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ישיבת ועד  31מתאריך  - 25.1.21בזום
נוכחים – ליאורה טושינסקי ,חיים פלזנר ,נטע קוממי ,דגנית לוי ,צביקה באר ,דודי מזרחי ,חיימון
בלומנפלד ,חלי ביטון ,אסתי דהאן
עמרם לסרי ,יחיאל קאפח ,מנהלי מחלקות
כתבה :יעל שפיצר סטפ

ליאורה :הישיבה תתקיים בזום בשל מצב הקורונה ,אנחנו ישוב אדום.
אני שמחה ומתרגשת שאחרי כ"כ הרבה שעות של עבודה ועשייה ורצון להביא לידי ביטוי את התכנון
והעשייה בתקציב ,הצלחנו לייצר תוכנית לשנה הקרובה.
המפגש יתחלק לשני חלקים :בחלק הראשון נציג את תוכניות העבודה .מנהלי המחלקות פזורים
במקומות שונים ,כל אחד מהם יציג את סיכום  2020בתמונות ומספרים ואת תוכניות העבודה לשנת
 .2021נעשה הפסקה קצרה בין שני החלקים ובחלק השני נדון ונאשר את תקציב .2021
בהזדמנות זו אני רוצה לברך את חברת הוועד החדשה שלנו ,ד"ר אסתי דהאן ,שמחליפה את גדעון
עידן שהחליט לפרוש .גדעון עבד איתנו בוועד בשנתיים אחרונות ולפני כן שימש במשך שנים רבות
בתפקידים שונים – יו"ר הוועד ,חבר מליאה ועוד .אנחנו נמצא את הזמן והדרך להיפרד מגדעון כמו
שצריך ,לא דרך האינטרנט ,ותודה לאסתי על ההצטרפות ועל ההתגייסות ,ברוכה הבאה.
הישיבה תתנהל כך שנמצאים בזום רק חברי הוועד ,המליאה וחברי ועדת ביקורת ,כולם מושתקים
כדי שנוכל להאזין למי שמדבר ,מי שירצה יבקש ויקבל את רשות הדיבור.
הכנת תקציב מתחילה לרוב מצד ההכנסות ,צריך לגבש את ההכנסות המתוכננות ולפי זה לגזור את
יחידות התקציב למחלקות השונות .שנת  2020כפי שנזכיר הרבה הערב ,הייתה שנה מאד מורכבת
לאור הקורונה ,עשינו עדכון תקציב ברבעון האחרון ולכן היה קושי ומורכבות לגבש מסגרת תקציב
ל .2021לקח זמן עד שהבנו את המשמעויות התקציביות של שנת  .2020המחלקות קיבלו את
מסגרות התקציב ולפיהן בנו את תי=כוניות העבודה .כל החומרים הנ"ל רוכזו והועברו לחברי הוועד
הביתה.
רוצה להודות במיוחד ליחיאל ולעמרם על כל העבודה לקראת התקציב ,ולכל מנהלי המחלקות ,ותודה
לכל חברי הוועד שלוקחים חלק בהתנדבות בעשייה למען הישוב.
לפני שנדבר על התקציב וסיכום שנה ,אני מבקשת מדגנית לוי ,יו"ר צח"י ,שתיתן לנו סקירה על
הקורונה ,ובהזדמנות זו אודה שוב לדגנית על עשרות השעות שהיא משקיעה סביב הנושא.
נושא  :1עדכון סטטוס קורונה וסיכום שנה של צוות הקורונה
דגנית :רוצה להודות לצוות שעוזר בהתמודדות היומיומית עם הקורונה ,מציגה את הנתונים נכון
ל .25.1.21המחלה משתנה ומתפתחת .בסבב ההדבקה הנוכחי ההדבקה מתרחשת בעיקר מחוץ
לישוב ומתפשטת בתוך הבית ולא במרחב הציבורי .לצערי אנחנו מדווחים רק על כמחצית מהחולים,
מה שמקשה עלינו לבצע חקירה אפידמיולוגית ולקטוע שרשראות הדבקה.
יש  4מתחקרות /מתשאלות שאליהם מגיעים הדיווחים ,במידת הצורך אנחנו עושים מפגשי זום
מורחבים עם צוות גדול יותר שכולל גם את צוות דוברות הקורונה .מקווה שהמצב ישתפר בקרוב.

ליאורה נותנת את רשות הדיבור לדודי.
דודי :מבקש למסור מס' הודעות לוועד:
 .1בישיבה הקודמת בוצע מעצר שלי בניגוד לחוק ,הנושא נמצא בטיפול .כל ההחלטות שהתקבלו
בישיבה הקודמת לא תקפות כי ניתנו לי  4התראות פיקטיביות ,הפריעו לזמן הדיבור שלי ,אין לאף
אחד סמכות להוציא אותי מהישיבה.
 .2נדרשנו להגיע לישיבת תקציב ,אמורה להיות ישיבה נפרדת לתוכניות העבודה .כל מה שקשר
לסיכום  2020ותוכנית עבודה  ,2021החומר הועבר רק ב 22.1והועבר באופן חלקי מאד .אני מבקש
כרטסת של  2020מ ,3.1קיבלתי  1700דפים לפני שעה וחצי.
 .3אני מתנגד לישיבה בזום ,אנחנו לא ישוב אדום אלא כתום.
 .4הצבעתם על קבלת כללים חדשים לוועד ,רק שהכללים הללו לא יכולים להיות בניגוד להחלטת
הממונה .תמליצו לה ,והכללים הללו יהיו בתוקף גם על כלל המועצות בארץ .לא נשלחה הזמנה
לישיבה בזמן ,לא נשלחו חומרים בזמן.
 .5אין אישור של הממונה והמליאה לגבות אגרת שמירה ליח"ד ,נוסף על כך העברתי שבדצמבר
 2019הוועד היה חייב למועצה  1.3מיליון  ,₪עשיתם ניפוח הלוואות ולקחת  2מיליון  ₪לצרכים לא
מוניצפליים וכיסוי הלוואות .לקחנו הלוואה של  745אש"ח ,כשלמעשה העלות היא ₪ 140,000
כשהפער הולך לסבסוד צרכים לא מוניציפליים ,כיסוי גרעונות וכו' .מהיום הולך לכתב גם את להב
.433
מבקש לדחות את הישיבה מהנימוקים שהעליתי.
