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  ג"תשע        בכסלו    ח" כ                      
  2012    בדצמבר          12                                                                          

 

  2978/מה           מספרנו                             
  

  

  

  
 12/12/12/12/12/12/12/1211111111/ מיום  מיום  מיום  מיום 2012201220122012ת ת ת ת מנין לשנמנין לשנמנין לשנמנין לשנשלא מן השלא מן השלא מן השלא מן ה' ' ' ' פרטיכל ישיבת מועצה בפרטיכל ישיבת מועצה בפרטיכל ישיבת מועצה בפרטיכל ישיבת מועצה ב

        
  

   ראש המועצה-    מר אלי לוי  :משתתפים      
  מ ראש המועצה" מ-    מר חיים גל          

  ר ועדת כספים" חבר מועצה ויו-    מר יעקב שנחה
   חבר מועצה-  מר אופיר אליהוא

   חבר מועצה -    מר לב בינמן
   חבר מועצה-    מר אלון בנדט

   חברת מועצה-    איריס חיימי' גב          
  ר מועצה חב-    מר יוסי ניסן

   חבר מועצה-    מר נסים פרץ         
        
   יועץ משפטי-  ד יצחק ששון "עו   :נוכחים      
   רואת חשבון-    דורית כהן' גב          
   גזברית המועצה-    ליליאן אדרי' גב          
   עוזר ראש המועצה-    מר עובדיה צבי          
   מנהלת מחלקת חינוך-    בתיה הרפז' גב          
  דסת המועצה מהנ-    חנה חרמש' גב          
  ט המועצה" קב-    מר דני מלכה          
   מזכירת המועצה-   עדנה זטלאוי' גב          
   מנהלת חשבונות-    רינת הרוש' גב          
  גזברות'  מזכירת מח-    מלכה זוהר' גב          

  
  

        ....2013201320132013 אישור תקציב המועצה לשנת  אישור תקציב המועצה לשנת  אישור תקציב המועצה לשנת  אישור תקציב המועצה לשנת ::::על סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היוםעל סדר היום                
        
        

  . פותח את הישיבה-    אלי לוי        
  .ם  חג חנוכה שמח לכול      
  .  שמח שיש לי הכוחות ונפלה בחלקי הזכות לפתוח את הישיבה      
  ר ועדת הכספים וגזברית המועצה יכינו את "  הייתי בחופשת מחלה ובקשתי שיו      
  ממתנדבים רואי חשבון המורכבת(התקציב ואני שמח שגם בסיוע חברי ועדת הכספים         
  , על הימים, מודה להם על הזמן) יסןר וחבר הועדה יוסי נ" במקצועם למעט שנחה יו       
  .על המעורבות בהכנת התקציב הלעוס לאישורה של המועצה        
   .כולם מדברים ומנסים ללחוץ על ראש הממשלה מה יהיו הקיצוצים בשנה הבאה        
  איננו יודעים , מצד שני₪  מליארד 15מצד אחד שומעים מנגיד בנק ישראל על קיצוץ         

  .מהיכן  
   מודה ליעקב .למה עוד לצפות  יודעים עובדי הקבלן ואיננוהסכם התפרסםלאחרונה         
   בכל זאת , לליליאן שהכינה מצגת יפה וחבל שחברי הועדה לא הגיעו,שנחה שהשקיע        

  .תודה להם  
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  . ישבנו בועדת הכספים והעלינו הנחיות להכנת תקציב לא גרעוני-  יעקב שנחה  
  ללא ₪  מליון 2.7,  המתמשך בין גזבר לגזבר2010לגרעון של התייחסנו         
  .₪ליון  מ1.2 סכום של קרן שיקום צנרת כל שנה         
  ונקטנו על הגרעון עלינו  למזלנו ליליאן הגיעה ובהכנת נתוני התקציב 2010 -ב        

