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 -שיבת מליאה יקול ופרוט -                                                
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   מוקיבלה –עיד סלים 

   דבורה –עמרם עמוס 
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 :תמצית הדברים

 

 החלטה תמצית הדברים                                    הנושא לסדר היום
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 לסדר היום: 2סעיף 
 -2020תקציב המועצה לשנת ב דיון- 

 - לחברי המליאה השחולקמסגרת התקציב כפי  גזבר המועצה מציג ומפרט את    -                                         
 

 -זמן שאלות ותשובות לחברים  -                                                                                 
 

 :עיד סלים
 ?מענקי האיזון נשארו אותו דבר

 

 :גזבר המועצה
, לפי מכתב של ₪מיליון  2.685 -, אנחנו הקטנו אותו ב₪מיליון  28 -לא. מענק האיזון בהתחלה כפי שהופיע בתכנית ההבראה הסתכם ב

 ההערכה שלנו שהוא יוחזר אחרי ינואר. כך היה גם בשלוש שנים האחרונות. . משרד הפנים שמורה לנו לקצץ
 

 :עיד סלים
 ?במידה ויחזירו אז מה קורה עם תוספת

 

 : מועצהראש ה
 אנחנו בשנת הבראה ונרצה להיות מאוד מדויקים וזהירים. זה יעבור להיות ברזרבה גזברית. 

 

 :עדנה פרדו
 משנה שעברה. שלנו קודם כל מדובר בעבודה מקצועית, ורואים שנעשתה עבודה מאוד רצינית בנושא התקשורת סלולר בהמשך להערות 

 
 , הירידה משמעותית מאוד, ממה היא נובעת?חינוךמינהל ראש שכר של ה

 מועצתית?זו החלטה פנים 
 

 : גזבר המועצה
 הירידה נובעת מכך שראש המינהל עזב, ואנחנו קולטים עכשיו ראש מינהל חדש בתנאים אחרים לגמרי. 

 

 :ראש המועצה
 בקליטות עובדים חדשים בתוך תכנית ההבראה היינו מאוד צנועים בתנאים שאנחנו נותנים. 

 

 :פרדו עדנה
של מחלקת חינוך,  ₪ 19,000 -מה שקשור שהצטיידות הפנימית, אני רוצה להבין מה זה ה אנחנו כל הזמן אמרנו שאנחנו מורידים בכל

  שכ"ד?
 

 :ראש המועצה
 מאחר ויש ישובים שאין לנו מבנים לשימוש גני הילדים, אנחנו נאלצים לשכור דירות לשימוש זה, גם בטייבה וגם בנורית...

 

 :עדנה פרדו
 פרמטרים של ירידה בשכר, זה בכלל שמצטמצמות העובדות או שהשכר יורד?אני רואה בסעיף גני ילדים הרבה 

 

 :גזבר המועצה
 יש העברה מסעיף לסעיף. זה לא ירידה, 

 

 :עדנה פרדו
 מה זה ניהול עצמי משופר?
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 :גזבר המועצה
 תקציב של בתי הספר. 

 

 :ראש המועצה
ם על איזה תקן שקבע משרד החינוך מה מרכיב הסל שאנחנו בתי ספר יסודיים הם כולם בניהול עצמי. זאת אומרת שאנחנו עובדי

 מעבירים אותו לבתי הספר והוא מנהל באופן ישיר את התקציב שלו, תשלום חשמל, תאורה והוצאות...
 המועצה עד היום השקיעה המון כסף באופן לא פרופורציונאלי להגדרות של משרד החינוך בעבודות בתוך בתי הספר. 

הבית לא נקלטו מהטעמים שהם אנשי מקצוע וזה עולה כסף, זאת אומרת במקום שבית הספר בניהול העצמי יטפל לצערי חלק מאבות 
אז מצד אחד נאלצו לשלם שכר  .בליקויים שיש לו, הוא דרש מהמועצה שתביא קבלנים כי לבית הספר אין את התקציב לעשות את זה

, ואבות בית ימדדו לפי היכולות שלתת ות את השינויים וההתאמות השנהומצד שני הבאנו קבלנים , אנחנו מתכוונים גם בזה לעש
תקציב, ובתי הספר יצטרכו לטפל בעצמם בחלק מהדברים כפי שהגדיר משרד שירות לבתי הספר במה שהם צריכים, זה יחסוך לנו 

 .  החינוך
 

 :עדנו פרדו
 נושא של שמירה במוסדות חינוך מה קרה?

 
 :גזבר המועצה

 הרחיבו את היישובים שמקבלים. אלו הנחיות שמחייבות אותנו להרבה יותר אבטחה ממה שהיה בעבר. 
 