חיים :לא אגיב לגיבוב המילים והמספרים של דודי ,רק אומר תודה רבה לך ,ליאורה ,שעובדת
במשרה וחצי בישוב בהתנדבות מלאה ,למרות כל ההכפשות שאת חוטפת .הציבור לא חשוף לכמויות
העבודה ,וגם לא למעל  200הפניות של דודי ל 186מכותבים בכל גופי המדינה .תודה רבה בשמי
ובשם חברי הוועד והעובדים .צר לי שיש אנשים כמו דודי .חבל שהוא לא מתגייס לעשייה חיובית אלא
משתמש בכוחות שלו רק לשלילה.
צביקה :רוצה לומר מילה טובה ,ביום חמישי קיבלנו ,כל חברי הוועד ,חוברת מסודרת ,מאורגנת,
מפורטת ,עם הרבה חומר לקריאה ומחשבה ,אז תודה לכל אנשי המזכירות ,ליאורה ויחיאל – עשיתם
עבודה מדהימה .תודה מיוחדת לליאורה על העבודה וההשקעה האין סופית .דודי ,ממליץ לך פשוט
להתעמק ולקרוא.
ליאורה :על סדר היום נמצאים תקציב ותוכניות עבודה ,זו ישיבה שלא מן המניין כמו כל ישיבות
התקציב .חברי הוועד קיבלו  10ימים מראש את התקציב ,חלק מהנתונים הועברו במהלך השבוע
האחרון .כל החומר הוכן על פי הגדרות החוק ועל פי לו"זים סבירים כדי שתספיקו ללמוד את החומר,
המנכ"ל והגזבר עמדו לרשות חברי הוועד לשאלות .לבקשתו של דודי מבקשת להצביע על אישור
קיום הישיבה 8 :בעד ,אחד נגד.
 .2הצגת סיכום  2020ותוכניות עבודה  2021של מנהלי המחלקות
ליאורה :סוקרת את החזון של ועד הישוב ,את היעדים הרב שנתיים – ניתן השנה דגש על הנוער
והמשך דגש על האזרחים הוותיקים ,המשך עבודה רצופה ותקינה עם המועצה ,שילוב ושיתוף כמה
שיותר תושבים במעורבות בכל הרבדים – ועד ,ועדות ,מתנדבים ועוד ,תודה לכולם ומזמינה תושבים
נוספים להצטרף .מציגה את היעדים האסטרטגיים,
לאה מנדל :מציגה את עצמה ,מנהלת מחלקת מח"ר החדשה ,מציגה את צוות המחלקה.
מציגה את חזון המחלקה ,מטרותיה והיעדים השנתיים שלה.
מורן (מנהלת הקהילה) :מתחילה עם סיכום העשייה בתקופת הקורונה .מודה לצוות המתנדבים
ולדגנית לוי על כל העשייה,
הדס (מנהלת התרבות) :מציגה את העשייה בתחום התרבות בתקופת הקורונה.

אפרת (רכזת אזרחים ותקים) :מציגה את העשייה בזמן הקורונה ביחס לאזרחים הותיקים ,בוצע מיפוי
וקשר טלפוני לכלל האזרחים הוותיקים בישוב.
אורטל (רכז הנוער) :מציגה את העשייה בקורונה ,בדגש על פרוייקט מלאכי יום ההולדת ופרוייקט
 1,000צעדים ליצירת קשר בין בני נוער לאזרחים ותיקים.
אפרת :מבקשת לנצל את ההזדמנות להודות לכל המתנדבים שעטפו את אזרחים הותיקים בתקופה
הלא פשוטה הזו.
מורן :מציגה את סיכום  2020בתמונות .מציגה את תוכניות העבודה ל ,2021כשהדגש הוא על
הגברת מעורבות התושבים בעשייה.
הדס :מציגה את סיכום  202בתמונות ,תודה מיוחדת לנועם שחם על העשייה עם רכב השמחה,
השקיע עשרות שעות בהתנדבות .מציגה את תוכניות העבודה ל ,2021בדגש על הגדלת תחושת
השייכות וגאוות היחידה.
אפרת :מציגה את סיכום  2020בתמונות .מודה לוועד שפתח את מתקני הקאנטרי לצורך המשך
פעילות הוותיקים ,לסגר לבידוד יש מחירים מאד כבדים על האזרחים הוותיקים .מציגה את מיפוי
האזרחים הותיקים ואת תוכניות העבודה ל ,2021בדגש על תכלול כלל השירותים החברתיים שאנו
נותנים לתושבים ,ומיזם "בטוחים בבית" להעלאת מודעות והתקנת מענים בטיחותיים לתושבים
בגילאי .+70
אורטל :מציגה את סיכום  2020בתמונות ,משתדלים לייצר שגרה ומעטפת גם בתקופת הקורונה,
מודה לחיים פלזנר על הליווי והתמיכה ,מציגה את מיפוי הנוער ואת תוכניות העבודה ל ,2021בדגש
על יצירת חיבורים בין הקבוצות השונות של בני הנוער.
חיים :מסכם את השנה בנושא החינוך – הורחב מערך ההסעות לתלמידי שכונת ינאי מ 34ל98
תלמידים בכל הגילאים לשני בתי הספר ,הייתה מעורבות חזקה של הוועד בבחירת מנהל חדש
לממ"ד ניגונים ,התחלנו במימוש הקצאה להקמת  3גנים ילדים חדשים ברח' יהלום במקום הגנים
הזמניים בדגניה ,הושקעה המון עבודה מול המועצה כדי לשפר את התוכנית כך שיהיו הרבה יותר
מקומות חנייה ולפתוח ציר תנועה בין רח' יהלום לספיר .הבאנו גן שפתי נוסף לישוב ,עשינו עבודות
תשתית רבות ליד בתי הספר .מודה לכל הצוות.
לאה :מיפוי כלל התושבים ,מציגה את תוכניות העבודה ל – 2021בנית המחלקה ,הקמת מרכז לפרט
ולמשפחה .מציגה את האתגרים המרכזיים שעומדים בפני המחלקה :פרסום ושיווק כלל הפעיליות,
חזרה לשגרה אחרי הקורונה ,גיוס קהל חילוני לפעילות והעצמת עבודת הוועדות.
הדס :מציגה את פרוייקט הנגרייה הקהילתית ומקהלת הילדים.
מורן :מציגה את פרוייקט החאן הקהילתי והפאב הקהילתי
אורטל :מציגה את פרוייקט תזמורת הנוער.
אפרת :מציגה את פרוייקט קפה תרבות לאזרחים הוותיקים.
לאה :מודה לדגנית ,זהבית ,חיים ונטע שמלווים את הצוות המקצועי ועוזרים בכל דבר.