  . שנים6-7בטווח של  ,אני מאמין ,בפעולות לכיסוי הגרעון  
   גדול יותר כשרצינו להעלות את הארנונה אבל זה קצב ב לעשות זאתחשבנו        
  .סיבות פוליטיות ולא ענייניותלא הסתייע מסיבות שאיני אוהד אותן כי הן         
  היות ובחלק מהמקרים , עיקר הכסף שמגיע למועצה הוא מתשלומי התושבים        
  .נה מהארנו,זה צריך לבוא ממקום כלשהו, המועצה החזירה כסף לתושבים        

  
  הפנים החזיר לנו משרד היועץ המשפטי של , 2012 - אישרנו העלאה חריגה בארנונה ל-    אלי לוי  

  משום כמה ימים של החלטה באיחור החלטנו לקחת את תמונת המצב של ,   לא מאושר
   שלא יהיו לכם יומרות . מאושרבקרבנו זה אינו ומכיוון שלא היה רוב לכך 2013 - ל2012  
  .גע לתקציב זהבנוכלשהן   

  ים ורינת ומלכה ינחות הרבעו" מבקרת הדו,רוצה להציג את רואת חשבון דורית כהן        
  .מהגזברות        
  .שגורם חיצוני יבקר אותן,  לרואה חשבון אבל אני עומד על כךאנו לא מחויבים        

  
  כסף לטובת הכום סחשבנו להגדיל עם ההעלאה החריגה בארנונה את , לציון עוד נקודה -  יעקב שנחה  

  . הקטנו סכום זה, היות וזה לא נסתייע.הגרעוןכיסוי   
  

  . שנים אחורה6-7 לות המועצה תקציר פעוהתקציב וגם הצעת מצגת על לכם  הכנתי -  ליליאן אדרי  
  )מציגה את המצגת (       
    נפש והתפלגויות6,421        
  1513  בתי אב       
   דונם6450  שטח שיפוט       
  תיקי רווחה 115-  כ      
   תלמידים בחינוך1563        
  ק ליממה" מ900 –  טיהור שפכים       
   פנסים1600- מרכזיות תאורה וכ19        
  מ מערכת ביוב" ק38        
  מ מערכת מים" ק40        
  ר של מבני ציבור" מ10,288        
  מ ליום טיאוט כבישים" ק25        
   טון פינוי פסולת בשנה3104        
   עצי שדרה1670-טחי גינון ו דונם ש374        
  .5100להבים , 5328 9ממוצע סוציואקונומי , 5350 ממוצע ארצי –  הוצאה ריאלית לתושב       
  1262להבים , 1543 9ממוצע סוציואקונומי , 1526 ממוצע ארצי –  סבסוד שירותי חינוך       

  
  למען , )יניים ועליונותחטיבות ב( בממוצע ארצי נלקחים בחשבון גם בתי ספר תיכוניים -    אלי לוי

  ההשתתפות , אילו היו לנו בתי ספר תיכוניים,  שנתי יסודי6ההגינות אצלנו קיים בית ספר   
  דוגמא לכך יש , י הסטנדרטים שלנו"עפ₪  מליון 5לפחות בעוד , שלנו היתה גדולה יותר  

  .  לנו מעומר
  

  .איריס חיימי נכנסה לאולם הישיבות
  

  40%דת , 23%רווחה , 29%חינוך : סבסוד המועצה מימון ו-  ליליאן אדרי
  

  אני יכול להביא לכם דוגמא ממיתר שקיבל הוראה להעלות את , לנו אין מועצה -    אלי לוי
  .₪ אלף 100 -תקציב המועצה הדתית אצלם ב        
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  .1/1/13 -נכון לבישובים באזור פי ארנונה י תער-  ליליאן אדרי  
  

  . ממיתר את תעריף הארנונה למגוריםבקשתי מאבנראני ,  שימו לב-    אלי לוי  
  .46.38מיתר         
  50.72ר " מ200עומר עד         
  77.56ר " מ200מעל         
  כשאתה . ר"למ ₪ 55. ל. שנים שהארנונה בלהבים צ7ועדת גדיש קבעה לפני         
  הטענה הראשונה שלהם היא להעלות ,  בקשות שונותמגיע למשרד הפנים ומבקש        

