא חד גילית בהר עמשא.

שביקשתיהסיבהזאתתקינה,בצורהלהתנהלתמשיךשהמועצהמאודליחשוב:מלולגבי
פהנאמרכיהתקציבאישורבעדהבעתיאנייותר.קצתאותוולהביןבתקציביותרלהתעמק

ע"י דב והיועמ"ש שאי אישור התקציב יגרום לבעיות.
: לא אמרתי בעיות, אמרתי שאי אישור התקציב יגרום להפלתו.דב
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הוארצוניכלשרציתי.מהלאוזהלהפלתויגרוםהתקציבעלהצבעהשאינכון:מלולגבי
להבין טוב יותר את התקציב ואני אמשיך לחקור ולבדוק.

מלא.: אתה מוזמן מתי שתחפוץ לשאול כל שאלה ותקבל מענהדב

אתשהכינוהתפקידיםבבעלישנתנוהאמוןעלהמליאהלחבריומודההישיבהאתסוגרדב
התקציב ושיהיה לנו בהצלחה ושנה אזרחית מוצלחת של המשך עשייה.

הישיבה ננעלה.

_________________________
דב  ליטבינוף     -    ראש  המועצה

רשמה: יוליה זוהר
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