ליאורה :מודה לצוות המח"ר על הצגת המידע ועל העשייה לאורך כל השנה .במקומות רבים יש נטייה
לשים דגש על נושאי השפ"ע והתחזוקה ,אבל הניסיון מלמד שהנושאים החברתיים שנוגסים נתח קטן
משמעותית מהתקציב אבל אלו הדברים שגורמים לתושב להרגיש חלק מקהילה .מבקשת להצטרף
לתודות לחיים ,נטע ,לדגנית ולזהבית שמלווים את מחלקות המח"ר לאורך כל השנה.
יחיאל :מבקש לאחל ללאה בהצלחה .עכשיו נעבור לחלק הפיזי של הישוב – פיתוח ,מחלקת תפעול,
בטחון ,גזברות ,דוברות ולשכת מנכ"ל ותוכניות עבודה מנכ"ל.
יחיאל מציג את כלל עבודות הפיתוח שבוצעו במהלך שנת  2020ברחבי הישוב ,מציג את סך
התקציבים (כ )₪ 257,000שהתקבלו מהמועצה לפרוייקטים שונים.

בוצעו עבודות תיעול וטיפול בניקוזים ב 10מוקדים ברחבי הישוב ,בוצע תכנון תנועה עתידי לאזורים
שונים בישוב ,עבודה עם ועדת בינוי על שינוי תב"ע לישוב ,תחילת בניה של  3גני ילדים בהובלת
המועצה ,נפרסו  700פנסי לד ברחבי הישוב .בכניסה לישוב הותקנו שלט אלקטרוני ומתקן כושר
חדשים ,דירת בנות השירות הלאומי שופצה ,בוצעו עבודות איטום הבריכה ,שיפוץ ופיתוח בסניף בני
עקיבא ,עבודות בטיחות במבני הציבור ,עבודות תשתית והפחתת פחת המים ע"י התקנת גמלי מים
חדשים ,הטמעת מערכת המים ב ,GISתחילת פרוייקט שיקום המדרכות ,בוצעו עבודות בתחום
תשתיות הביוב ושוקמו מס' קווי ביוב ,התאמת מועדון הוותיקים לאתגרי הקורנה בשת"פ עם המועצה,
העתקת ושיפוץ חנות המטמון בפרוייקט שנוהל ע"י מתנדבות שלקחו על עצמן את הפרוייקט.
אפרים :מציג את סיכום שנת  2020בתמונות – שדרוג פינות חמד בישוב ,התקנת ספסלים במרחב
הציבורי ,החלפת שילוטי העץ ברחבי הישוב ,יישום תוכנית התנועה והחלפת /הצבת תמרורים
חדשים ,התקנת תוספות תאורה בנקודות ספציפיות.
יחיאל :התקנת שוקל אשפה שהוביל לחסכון כספי משמעותי ,הכנסת רכב שיתופי ,העסקת מאור
הפקח שיוצר דיאלוג והסברה לתושבים ,פינוי רכבים נטושים – פונו השנה  74רכבים ,הפקח מטפל
גם בנשאי בע"ח ,סיוע למועצה בפיקוח הבנייה ,הגברת שת"פ עם השיטור הקהילתי.
אפרים :מטרה ל 2021להפחית את פחת המים מ 13%ל ,10%נקים עוד כ 7-גמלי מים במהלך
השנה ,ושליחת התראות לתושבים ב SMSעל נזילה.
מנשה :בטחון ש"ת מורכב מהבטחון השוטף – חברת שמירה אזרחית שמתפעלת את הסיור ואת
השער ,מעבר לזה יתר הבטחון מושתת על מתנדבים – בכ"כ יש  22מתנדבים ,יש לנו צוותי רפואה,
כיבוי אש ,משמר אזרחי וצוות חירום ישובי (צח"י) ,עבודה מול הצבא על מפגעי רעש ושריפות.
שיקום  300מ' מדרך הביטחון ,הקמת  450מ' מגדר הביטחון .לשנת  2021מתוכננים המשך עבודה
על תאורה וגדרות.
יחיאל :תודה לכל העושים במלאכה ,נזכיר גם את פרוייקט מדבקות הרכב.
עמרם :תוכניות העבודה ל 2021הן נגזרת מתוכנית העבודה שביצענו ב .2020אנחנו עובדים על
העמקת הגבייה והמשך טיפול בחייבים ,יש חובות של כ 6-מיליון  .₪יש שיפור בגבייה ,אנחנו לא
מסתפקים במשלוח הודעה אלא פונים לחייבים בכל הערוצים הקיימים .הטמענו במערכת הגבייה
נתוני סקר נכסים של כ 700-יח"ד מה שצפוי להעלות את ההכנסה מארנונה ומיסים בכ.₪ 700,000-
שינינו את מטרות עמותת המעון ומתכננים להוסיף לעמותה פעילויות נוספות שמתאימות למטרות:
חברה ,קהילה ,נוער וקשישים.
יעל :אתרכז בשתי מטרות בנושא הדוברות :אנחנו מצליחים להגיע להמון תושבים באופן דיגיטלי,
השנה אנחנו רוצים למצוא דרך להגיע לתושבים גם באופן אנלוגי .כמו כן ,בקרוב יושק אתר חדש
לישוב ,שיאפשר כמה שיותר שירות עצמי דרך האתר.
יחיאל :בגלל הקורונה עשינו מהלך של איחוד מאגרי מידע  -ארץ ,קאנטרי ,ספרייה וכו' ,כל המידע
אוחד לקובץ אחד והוטמע במערכת הניהול הישובית .מטרה אסטרטגית לשנה הקרובה היא מיתוג
יישובי כדי להעלות את הגאווה המקומית ואת תחושת השייכות.
ליאורה :תודה למנהלי ומנהלות היחידות שהציגו את המערכת הארגונית של שערי תקווה .שנת
 2020הייתה שנה שנייה שלנו כוועד ,ושנה בה הייצוג של המערכות ,ההבנה שלהן והתחלת מתן
מענים באו הרבה יותר לידי ביטוי .הצלחנו לייצר שותפויות ולבנות את הכוח והיכולת .השנה סגרנו
את הסכם הגישור מול המועצה ,שהניב לישוב כסף ושווי כסף של כ 8מיליון  ,₪ונפתח ערוץ תקשורת
טוב יותר עם המועצה וגופים נוספים .מזמינה את חברי הוועד לשאול שאלות.