  .ת ארנונהתוך התחייבות להעלא, רות קבלה תקציב כלשהו כעתדש  .ארנונה  
  .ד נמוכה ויהיה קשה מאוד  הארנונה כאן מאוד מא      

  
   לעומר יש את גן . קו תפר–ר מקבלת סובסידיה מהמדינה ת אל נשכח שמי-  יעקב שנחה  
  .יהיהתעש        
  .יף מאיתנון הם גבוהים בתערילמרות שיש להם כספים נוספים עדי        
  היו בעד להעלות ,  שבאופן עקבי מתנגדלמעט יוסי,  כל חברי הועדה,כשישבנו        

  .ונהנהאר  
  

  .פעם אחת נמנע....  מתקן אותך-    אלי לוי  
  

  חלק מחברי ,  אודות ההעלאה החריגהשאחרי שנתקבלה ההחלטהחרה לי מאוד   -  יעקב שנחה   
   אני לא מבין גדול .יםים פוליטרות בשל שיקוליהמועצה קבלו רגלים ק        
  .זו דעתי, בפוליטיקה        

  
   המדד היתה גדולה יותר מהעלאת הארנונה בשונה עליית שנים 7 במהלך -  ליליאן אדרי  
  .מתשלומי הספקים הממודדים למדד        

  
  העלאת הארנונה . שלאחריו מינואר גבוהא ם ארנונה דצמבר הוא תשלום מלא והו תשלו-    אלי לוי  
  הינה משוקללת ונמוכה מהמדד המלא ולכן כל כמה שנים מועצה יעילה עושה         
  .תיקון למדד        

  
  4%להבים , 9% 9ממוצע סוציו אקונומי , 12%ממוצע ארצי :  הנחות בארנונה-  ליליאן אדרי  
  ואזרחים , נרדפי הנאצים, משרד הבטחון,  מבטאים אוכלוסיות בטוח לאומי4%         
  .ותיקים        
  .נכי ביטוח לאומי מקבלים רק שנה אחורה לפי החלטת מליאה        

  
  ל מאשר " המל. גם כשקבענו במועצה אמרתי שאין לנו הסמכות לקבוע אחרת-    אלי לוי  
  .ל" והתושב זכאי לקבל מתחילת אישור המל, שנים3 גם אחרי ,נכויות        

  
  .9.2%- בעלה 2007 - האוכלוסיה מלוד מהתקציב למרות שג26% שכר עומד בממוצע -  ליליאן אדרי  

  
   אין לזה אח ,שיעור כזה של שכר, לכו תבדקו גם במועצות האחרות, צה חברי המוע-    אלי לוי  
  .ורע        
  .על כל עובד מוטלים מספר תפקידים, אין לנו עובדים כמעט שמבצעים מטלה אחת        
  מוריד אני יא סבירה וכאן הכי גבוהה אבל הכאן איני מתיימר לומר שרמת השירותים         
  .הכובע בפני מנהלי המחלקות        

  
  3%להבים , 0.3%ממוצע ארצי :  התפתחות הגרעון השוטף-  יאן אדריליל  
  ישנו גרעון נוסף של קרן שיקום צנרת בסך ) ח" אלש1161-ח ו" אלש901 (נוסף לגרעון         

  .₪ מליון 1.227  
  

  אנחנו עומדים בדעתנו ,  כך כסףלד והוא גם מקבל ע הכי טוב לראש הרשות להתאג-    אלי לוי  
  ים מאיים בחקירות נפחבה מכם לא להתאגד למרות שמשרד הויש לנו תמיכה ר        
  .פליליות כנגד ראשי הרשויות        

  
   כי הגרעון הולך ומתקטן עקב הפעולות שאנו ,ל קרן לשיקום צנרתרו בנט, אנו רואים-  ליליאן אדרי  
  .מבצעים        
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  . מליון10 היה מדובר על -  איריס חיימי  
  