 :עדנה פרדו
 התכנית הזאת?נושא של תכנית ניצנים, פעם אחת היא יורדת, פעם עולה, מה ההחלטות לגבי 

 

 :ראש המועצה
לא מעביר כסף להסעות של אוטובוסים, חברות ההסעה צריך להבין מדינת ישראל משותקת שנה וחצי ונכון לרגע זה משרד האוצר 

, הקבלן השקיע כבר כמה ₪מיליון  8 -קורסות בכל הארץ, כסף לפרויקטים של בינוי ממשרד החינוך. למשל במוקבילה בונים בי"ס ב
 ם במדינת ישראל. זאת תהיה השנה שבה יקרסו הכי הרבה קבלני 2020מיליונים ומשרד החינוך לא מעביר כסף לתשלום, לדעתי שנת 

 כולם נכנסים לסחרור של מיליונים שהם לא מקבלים מהמדינה . 
 

 :עדנה פרדו
 רוצה להבין את העלייה המאוד משמעותית בקבלני הסעות ושכר הסייעות המלוות. 

 

 :גזבר המועצה
החינוך... יש גידול קווים, גידול גם בהכנסות, שאנחנו אמורים לקבל ממשרד  ₪שימי לב לסעיף למעלה שיש גם עליה של מיליון 

 תלמידים...וזה בהתאם לסכום הריאלי.
 

 :עדנה פרדו
מצד אחד יורד משמעותי הטיפול בנוער ובצעירים, ומצד שני אני רואה שיש את הבית החם לנערים שזה דבר נהדר, אבל אני רוצה להבין 

 צמצום? האם הטיפול בנוער ובצעירים זה משחקים עם התקציב או שבאמת יש פה

 

 :גזבר המועצה
  ...בהכנסות 75%יש סעיף מקביל  הוצאות ברווחה לכל סעיף

 

 :ראש המועצה
פעילות הצעירים והנוער מטופלת ע"י המרכזים הקהילתיים בתמיכה הכללית שאנחנו מעבירים מהמתנ"ס והוא זה בעושה את הפעילות 

 אנחנו בכלל לא רואים את זה בתקציב הזה. 
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 ה פעילות הרווחה בתחום הנוער והצעירים. מה שאת רואה פה ז
 

 :עדנה פרדו
  ?אז למה יש ירידה בתחום פעילות הרווחה בקרב הנוער והצעירים

 

 :ראש המועצה
 זה קשור לאיתור של משרד הרווחה יחד עם העו"סיות שלנו למי צריך ומה צריך. זה משהו שמאוד מאוד משתנה. 

 ונוער במרחב המועצה.  אבל זה לא פעילות שאנחנו עושים לצעירים
 

 :עדנה פרדו
 אני רואה שיש גם ירידה משמעותית באחזקת ילדים בפנימיות, מה המשמעות מבחינת המועצה פה? 

 

 :ראש המועצה
 זה שאלה שצריך להפנות לעו"סים  לצורך העניין , זה בהכרח אומר שמטפלים פחות. יכול להיות שיש גם פחות צורך. 

 

  :עדנה פרדו
 רישומית זה מטריד אותי. זה אומר שאם מישהו מוריד תקציב ויש פה בעיה תצטרך המועצה כנראה לסייע בבעיה הזאת...עדיין 

 

 :ראש המועצה
 תקציב זה כלי חשוב אבל הוא לא הכל. 

של ילדים  ", שהצגנו פה במליאה הקודמת. היום במועצה חלק גדול מהטיפול שלה ברווחה360מה שאת לא רואה למשל זה את "תכניות 
 השקעה חיצוניתונוער מבצעת דרך התכנית הזאת, וזה מופיע כתב"ר, ולא מופיע בתקציב השוטף. זה מפנה לנו מהתקציב השוטף. 

 בכמות המשאבים שמשקיעים בילדים ונוער.   ולכן הירידה שאת רואה פה היא לא ירידה אמיתית
 

 :ניסים מלכא
 הכנסות?אחזקות מרפאות בכפרים, זה לא אמור להיות 

 

 :ראש המועצה
 לא. המרפאה היא בשיתוף משרד הבריאות ואנחנו מחוייבים להפעיל טיפת חלב במרפאות האלה. 

 י...אזה היסטורי, בהסכמים מאוד ישנים. בדקנו את זה ולא כד
 

 :ניסים מלכא
 לא מתוקצב? 2020 -שירותי נט"ן, ב

 

 :ענת מור
 קודם כל למדנו שלא צריך לשלם דמי מנוי שנתיים, כמו ששילמנו כל הזמן וזה היה מיותר. 