דודי :רוצה להודות לעובדי הוועד על העבודה היפה .הצגתם תוכנית סיכום שנה ,לא קיבלנו עלויות
ואומדנים .כל ההצעות שעלו כאן צריכות להגיע לאישור בוועד ,אנחנו לא חותמות גומי .לא נקבל 3
מיליון  ₪מהמועצה ,הגישור פיקטיבי ,איפה ועדת ביקורת? דיברתם על מחיקת חוב של מיליון  ₪של

המועצה ,לקחתם חוב של  2מיליון ,איזה עוד חוב נשאר? איפה פרוטוקולים של ועדות התושבים? גן
שפתי הוקם ללא אישור .ההלוואות משמשות לניפוח התקציב .היועמ"ש לא נתן חוו"ד שאשפר
להעלות מיסים ,אתם מכסת"חים אותו והוא אתכם .יו"ר הוועד מורחת אותו ואתכם ביחד .העבודות
ביהלום לא קיבלו אישור .תקציבים שהגיעו מהמועצה לא קיבלו אישור הוועד לפרוייקטים ספציפיים.
צריך לדחות את העיסוק בתוכניות .2021
צביקה :רק רוצה להדגיש כמה דודי לא מבין על מה הוא מדבר – גן שפתי לא עולה לישוב שקל,
בזכות הגן הנוסף הורים לא צריכים להסיע ילדים או לשלוח אותם בהסעות לישובים אחרים .אם היית
עסוק בעשייה היית מבין את זה .מדהים שדווקא בשנה שהוקמה בה תנועת נוער חילונית בישוב אתה
מדבר על זה שלא מגיעים לקהל חילוני .לך תעשה שיעורי בית ונדבר.
 .3הצעת תקציב 2021
ליאורה :מתחילים את החלק השני של המפגש – דיון תקציבי ואישור תקציב .2021
ביקשתי מעמרם ומשלום הרו"ח לגזור נתונים רב שנתיים כדי לתת לנו את ההבנה על בסיס הנתונים
והדו"חות של המצב הכספי הכללי .הגרעון המצטבר צומצם בארבע השנים האחרונות בכ 6.5-מיליון
 ,₪נתון שמשפיע על היכולת שלנו להפעלת המערכות בישוב .הנתון השני הוא עומס ההלוואות .חלק
מהירידה בגירעון המצטבר נובע גם מהלוואות שלקחו הוועדים הקודמים ,יש עלייה של כ 4-מיליון ₪
בארבע השנים האחרונות .יחד עם ,עקב מיחזור הלוואות שביצענו בשנה שעברה ,ההחזר השנתי לא
גדל באופן משמעותי ,רק ב ₪ 100,000למרות שעומס ההלוואות גדל ,כמו שאמרתי יש שיפור
משמעותי בגירעון המצטבר.
הנושא השלישי הוא חובות – גם של הישוב לספקים וגם של תושבים לישוב ,אנחנו רואים ירידה מאד
משמעותית מסביבות  9מיליון  ₪ל 4מיליון  ₪בחובות לספקים ,תמיד יש אחוז מסוים מהתקציב
השנתי שנמצא בחובות לספקים בגלל העבודה השוטפת.
עמרם :הנורמה היא  ,13%אנחנו על.12%
ליאורה :חלק מהעבודה שנעשתה היא החזר חובות לספקים ,מצד שני ,הטיפול בחובות התושבים
נתן את אותותיו והם הצטמצמו לפחות מ 2מיליון .₪
עמרם :מודבר על חובות ריאליים ,לא על חובו מסופקים שעומדים על סביב  3.5מיליון .₪
ליאורה :חובות מסופקים זה מונח חשבונאי של חובות שרואה החשבון מזהה שמסיבות שונות לא
ייגבו .מה שהיה חשוב לי זה להראות את התמונה הכספית העדכנית של הישוב – צמצמום גרעון
מצטבר באופן משמעותי ,הגדלת עומס מלוות בלי הגדלה משמעותית של ההחזר השנתי וצמצום
משמעותי בחובות לספקים ובחובות התושבים.
השנתיים הקודמות עסקו הרבה מאד בייצוב המערך הכספי ,הצלחנו לעשות את זה ,עכשיו אנחנו
ניכנס לעומק למה היה לנו ב 2020ומה אנחנו מעריכים לגבי שנת .2021
עמרם :בשנת  2020יש את התקציב המקורי שבנינו ועדכון התקציב לאור הקורונה ותחזית ביצוע .בין
התקציב המקורי למעודכן יש  2אירועים מרכזיים .1. :הכנסה חד פעמית של מיליון  ₪למחיקת חובות
למועצה ,שקיבלנו מהמועצה בעקבות הסכם הגישור .2 .הקטנת הכנסות בתקציב הקאנטרי בגלל
הקורונה .התכוננו לרווח של  ,₪ 460,000בפועל הפסדנו כ ₪ 380,000כלומר הפסד בפועל של
 ₪ 840,000שבעצם כמעט מקזזים את ההכנסה החד פעמית של מיליון  ₪מהמועצה .זה איזן אותנו
תקציבית.
כשאנחנו מסתכלים על תחזית ביצוע לשנת  2021אנחנו רואים שבגלל שאנשים נמצאים יותר בבית
צריכת המים עלתה והייתה הכנסה נוספת של  . ₪ 570,000מאידך ,ההוצאה גדלה ב₪ 550,000
על קניית מים והשקעה בביוב ,כך שסיימנו ברווח כולל של כ.₪ 130,000-
בתקציב  2021כבר לא צפויה הכנסה של מיליון  ₪מהמועצה ,מצד שני יש גידול בהכנסות ממיסים
של  ₪ 400,000 + ₪ 640,000מענק ישובים גדולים ,סה"כ .₪ 1,040,000

ליאורה :תקציב ישובים גדולים שמופיע פה ₪ 400,000 ,לטובת התקציב השוטף ו₪ 170,000-
לטובת תקציב פיתוח הוא בעצם תקציב ישובים גדולים של שנת  2020שקיבלנו אישור בסוף דצמבר
 .2020בגלל שתקציב  2020מאוזן ,העברנו ,באישור המועצה ,את החלק השוטף של תקציב
הישובים הגדולים כהכנסה לשנת  ,2021ולא התבססנו על תקציב ישובים גדולים של שנת 2021
למרות שיש סיכוי גדול שנקבל גם אותו ,כדי שנהיה מאוזנים בלי ההכנסה שקיבלנו השנה מהמועצה.
עמרם :מותר חשבונאית לרשום את ה ₪ 400,000 -בתקציב  2021כיוון שהכסף הגיע בינואר .2021
אם אנחנו בודקים תמונת מצב נכון להיום ,יש עודף בתקציב של  ₪ 300,000שאנחנו כרגע לא
רושמים ,כי יכול להיות שייכנסו ביצועים נוספים .אם יישאר עודף ,נרשום את העודף לטובת קרן
עבודות הפיתוח.