  .אין לי מידע כיצד הוא תרגם את הסעיף,  יוסי ראה התחייבות ספקים-  ליליאן אדרי  
  

   במכתב האחרון המאיים של רשות המים הם מודיעים כי אחת הסנקציות לאי -    אלי לוי  
  .עיקוליםהוצאת , התאגדות        

  
  .₪מליון  5,510 –מצטבר  גרעון -  ליליאן אדרי  
  . מליון2.2רת צנפחות קרן שיקום         
  .16%אצלנו  , 12%ממוצע ארצי מצטבר          
      
  .31/12/12 - מליון נכון ל6.706 :   עומס מלוות       
  6.10% מול ממוצע ארצי 4%שיעור ההחזר         
  .32% מול ממוצע ארצי 20%עומס מלוות         
  .2013 ביוני מסתיימתקבות סיום הלואה ש החזר בע3% נעמוד על 2013לשנת         
  :הנחות היסוד להכנת התקציב        
  2.5%  תחזית אינפלציה       
  . עובדים2פרישת ,  משרות ללא שינוי למעט הסכמים קיבוציים57 –א "  שכר וכ      
  2.3% –  תוספת בארנונה       
  .לא הורדנו את שקיות האשפה לתושבים,    שמירה על רמת השירותים      
    נקיטת צעדי התייעלות וחסכון      
    המשך הפרשה לכיסוי גרעון      
      
  , וי פעמיים בשבועה של מחירי פחים גדולים יותר ופינאנחנו הולכים לבדיק -    אלי לוי  
  ות כוללות משרות יעודיות של  משר57. בשנה ₪ 100,000השקיות עולות         
  תקן מוניציפאלי נמוך בהתאמה אנו עומדים ב, נאר ועודריוט, רווחה, חינוך        
  .לאוכלוסיה        
  .כקומפלימנטעובדה זו בלהבים גם בן בסט באיזשהו כנס באילת העלה         

  
  )נשאלה נשאלה באשר לצעדי חסכון(  

  
  .צמצום פעולות,  פתיחת חוזים– נקיטת צעדי חסכון והתייעלות -  ליליאן אדרי  

  
  . מהתקציב95%מעט אה הקשיחה בתקציב מהווה כ ההוצ-    אלי לוי  

  
  :השינויים בהוצאות עיקרי -  ליליאן אדרי  
  .ח" אלש760 –שכר         

  
  , פסיכולוגים,  רווחההמכסים כמעט כל תחום במשק הסכמי שכר ברשויות המקומיות -    אלי לוי  
  .ף"מעו        

  
  .ח" אלש100פרעון מלוות ב  -  ליליאן אדרי  
  .ח" אלש70גידול בחירות          
  ח" אלש20 ה עבודות הדברגידול        
  ח" אלש75גידול תובע ישובי         
  .ח" אלש400גידול פעולות חינוך         
  .ח" אלש100גידול בפעולות רווחה         

  
   עקב כניסתה של משפחה עם צרכים ,מים" בנושא הרווחה אנחנו צופים בבלת-    אלי לוי  
  נים כמו החלטות  מממרד הרווחה מעביר את הכספים אנחנוולעתים עד שמש        
  או מקום ,  שער הנגביהיה השמה שהחלטתן מוסד הלימודים של הילד ועדתשל         
  .אנו משתתפים בהסעתו ובליוויו, אחר        

  
  חטיבה וס חטיבת ביניים " לשנה עבור ביח"ש מליון 5סוד של קחו בחשבון סב        
  .עליונה        
  .ס תיכון"ביאו  חטיבת ביניים יהיה בלהבים אמליץ שלא  כאןכל זמן שאני        
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  .ח" אלש130ש " גידול מט-  ליליאן אדרי  
  

  לכן , יתנו מידעימים מא אתם מעל.מ" לתוצאות המו אתם לא בקשתם את אישורנו-  לב בינמן  
  .מ"בקשתי שיוסי ישתתף במו  