 ואחרי זה למדנו שהיום יש שירותים שניתנים חינם לא פר קריאה. 
 

 :ניסים מלכא
 אם לא תשלמו את שירות הנט"ן זה אומר שהתושבים ייפגעו...

 ע היא גן נר ושם ממוקם אמבולנס רגיל. כי נכון להיום הנקודה הכי קרובה למועצה אזורית גלבו
שירות נט"ן שלנו מתוקצב ע"י עפולה ומגיע או מעפולה או מבית שאן. ובסופו של דבר כחלק מההסדר של מגן דוד אדום שהרשויות 

 מתקצבות את הנט"ן הזה...
 

 :ראש המועצה
בגינו, אבל לא מבינים למה משלמים אותו, אף  בקשה מצאנו שאנחנו משלמים משהו בלי הסכם. לא מצאנו שום הסכם בגינו, לא מצאנו 

 אחד לא ביקש את זה מאיתנו ולא רואים סיבה להמשיך לשלם. 
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 אם ירצו מד"א לבוא ולדבר הם מוזמנים לבוא ולדבר. 
 

 :עו"ד אילן מירון
....לא הצליחו לתת ששאלנו אותם ממה נובעת הדרישה הזאת, הם שלפו משהו שנחתם בשנות השמונים באיזה ישיבה בכפר תבור

 תשובה שמתבססת על משהו....
 

 ניסים מלכא:
 התקציב הוא נכון ואנחנו יוצאים לאיזה דרך חדשה שכל יישוב הופך להיות עצמאי. לשם אנחנו רוצים להגיע. 

 מעבר לתקציב כולנו פה יושבים למעט כמה בעלי תפקידים, כי נבחרו על ידי התושבים. 
 לחודש אנחנו חוזרים ליישובים ואין לנו איזה בשורה... 25 -קציב בובסופו של דבר שנאשר את הת

 יש לנו חשב שמלווה את המועצה, בשורה של גרעון, אין לנו משהו שיכולים לבוא וליישובים עם בשורה של איזה תמיכה ...
 אפילו איזה סעיף למנף את היישוב שתצא לדרך חדשה...

שוב שלי למשל הופך עולמות להגיע למצב הזה שהם מתנהלים עצמאית בפרוטות שיש להם. פה יש לנו מידת אחריות, ואני רואה שהיי
 אבל פה בתקציב של המועצה לא שמנו שום סעיף, דמי רצינות שבה ואומר בואו אנחנו רוצים לעזור לכם לצאת לדרך חדשה...

 

 :ראש המועצה
 אני חולק עליך לחלוטין. 

 בשורה אדירה בכמה רמות. הוא התקציב הזה 
 המועצה עושה תהליך שבו היא בונה את עצמה באופן כזה שמאפשר לה לאורך זמן לפנות כסף, ולבנות איתו את היישובים. 

 האמירה שלי כראש מועצה, מועצה חזקה זו מועצה שיש לה יישובים חזקים. 
 ים. הפוך ממה שהבנת... אני חושב שהמועצה צריכה להשקיע בעיקר ביישוב

היא לא אחרת שהם שנות הבראה למועצה, היא בשנים האלה צריכה להיות בריאה  2019/20אבל יש שני דברים, האחד הוא עכשיו 
 . אז המטרה שלנו קודם כל שהמועצה תהיה מועצה בריאה ומאוזנת. לעזור לילדים שלה כולהי

ים, לא מוגדרים כהחזר וועדים, אבל המועצה בהחלט חושבת שנית, כבר בתוך התקציב הזה יש פה תקציבים וכספים שעוברים ליישוב
 שהתפקיד שלה זה לפנות כסף בטיפול בשירות שנותנים היישובים בתקצוב המועצה. 

 הוא לא בתקציב השוטף,  הוא בתב"ר שהמועצה אישרה. ששלישית, כסף שאתה לא רואה אותו פה זה כסף 
 עצמאיים...לישובים בתחילת דרכם להצטרף למסע של יישובים 
ליווי והדרכה וקידום היישובים. חושב שהיישובים מקבלים היום יותר ממה מעבר לזה המועצה משקיעה הרבה מאוד משאבים ב

 שקיבלו בעבר. 
 

 :ניסים מלכא
 עדיין חושב שצריך לצאת עם איזה אימרה, אולי לא תקציבית...

 ,  2020מהמועצה שבאה ואומרת אנחנו המועצה כרגע הולכים לתכנית הבראה של עד סוף שנת  אבל צריכה לצאת איזה אימרה
 וקחו בחשבון שכן נתחשב בכם בתקציב הבא.. כן נהיה שם במידה ונצליח לאזן את עצמנו..