ליאורה :בגיליון התקציב ,אחרי הסכום הכולל יש סעיף "הכנסות פחות הוצאות – יועבר לפיתוח" בסך
 .₪ 305,000מכיוון שחלק מהחיובים של שנת  2020ממשיכים להתגלגל בערך עד מרץ ,אנחנו כרגע
לא יודעים לומר שאכן יהיה עודף של  ,₪ 300,000כרגע זה עומד בהמתנה .היתרה שתהיה בפועל,
בהנחה שתהיה ,תועבר לקרן עבודות פיתוח.
נגיד במילה שתעריף הארנונה ,בהנחיית משרד הפנים ,עלה ב ,1.1%זה חלק מהגידול בהכנסות
הארנונה .יש הערכת הכנסות מאגרת שמירה ליח"ד ,מים וביוב יישארו כמו השנה.
עמרם :אנחנו עדיין באי וודאות בגלל הקורונה ,הכל בערבון מוגבל ,אני מניח שתוך כמה חודשים
נצטרך לעדכן את התקציב. .
ליאורה :זו אי הוודאות של הקורונה ,חשבנו שתהיה תמונה בהירה לגבי ביצוע  2020ולגבי השלכות
הקורונה  ,2021כידוע את תקציב  2020אישרנו בלי שידענו על הקורונה והיינו צריכים לבצע עדכון,
כרגע בנינו תקציב עם הרבה הנחות עבודה ,מניחה שנצטרך לבצע התאמות נוספות ככל שמצב
הקורונה ישפיע על ההתנהלות הכספית.
עמרם :בתקציב  2021לא חישבנו את הקאנטרי כגורם רווח ,נהיה חכמים יותר ככל שהשנה תתקדם
ונדע מה קורה מבחינת קורונה .בכל אופן אנחנו נחלק את תקציב הקאנטרי ל 2חלקים :חדר הכושר
לחוד ובריכה לחוד כדי שנוכל לעקוב אחרי הרווח /הפסד של כל מרכז רווח בנפרד.
ליאורה :יש כ 1.5מיליון  ₪של תקציב הפיתוח ,תיכף נדון בהם באריכות ,המעון מופיע בשורה
נפרדת ,הוא פועל במסגרת עמותה ,עד עכשיו הוא הופיע כשורה רישומית בתוך התקציב מה שלא
נכון ,החל משנת  2020המעון מתנהל בתוך עמותה .השארנו את הפירוט כדי שנראה את ההשוואה
לתקציב של השנים הקודמות ונוכל לעקוב אחרי השינוי לאורך זמן.
עמרם :תקציב עמותת המעון לשנת  2020ולשנת  2021אושר בישיבת ועד עמותת המעון.
עמרם :בטבלת ההכנסות מארנונה ניתן לראות את הגידול בהכנסות בשוטף משנת  2018לעכשיו ,בין
 2018ל 2019היה גידול של  ,1.38%מתוך זה  0.32%בגלל העדכון האוטומטי של מס הארנונה ע"י
משרד הפנים ,כלומר יש גידול של  1.06%הנובע העמקת הגבייה בין . 2018-2019
בין  2019ל 2020גבינו  6.87%יותר ,כאשר הגידול של משרד הפנים עומד על  ,2.58%כלומר יש
גידול של  4.29%שזה בעצם הערך המוסף של העמקת הגבייה.
ההנחה היא שנגדל בעוד כ 5%-סה"כ בשנת  1.1% ,2021של משרד הפנים ועוד כ 4%-של העמקת
הגבייה וסקר הנכסים.
ליאורה :לנתון של העמקת הגבייה יש השלכה עמוקה על התקציב ,כ 50%מהתקציב מגיע ממיסים.
הערכת ההכנסות ממיסים היא קריטית ,ומראה על הפעולות שנעשו גם בנושא העמקת הגבייה וגם
בהקשר של סקר הנכסים שנכנס רק בחודשיים שלושה האחרונים ,ולכן יש פה הערכה מאד שמרנית

של הכנסה של  9,550,000₪מארנונה ,עלייה של כ 1.1-מיליון מ.2018
עמרם :המעבר מ 2020ל 2021אמור להניב תוספת הכנסות מארנונה של כ ₪ 600,000לשנה.
אנחנו רואים תופעה של גידול של כ ₪ 80,000-בהנחות הארנונה .תקצבנו את הגידול בהנחות
הארנונה בתקציב  2021לפי מה שהיה בפועל ב.2020
ליאורה :סעיף ההנחות בהצעת התקציב עומד על  ₪ 1,249,000גם בהכנסות וגם בהוצאות ,עמרם
צופה שזה יהיה  .₪ 1,533,000אין לזה השפעה על ההכנסה מול הוצאה ,יש לזה השפעה על
התקציב עצמו ולכן נבקש מכם לתקן את הסעיף לפני ההצבעה.
הנתון הבא הוא תקציב ישובים גדולים שמגיע ממשרד הפנים ל 8-9ישובים גדולים במוא"ז בארץ.
היות ויש יותר ויותר ישובים והתקציב לא גדל ,הסכום קטן משנה לשנה .קיבלנו את התקציב בשלוש
השנים האחרונות ,הוא מחולק לחלק שוטף שנכנס לתקציב השוטף ולחלק פיתוח שנכנס לתקציבי
הפיתוח שמאושרים בנפרד ע"י הועד .כאמור ,היות וסיימנו את שנת  2020עם עודף תקציבי בתקציב
השוטף ,העברנו את החלק השוטף של תקציב ישובים גדולים לתקציב .2021
נדון עכשיו על כמה נושאים ספציפיים ,חשוב לי להדגיש למען דודי שהוועד מאשר את מסגרת
התקציב השנתית וככל שיש צורך את עדכון התקציב במהלך השנה ,ואת אופן מימוש התקציב קובע
הצוות התפעולי של והוועד .איך מתבצעת ההוצאה – מכרז ,הצעות מחיר וכו' מוחלט לפי ההנחיות. .
הוועד לא מאשר את תוכניות העבודה אך בהחלט חשוף לתוכניות העבודה לאורך כל השנה ,חלק
מחברי הועד לוקחים חלק בבנייתן.
יחיאל :ראינו כל מיני פעילויות בתחומים שונים ,כל מה שהוצג פה נמצא בתוך התקציב השוטף .כל
מחלקה מקבלת תקציב ומתעדפת את הפרוייקטים שלה לפי המסגרת התקציבית.