  .הייתם צריכים לפנות לחברות נוספות        
  

  . פנינו ובטלנו את פניותינו כי קבלנו את ההנחה הרצויה-  יעקב שנחה  
  

  ,  היה מכרז זכתה חברה,אני אמרתי, ץ המשפטיהיועעם חברי ו אני הייתי חלוק -    אלי לוי  
  .צריך למסור לה את העבודה        
  :פונה לשנחה        
  .ושאפו על כך,  מאלקו5.5%הורדת         
  .צויינתנו חברה מלב  קי      
   אלקו באמצעות אנשיה נותנים איכות ,הבעייה שלנו היא מול משרד הבריאות        
  .מים טובה מאוד        
  בשם כולנו , גם אני כראש מועצה לא שמעתי על השורה הסופית של הסיכום        
  .תודה ליעקב על ההשקעה והפרי        

  
  .ח מארנונה" אלש600 גידול – הכנסות -  ליליאן אדרי  
  .ח" אלש100ד בסכום של חייב אח        

  
  . כיצד מגיעים לכזה סכום-  יוסי ניסן  

  
  השנה ,  בשנים קודמות באנו לקראתם. עם דורבן יש לנו ויכוח בקשר לחללים-    אלי לוי  
  ירים שנשלחו הם דוחים משכ,  מאידך.החלטנו שלא לתת להם הנחה על החללים        
  .אליהם        
  דורבן דחו ,  להבים והם באו לשכור חלל–  דבירה6סולל בונה זכתה בכביש         
  .אותם        
  אבל אני נפגש עם סולל בונה ושוקל לאפשר להם השטח , נבצע זאתע עוד כיצד ודאיני י        

  .בכניסה המזרחית תוך קבלת תשלום כלשהו למועצה  
  

  .ח" אלש600 גידול באגרת ביוב -  ליליאן אדרי  
  ..ח"אלש 360 גידול בהשתתפות שכר לימוד        

  
  . מה זה פעולות כלליות-  לב בינמן  

  
  .'גינון וכד,  כגון שמירה כל מה שלא רשום-  ליליאן אדרי  

  
  . מכלל התקציב18%ציפלי הוא  השכר המוני-    אלי לוי  
  .ציה יכולים להתגאות בוזי בתי אב זה דבר שגם אתם כאופו1600 - כלישוב שנושק        

  
  .אן על המצגתי מודה לליל-    אלי לוי  

  )הפסקה(  
  

  . אנו ממשיכים-    אלי לוי  
  הביאו לנו את התקציב הטוב ביותר , בנסיבות הקיימות ובמצב הקיים בלהבים        
  .2013ת נוממליץ לחברי לאשר התקציב לש        

  
  לפני העלאת הארנונה   התקציב הוכן. ההכנה על ,ואו אחריבם שיי מצטרף לכל המחמיא-  יהואל אראופי  
  .ותים זוהי תעודת עניותלהוריד בשיר, שלא אושרה לצערנו        
   מאחר ואני קורא ים אלה אני מאחל לאלה שיבואו אחרינו להצליח לעמוד בתקציב        
   בדיון על חשב מלווה ואם אין 3.8% ית בשיעורשיש הכנסה מותנועדת כספים ל יכבפרט        

  .העלאה זה אומר שיהיה חשב מלווה  
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    ואני,ועדה את התנאים לחשב מלווהרב חברי הקהפצתי ב אני . הובנתי שלא נכון-  ליליאן אדרי  
  . לידיעתםהבאתי זאת עמדנו בזה ו2010הסברתי שבשנת         

  
  . הוצאות הקבורה שיקטנו-  אופיר אליהוא  

  
  . גדלו גם בהכנסות וגם בהוצאות-   אלי לוי   

  
  קשנו לקבוע ב,  ימים לבדוק הוצאות7בקשנו לפני ,  אנחנו קבלנו את החומרים-  יוסי ניסן  
  נהל י שקיפות ומ.קצת נמרחנו וקצת נדחינו למרות פניותינו המפורשות, פגישות        
  . כי זה הדגל לבחירות הבאות, יסכימו עימי חברי המועצה,תקין        

  
   כמעט בכל הישיבות אין מצב שאתה לא מבקש לדחות את , אתה עקבי ואני זהיר-    אלי לוי  
  .הישיבה        

  
  . חלק מבקשותינו קבלנו וחלק לא קבלנו-  יוסי ניסן  
   על סף מסבירים לחברי הועדה שאנו, )מופנה לאופיר (בועדת כספים נגעת בנקודה נכונה        

   בדקתי במשרד הפנים והם העבירו לי .חשב מלווה ואם לא נעלה ארנונה יגיע חשב  
  . במצטבר17.5% - בשוטף ו10%התנאים         
  . גרעון שוטף10% על בישיבה כלל לא דברו        

  
  . מתנצלת, לא הבנתם,התכוונתי,  אמרתי-  ליליאן אדרי  

  
  . שוואא יתכן שיגיעו לועדת כספים עם מצג ל-  יוסי ניסן  
  .בנוסף יודע שגם אלון בצע בדיקה זו והוא יודע שהנתונים שונים        
  , ח מהתקציב שהוגש למועצה" אלש150 -התקציב שהוגש לחברי הועדה קטן ב        
  .ידעו לקצץ גם ללא העלאה בלי לפגוע בתושבים        

  
  . לקחת מכספי פיתוח-  ליליאן אדרי  

  
  . שמח שהמועצה התרשלה באישור העלאה אשתקד ומשרד הפנים לא אישר-  יוסי ניסן  
   9וקיצוץ כפי שמתבצע עכשיו אני טוען שלא היינו צריכים להגיע לכך לאורך כל         
  .השנים        

  
  להבים מצויין כי אתם לא יודעים . מ.מצבה של מ,  במצב הנוכחי במדינת ישראל-    אלי לוי  
  .מה קורה במקומות אחרים        

  
  ת ל שבגינה יש הוצא" שכל נסיעה לחו העברנו החלטה, עוד נקודה חמורה מאוד-  יוסי ניסן  
  . לדיון במועצהתגיע ,כספים        

  
  .לגבי עובדי המועצה אני אחראי להם, צה כןלגבי חברי המוע, י אתקן אותך אנ-    אלי לוי  

  
  ?למה לא פעלת, חבר מועצהגם  אתה -  מןינלב ב  

  
   ,אישורהוהדיון היום ת כל תשובותינו ואם ימשך  מציע לדחות את הדיון עד לקבל-  יוסי ניסן  
  .מציע לכל החברים להתנגד לתקציב        

  
  יש קריטריונים ובכל זאת יש , ישח דורית היתה חשבת מלווה בבני עי" רו-  ליליאן אדרי  
  .ל משרד הפנים"מנכלשיקולים         

  
   השיעור שאבי הלר . ליליאן הציגה לכם את הקריטריונים המעודכנים שפורסמו-  דורית כהן  
  ל שהתקבלה רק לאחרונה או עדיין לא "העביר לך זוהי כנראה החלטה של המנכ        
  .פורסמה        
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  .אינו מספיק, וקצב ללמידת תקציב הזמן שת-  מןינלב ב  
   למצוא זמן ,אן היא ענתה שהיא לחוצהיכשפנינו לליל, כולנו אנשים עובדים        
  ח " אלש29יש לנו המון שאלות למשל הוצאות משפטיות , רק בימי שלישי        
   אני באופן אישי צריך זמן נוסף ומבקש לדחות את .נסיעות שלא אושרו        
  .כן אצביע נגדההצבעה ואם         

  
  מקבל את אותו הזמן , כמהא שהתקציב שלהם גדול פי "ש ובת" חבר מועצה בעירית ב-    אלי לוי  
  .ללמוד אותו        