המועצה העבירה לנו תקציבים לכל מיני פרוייקטים .בנוסף ,ביצענו השנה פעולות פיתוח בתחומים
שונים ,סה"כ תקציב הפיתוח היה  1,330,000והשתמשנו ב ,1,285,000-כאשר פרוייקט הלד הוחרג
מהתקציב כי הוא פרוייקט רב שנתי ,הוא עלה סה"כ  ,₪ 800,000בתשלום שנתי של .₪ 150,000
בטווח של כ 6-שנים אנחנו אמורים לכסות את עלויות המערכת.
בשנת  2021מתוכננים להמשיך פרויקטים שונים של פיתוח בתחום הבטיחות ,מימוש תוכנית
התמרור ,מים ,ביוב ,ניקוזים .יש תב"ר מדרכות שיגיע מתוך תקציב ישובים גדולים פיתוח .התקציבים
המותנים שהמועצה הקצתה לנו יכנסו לשימוש רק אם נראה שיש לנו יתרות ב 2020בפועל.
יש תקציב שהמועצה התחייבה לתת של  200,000 : ₪ 450,000לתחילת ביצוע תוכנית התנועה
במרכז הישוב 150,000 ,לשיקום גן שעשועים ועוד  100,000לשיקום טיילת הוואדי ,ברגע שנראה
שיש לנו יכולת כלכלית לעשות מאצ'ינג נצא לביצוע.
אנחנו רואים מגמה יפה של ירידה בפחת המים ,כשהירידה המשמעותית קרתה בין  2019ל.2020
ניתן לראות שאובדן ההכנסה הוא בקובים - ,ב 2018יש  108,000קוב שלא נספרו ,ב 2019יש
 94.000קוב וב 64,000 2020קוב ,.אלו מים שאין לנו צרכן לחייב אותו עליהם .נשאלה השאלה כמה
זה בעצם בכסף? עשינו חישוב ובשנת  2018בפחת של  8%מדובר על  ,₪ 470,000בשנת 2019
 ₪ 385,000וב .₪ 168,000 2020מה שחשוב זו בעיקר המגמה ,יש מגמה של ירידה בפחת המים.
מקווה מאד שבסוף  2021נוכל להציג פחת של עד .10%
שינויים מהותיים בשכר ותקינה :עוברים מלהפעיל צוות גינון לעבודה עם קבלן גינון שזכה במכרז,
תוגברו עובדי התחזוקה ,יש מדריך נוער בסיכון ורכזת לאיחוד החקלאי.
צביקה :תאורת הלד – מעבר לביצוע :רואים יותר טוב וכו' ,מה המשמעות מבחינת חסכון כלכלי? דודי
דיבר על עלויות גבוהות של קירוי בפאנלים סולאריים ,יכול להרחיב בנושא? חשוב לי לומר שאמנם
העלינו את ההוצאות בסעיף מדריכי הנוער ,אבל חשוב לזכור שכל פעילות כזו מונעת מהנוער
להסתובב ברחובות חסרי מעש.
יחיאל :לגבי הלדים – הביצוע הסתיים רק לפני כמה חודשים ,עדיין לא רואים את המשמעות של
החיסכון ,נתחיל לראות בצורה משמעותית במהלך  .2021אנחנו משלמים כל שנה לקבלן ,150,000

על פי התחשיב שעשה לנו היועץ ,יחד עם החיסכון על הבלאי  ,תחזוקה והחשמל ,אנחנו צריכים
לכסות את העלות בין  5-6שנים.
פאנלים סולאריים :עדיין נמצאים בדיון וחשיבה מול המועצה בנושא ,יש לנו מכרז מוכן ביד ונביא את
המספרים שלו לישיבת הוועד ,כיוון שכרגע אנחנו עוד לא סגורים עם איזה קבלן או שיטה נלך ,אני
כרגע לא ארחיב בנושא ,נביא הכל לפני הוועד.
עמרם :ההוצאה של הפרוייקט תהיה  ₪ 110,000וההכנסה צפויה להיות  ₪ 150,000לשנה ,היות
וניכנס לפרוייקט באמצע השנה נרוויח פחות.

ליאורה :הצעת התקציב עומדת על  ,₪ 24,598,000יש  300,000במסגרת התקציב בעקבות
הבקשה של עמרם לתקן את התקציב – זה תיקון רישומי שלא משפיע על התקציב בפועל .התחזית
לביצוע של  2020כרגע עומדת על  ,₪ 305,000אבל מתחילים לסגור את הספרים רק סביב אפריל,
נעדכן כשנדע סכום סופי .דיברנו על הסכם הגישור וגם על המעון.
דודי :מזכיר שהיינו צריכים לאשר את הפרוטוקול של הישיבה הקודמת.
ליאורה :זו ישיבה שלא מן המניין ,לכן לא מאשרים פרוטוקולים.
דודי :לא מבין הרו"ח לא פה ,למה אתם מסתירים אותו ,למה קיבלנו חומרים שעה וחצי לפני
הישיבה? איפה היועמ"ש?
ליאורה :החומרים הועברו לפני  10ימים.
דודי :מסרב להמשיך לדבר עד שהיועמ"ש יצטרף לדיון.
ליאורה :היועמ"ש לא חייב להיות בדיוני התקציב ,הוא הוזמן ויעלה אם יהיה זמין.
חיים :אולי שווה לקראת תקציב  2022לדבר גם על הדברים שהם שווי כסף שהבאנו לישוב – בנות
שירות לאומי למשל ,זה כספים שעבדנו קשה מאד להביא אותם ,תקציבי שיפוץ וכו' .לגבי הסעיף של
קרן קרב ,לא הכרנו את זה קודם אבל מסתבר ש 20%הקרן משלמת 40% ,ההורים והיתרה אמורה
להתחלק בין הישוב למועצה ,כך שזה לא קרן קרב אלא קרן הורים וישוב .גם פה אנחנו בודקים מה
אפשר לעשות מול המועצה או איך אפשר להוזיל עלויות ,אולי אם נפעיל את זה לבד .רוצה שוב לומר
תודה ושנעשית פה עבודה מצוינת.
עמרם :אנחנו כרגע בוויכוח מאד סוער עם המועצה על החיובים של קרן קרב ,אנחנו מתנגדים
והתנגדנו לחיובים הללו ,ולמרות זאת חייבו אותנו ,כרגע לא תיקצבנו את הנושא בשנת .2021
חיים :המועצה תיקצבה את ילדי עץ אפרים ,אנחנו תיקצבנו את ילדי הישוב.