  
  למדרכות לאחר שמליון הלך ₪  מליון 1השאירו ,  מליון כסף צבוע למדרכות3.5 -  ניסים פרץ  
  . לגרעון1.5 -לשעוני מים ו        

  
  הפריע לי שלא נותנים תמריץ לרשות . 6.5% - שהפחת הגיע ל אלון בישר לי-    אלי לוי  
  . שלה בעידן של חסכון במיםשמקטינה את הפחת        

  
  אני מקווה , אני רואה השלמת בית הכנסת... שלא ישתמע שאני, מתפלל, י דתי אני יהוד-  ניסים פרץ  

  .מאד שהכסף שהגיע לא ילך למטה  
  

  כ תעמוד לזכותנו האפשרות " אח. ויעבירוההרשאה את  אני קודם רציתי שיפתחו-    אלי לוי  
  .לתבוע        
  מרגי הודיע לי שהרבה מועצות מקומיות אינן נותנות שירותי דת כשם שלהבים         
  .נותנת        
  זה , הוא ניסה להעביר תקציב גם לרשויות שאין להם מועצות דתיות, בעקבות זה        
  .נפל        

  
  . לתקציבתפרש כהתנגדותשזה לא יעל כך שנקבל את הכסף ו אני עומד -  ניסים פרץ   

  
  . מקריא את בקשתם בנוגע למשלחות-  יוסי ניסן  

  
  לפי דברי חבר המועצה, ינו ממלא אחר החלטותראש המועצה א. זה מופיע בתקציב -    אלי לוי  

  .  יוסי ניסן       
  .חלים בריאות שלמה לחיים שעבר ניתו אנו מאח 

  
  ,  כולנו מכירים הרבה שנים את ליליאן,וצה להתייחס להערה של ועדת כספים אני ר-   חיים גל  
   .צריך לקבל את מה שהיא אמרה ולהיות בטוחים שזה לא חלילה כדי להטעות        
  שמעות שלהם מפורשת אבל לא בכוונת זדון לפעמים אנו אומרים דברים והמ        
  .ך את עבודתךמעריואני         

  
  בקבלת החלטות וראיית טובת . נו את ההעלאה החריגהחטאנו שלא אישר        
  .5 –הציון שאנו מקבלים הישוב ואחריות ישובית         

   ויגיעו למסקנה שחבל תגיעשנה הבאה ה ויצר לי וכואב לי ואני אומר את זה מדם ליב           
  מה שהוגש כאן פאר יצירה ות  שאיננה ענייני הרבה אמת לקבלת החלטה .שלא התבצע  
  .ואני תומך באישור התקציב  

  
  , ת אותהוצא לי ללוקשה שהיא עברה ויאבל שנה ,  היפה ברכות ליליאן על המצגת-  אלון בנדט   
  .שרדף אותנו קשהראיתי התקדמויות יפות כמו הפחת         
  נים שעו:  נוספים באנרגיהם תחומי.בה כסף ומדובר בהר6.5%אנחנו עומדים היום על         
  . הרבה תחומי התייעלות.כיול שעונים, אנטומיים        
   מי שיש לו בקורת על החלטתי לא לתת יד .כל אחד יכול לראות מהזויות שלו        
  .ואני הסברתי זאת, להעלאת ארנונה זה בסדר        
   גם שמדברים על הנחה ,ונה תשמש לכיסוי גרעוןנכשמדברים כי העלאת האר        
   זוהי העלאה שתבוא לידי ביטוי בארנונה ועוד .םבביוב אם מתרגמים זאת לאחוזי        
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   ולדעתי לא ניתן להפעיל על התושבים +)8% ( זה היה מביא אותנו למקום אחר2.3%        
  .סכום קטן יותר לגרעוןהתוצאה הינה הפרשת  גם אם ,גידול שכזה בשנה  

  ם על חברי  לועדת כספים לא באים ערב ישיבת מועצה ויש איו:יש לי הערה        
  ליליאן את לא צריכה .  אם לא תהיה העלאה בארנונה,חשב מלווהעל הועדה         
   מבין כל חברי המועצה אני היחידי שעבדתי , ולא כצעקתה,להתנצל הכל כתוב        
  .עם חשב מלווה        
  רוצה לומר שאני עדין סבור שלא היה צריך להעלות את הארנונה ולא מהטעמים         
  . אני נצמדתי לדעתי ואיתה הלכתי.עלו כאןשהו        
  היא תבוא כנראה בשנים הבאות , שמח שהעלאה לא תבוא לידי ביטוי השנה        
  . מלאה של הנבחרת הבאה של המועצהביזייהבבדק בית ור        
  , י אתמוך בתקציבינת אני מבח,ות מספיק גבוהות לתושביםהשנה מכסה עלוי        
  . אך אצביע עבורו,הוא אינו של בשורה        

  
  יש ,  המונח חשב מלווה בלהבים זו מכה לתדמית של הישוב ועל כך אני נלחם-  יעקב שנחה   
  יתה טעות והיה אפשר לתקן י וה3.8בשנה שעברה אושרה חריגה , גרעון בתקציב        
  אם זה , ה מכספי פיתוחארנונה פגעה בצמצום הגרעון ובמשיכ אי העלאת .זאת        
  .עם ישראל חי, כולםטוב ל        
   כי זה עולה כסף , להפריש לגרעונותנת רצוניתקציב זה הוא הרע במיעוטו מבחי        
  .לממן אותו והדאגה קיימת תמיד        

  
   ליליאן עשתה פה .הלכנו לתקציב עם הנחיות והסכמות ברורות של חברי הועדה        
  .עבודה טובה מול מנהלי המחלקות בצמצום העלויות        
  .ברכות על המצגת        
   מברך את .גיבוי ראש המועצהבמטריה ובנעשתה פה עבודה יפה על כל הצוות         
  .מחלקת הכספים וראשי המחלקות        

  
  .ר ועדת כספים" תודה ליו-    אלי לוי  

  
  ?אולי היית משכנע אותי? למה הזמנת את אלון בנדט ולא אותי) פונה לאלי לוי( -  לב בינמן  

  
  .אפילו לא ניסיתי לשכנע אותו, עדי במרומים אני מכיר את עמדתכם וס-    אלי לוי  
   גם עבור תקופת המחלה שלי ותודה ,יעקב השנה מתחת את עצמך יותר מבעבר        
  .על כך        
  ' למח,  מודה לגזברית המועצה,מסיר את הכובע בפני ועדת הכספים המוכשרת        
  לדורית כהן שמלווה , גרת התקציבלראשי המחלקות על שמירת מס, הכספים        
  .אותנו שנים רבות        
  )מלי לצורך בעת הזויהאופט(מציע לחברי להצביע בעד התקציב         

  
   :הצבעה  
  .אופיר אליהוא, אלון בנדט, יעקב שנחה, חיים גל, אלי לוי    5 –בעד   
  .איריס חיימי, ניסים פרץ, מןינלב ב, יוסי ניסן    4 –  נגד  

  
        ::::2013201320132013 מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה את התקציב לשנת  מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה את התקציב לשנת  מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה את התקציב לשנת  מליאת המועצה ברוב קולותיה אישרה את התקציב לשנת ––––החלטה החלטה החלטה החלטה         

         ₪ ₪ ₪ 34,311,18134,311,18134,311,18134,311,181₪תקציב רגיל תקציב רגיל תקציב רגיל תקציב רגיל 
         ₪ ₪ ₪ 10,883,42410,883,42410,883,42410,883,424₪תקציב בלתי רגיל  תקציב בלתי רגיל  תקציב בלתי רגיל  תקציב בלתי רגיל  

         ₪ ₪ ₪ 2,400,0002,400,0002,400,0002,400,000₪תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות תקציב בלתי רגיל מותנה בהכנסות 
        

  . חג שמח,נועל הישיבה -    אלי לוי  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה                  