ליאורה :יש היום  2מחלוקות במסגרת ההתנהלות הכספית השוטפת ביננו לבין המועצה:
 .1קרן קרב :לפני כ 5שנים המועצה התחילה לחייב את הישוב ב 50%מהעלויות ,מדובר על
סדר גודל של  ₪ 100,000לשנה .בשנת  2020המועצה חייבה אותנו בניגוד להסכמתנו,
בשנת  2021קרן קרב לא מתוקצבת.
 .2השתתפות בנושאי רווחה :הישוב מממן  25%מעלות הרווחה ,אבל יחד עם העלייה בשימוש
בשירותי הרווחה וירידה ברמה הסוציואקונומית של הישוב הביאו לעליה משמעותית בחיובי
הרווחה ,אנחנו טוענים שיש בעיה בשיטת החישוב ,אנחנו בוויכוח נוקב מול המועצה.
אני רוצה להתייחס לשאלה של צביקה על הנוער :זה מסוג השירותים שלא מכניסים כסף ,ואין שיעור
לכמה אפשר להשקיע בנושא ,יש המון עבודה על המיפוי ודיוק המענה לצרכים לאור המיפוי ,כדי
להגיע לכל הסוגים והצבעים של הנוער שחיים פה ,לכן נפתחה תנועת נוער חילונית ,תנועת נוער
נוספת לילדים עם צרכים מיוחדים ,הבאנו רכז נוער בסיכון ,תוגברה הפעילות של "יחדיו" ,מועדון
הנוער עובד הרבה יותר.
היועמ"ש מצטרף לישיבת הזום.

דודי :האם ועד יכול לגבות אגרה אם אין לו אישור מליאת המועצה?
ליאורה :ברור שהתשובה היא לא.
דודי :אנחנו עוסקים עכשיו בתקציב  2020והיועמ"ש פה לעסוק בנושאים שקשורים לתקציב.
יניב :הוועד גובה תשלומים אך ורק בהתאם לחיקוק בדין.
דודי :החיקוק בדין אומר שצריך אישור מליאה ואת אישור הממונה.
יניב :זה לא רק אישור המועצה ,יש אישור הדין שמחייב אישורים נוספים .אם המועצה מחליטה
לגבות באופן וולנטרי והיא לא עברה בחקיקה היא לא יכולה לעשות זאת.
דודי :האם הוועד רשאי לגבות אגרת שמירה מיחידות הדיור ללא אישור מליאת המועצה?
יניב :עניתי לך כבר בחלק הראשון.
דודי :ואם אגיד לך שאין אישור מליאת מועצה? מה תגיד?
יניב :אני לא צריך לקבל אישור מליאה .אתה במונולוג ,אין שום משמעות לתשובות שלי כי אתה לא
נותן לדבר.
דודי :שאלתי את היועמ"ש והוא אמר שהוא לא יודע.
יניב :אתה מוכן לא לדבר בשמי? אני לא יודע למה אתה מתייחס ,אני לא עוסק בשאלה מתי המליאה
אישרה .שאלת האם הוועד יכול לגבות תשלומי חובה בלי שהדבר הובא לאישור המועצה – התשובה
היא לא.
דודי .האם הוועד יכול לחייב חיוב רטרו על תשלומי ארנונה מתחילת ?2020
יניב :אתם נמצאים כרגע בישיבת תקציב .כשתרצה באמת לקבל תשובות רציניות אני מבטיח שתקבל
מענה .השאלה שלך לחלוטין לא נודעת לישיבת התקציב.
דודי :אתה חורג מסמכותך.
יניב :לא אתה קובע את סמכותי .אתה בישיבת תקציב.
דודי :הגזבר טען שתהיה עליה של  5%בהכנסה בגלל המדידות ,הוא מסתמך על חיוב רטרו.
יניב :אם מדובר על תקציב  2021זה לא יכול להיות רטרואקטיבי 2021 .זה תקציב חדש .אם זה
מדידות שהיו ב 2020החיוב  2021הוא לא רטרו.
דודי :האם הוועד יכול לחייב רטרואקטיבית בניגוד להמלצת היועמ"ש לממשלה?
יניב :השאלה שלך שגויה וההבנה שלך שגויה.
דודי :היועמ"ש בניגוד עניינים אבל נשים את זה בצד .יש תקציב שוטף ויש תקציב פיתוח.
יניב :איזה ניגוד עניינים? אני לא מבין על מה אתה מדבר? למה אתה חושש להגיד?
דודי :אני לא חושש.
יניב :אתה חושש מתביעת דיבה .באיזה ניגוד עניינים אני נמצא?
דודי :אני לא מנהל איתך את השיחה הזאת .לא נכנסתי לניגוד העניינים שלך ,אני יודע מה אתה
מחפש.
תקציב שוטף עוסק בשוטף ,המנכ"ל יכול לעבוד בצורה שוטפת ולא צריך אישור שלנו .תוכנית
העבודה זה התקציב השוטף .כל מה שהוא רוצה זה בתוכנית העבודה ,הוא לא יכול לעשות פעולה
שלא בתוכנית העבודה .זה לא לאשר סכום ,אנחנו מגדירים תיעדוף .מה לעשות זה אנחנו -איך זה

הוא .כל דבר צריך לעבור דרך הוועד .לא מכיר דבר כזה שיוסי דגן והמועצה מדלגים מעל הוועד
ונותנים כסף לפרוייקטים סקטורלייאלים ,שנוגעים רק לחלק מהתושבים ,כולל חלק מחברי הוועד.
יוסי דגן נותן לסקטורים שלו ,הישוב הזה מעורב ,לא דתי .לא יוסי דגן יחליט .אנחנו צריכים לצאת
לעצמאות .אתם פועלים בניגוד לחוק ,הגזבר נותן לכם נקודות הנחה שגויות ,אתם לא מקבלים חוו"ד
של היועמ"ש ,לא הנוכחי ולא הקודם .דיברתם על עומס מלוות ,עשינו מחזור כי לא היה לנו כוח
החזר ,מה שיעבדנו? את העתיד .במקום  10שנים מחזירים ב 15שנים .חובות מסופקים – עמרם
אמר  6מיליון ,איך הגעתם ל 4מיליון? אלו מספרים פיקטיביים .התקציב פיקטיבי ,לקחתם הלוואה
תחזירו אותה ,אתם משלמים עליה ביוקר ,אתם לא קוסמים .ליאורה הודתה שהיא מגלגלת כספים,
מכסת"חת את חיימון ,עד שזה יגיע למבקר המדינה כבר הכל יולבן .האם יש מבני ציבור שאין להם
מדי מים בישוב?
צביקה :חשוב לי להבהיר נקודה :דוגמא לזה שלדודי אין מושג על מה הוא מדבר .לך תבקר את גני
הילדים בדגניה ותבין למה בונים גנים חדשים ,ורוב העלות שלהם מגיעה ממשרד החינוך ומאגרת
מבני ציבור .אם אתה רוצה להגיד משהו רציני לך תכין שיעורים ,זה לא מכבד אותך.
חיים :אין לי אלא להסכים עם צביקה .הייתה הקצאה שכמעט פג התוקף שלה .הוספנו לא הרבה כסף
כדי לשפר את התוכנית ,הרבה מהכספים שמגיעים לפה מגיעים מבחוץ ,אתה מערבב דברים שלא
קושרים אחד לשני .אין שום קשר להדתה ,זה קשקוש ,הבאנו תנועת נוער חילונית כדי שיהיה מענה
בתוך הישוב ,יש המון עשייה מול בתי הספר שאתה בכלל לא מכיר .תרתום את העשייה שלך לטובת
הישוב ,לא רק לבקר כל הזמן .נמאס ממך כבר .אף אחד לא קורא את מה שאתה שולח.
צביקה :כשאני באתי לדודי והצעתי לו פרוייקט של זהירות בדרכים לילדי הגן ,הוא ענה שהוא עסוק
בלתקן את הטעויות שלנו ולא רוצה לעשות בעצמו.
דגנית :מה שהכי חורה לי זה שדודי מדבר ב"אנחנו" ו"אתם" .איזה מדיניות אפשר להתוות אם אתה
לא נותן לנהל דיון?
אס ממך כבר
יחיאל :למיטב ידיעתי נכון לכרגע אין מדי מים חסרים במבני ציבור ,עשינו עבודה כדי לכסות את כל
הישוב במדי מים חדשים עם קריאה מרחוק.
לגבי תקציבים – בתוך הצעת התקציב מוטמעים התקציבים לפרוייקטים שהצגנו – תימרור ,בטיחות,
מדרכות וכו' .אני לא בא לקבל אישור על כל תמרור ומדרכה .אתם מאשרים סכום כללי ,אנחנו
מבצעים על פי הצורך.
ליאורה :רוצה להתייחס לשני דברים :עדכנו בישיבת הוועד האחרונה שקיבלנו תב"ר לתקציב ישובים
גדולים כהחזר הוצאות מהתמ"ת על בינוי המעון בסך  .₪ 400,000בתחילת הדרך התקציב נלקח
מתקציב ישובים גדולים ,אחרי שהיו יותר הכנסות הכסף הוחזר לתקציב ישובים גודלים ,זאת הקופה
שלנו לתב"רים במועצה.
חשוב לי להסביר :התפקיד של הוועד ,בשערי תקוה ובכל מקום אחר ,הוא לקבוע את מדיניות
הפעולה של הישוב ,לא לבצע ,לבדוק או להחליט על רמת הביצוע היומיומית .זה באופן חלקי מתבצע
ע"י יו"ר הוועדות ועל ידי כמישהי שעובדת ישירות מול המנכ"ל והגזבר .הוועד מחליט את המדיניות
והכיוון אליו יילך היישוב ,איזה פעולות עקרונות כדאי ורצוי לעשות .הוועד לא נכנס למערך האופרטיבי
בשום ישוב .זה לא התפקיד של הגוף הנבחר .ברור באילו נושאים הוועד צריך לאשר ,יש תפקיד מאד
משמעותי לוועדת מכרזים בהליך ההתקשרויות הישובי ,יש חשיבות רבה ליושבי הראש של הועדות
ושל פעילים שמציעים רעיונות ,אין לזה שום קשר לקבלת אישור לשימוש בתקציב על פי תוכניות
העבודה.
מבקשת שנצביע על אישור הצעת התקציב עם שני תיקונים:
 .1כמו שעמרם אמר מקודם ,צריך לתקן את תקציב הנחות הארנונה ומיסי הוועד ל ₪ 1,533,000-
.גם בסעיף ההכנסות וגם בסעיף ההוצאות.
 .2לאור סעיף  ,1כל התקציב עומד על ₪ 24,882,100

הצבעה :לאשר את הצעת התקציב לשנת  8 :2021בעד 1 ,נגד.
 .4אישור תקציב פיתוח לשיקום מדרכות בישוב
ליאורה :במסגרת תקציבי הפיתוח שהוצגו ,ישנו תקציב של  ₪ 170,000שהוצג לוועד כמה
פעמים ,שהתקבל בתקציב ישובים גדולים פיתוח .אנחנו מבקשים להפנות את התקציב הזה
לטובת המשך שיקום המדרכות בישוב.
חיים :עדיף לעשות פחות מבחינת מרחק אבל לעשות עבודת עומק שכוללת כל מה שמתחת
לאדמה כדי שלא נצטרך לתקן שוב עוד  3שנים.
ליאורה :אתה מתפרץ לדלת פתוחה ,נביא את הנתונים וההדמיות באחת מהישיבות הקרובות.
דגנית :האם ה 170,000הוא חלק מהפיילוט מדרכות או נוסף עליו?
ליאורה :זה אמור להיות חלק מהפיילוט ,השאלה היא מכ הנשקיע לעומק ,נביא את זה לדיון
ואישור בוועד.
הצבעה :להשתמש ב ₪ 170,000מתקציב פיצוח ישובים גדולים לתיקון המדרכות :אושר פה
אחד.
חלי :אני רוצה להתייחס לכמה דברים שקשורים לתוכניות העבודה:
.1
.2
.3
.4

הייתי רוצה לראות את המשמעות הכלכלית של תאורת הלד.
הייתי רוצה שנשמע סקירה מקיפה על נושא הבטחון בישוב בישיבה שאינה מן המניין.
נושא המצלמות – יש מערך מצלמות בישוב ,האם הן עובדות?
הנושא של ההכנסות מאגרת שמירה לא מסתדר לי ,בתחושה שלי יש יותר פועלים
שנכנסים ממה שהתשלום משקף.
חוץ מזה עבודה יפה מאד ,תוכניות עבודה יסודיות מאד.
ליאורה :אנחנו נזמן ישיבה סגורה בנושא בטחון עם גורמים מקצועיים ועם תמונת תקציב
הבטחון.
מבקשת לומר תודה לעמרם על הכנת התקציב בשנה מורכבת מאד ,תודה ליחיאל על
הכנת תוכניות העבודה והכנת הצוות.