 

 :המועצה ראש
ק וברור ואנחנו אומרים את זה כל אני לא חושב שזה צריך להתבטאות בתקציב. אני חושב שהאמירה קיימת מאז שאני פה באופן מובה

ל יישוב שמסגל את עצמו ...יישובים שמעוניינים ללמוד את השפה החדשה ולהתקדם מתקדמים בימים כהזמן, היא מתבטאת בשטח ב
 אלה ממש, זה לא משהו שאפשר לפספס...

 

 עדנה פרדו:
ו מתקנים זה רק הדברים הבטיחותיים וגם על זה אפשר נושא של אחזקת מחלקת חינוך, פצע כואב.. הפעוטונים נראים רע... מה שאנחנ

 להתווכח ... נראה לי שהגרעונות של המתנ"ס משפיעים רע מאוד מאוד על הפעוטונים...

 

 :ראש המועצה
 הם לא על חשבון המתנ"ס , ולכן גרעונות המתנ"ס לא משפיעים..השיפוצים במעונות עד היום 

 נים...הגרעונות של המועצה משפיעים על הפעוטו
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 :עדנה פרדו
 במסגרת איזה שהוא תב"ר אולי, קצת יותר מגדילים את האחזקה בגני הילדים. איך אנחנו בתקציב הזה מוצאים 

 לא מקובל שהוועדים צריכים לממן כאלה דברים....אני חושבת שצריך למצוא לזה מענה..
 

 :ראש המועצה
להזכירכם אישרנו פה את תכנית החומש, ששמנו המון כסף שלא מספיק, לשיפוצי קיץ, זאת אומרת זה דבר שאנחנו מבינים את 

 החשיבות שלו, היינו רוצים להביא מקורות אחרים, כרגע זה אחד הדברים ששיריינו לו כסף מתוך הבנה שזה נדרש. 
 

 :שלמה אוחנונה
  אני חושב שמצב הפעוטונים רע מאוד.

 הציוד ברמה ירודה מאוד, ממש מעליב. 
 

 :ראש המועצה
 אני הייתי נזהר מלהגיד מעליב..

 גם הבנות שלי היו בפעוטונים של המועצה ולא נעלבתי בשום פעוטון ושום גן....
תי שמח אני לא חושב שהפעוטונים שלנו במצב מעליב, אני בהחלט חושב שבהרבה מקרים מדובר במבנים מאוד ותיקים וישנים שהיי

לשפץ אותם ולהביא אותם למקום טוב יותר, אבל צריך לזכור משהו מאוד חשוב, פעוטונים הם לא חוק חינוך חובה ואם מישהו חושב 
 שהוא משלם על מוצר שהוא לא ראוי הוא לא חייב להיות שם...

 

 :ניסים מלכא
מדובר במנהלי בית ספר שמקבלים ניהול ועצמי ולא מבינים .לגבי ניהול עצמי בבתי ספר, יש פה בעיה מאוד גדולה שאנחנו חווים אותה..

 שהם צריכים להחזיק את המבנים שלהם... ויותר מזה אני הייתי עושה פעם ברבעון דו"ח ביקורת של המועצה לבתי הספר..
 

 :ראש המועצה
ולאשר דוחות... לא ידענו את כל  גילינו שאני חייב לאשר דוחות כאלה, לא ידענו את זה, חייב לאשר את התקציב של ניהול עצמי,

 הדברים האלה, אנחנו עכשיו לומדים את הדברים האלה
 

 :חסן זועבי
 מה אני יכול לבשר לאנשי הכפר משהו טוב בתקציב הזה ?

 קיצצתם בגזם, סגרתם את תחנות המעבר, אני יודע שאף פעם לא להגיע למסיבת סיום של אורט אחווה... 
 פר קו ביוב מתחת לגן?למה ההורים צריכים לממן בכ

 

 :עדנה פרדו
 מה קורה עם הקבוצות התחרותיות של הכדורסל/כדורגל השנה הזאת?

 

 :ראש המועצה
כל התמיכות, בתוך זה כל הקבוצות הבוגרות שהיו. והם מתקיימות בהחלטת מליאה שאנחנו מורידים את  2019 -אנחנו אישרנו ב

 מכספים שאנחנו מסייעים להם לגייס. 
 

 :פרדועדנה 
 רואה עלייה כמעט בכל פרמטר...משכר, לדואר, ליעוץ משפטי –מינהל כללי 

 

 :גזבר המועצה
הוא תחת כל סעיף יש פרטים, אתם לא רואים שמות, אבל אין תוספת כ"א, השכר כולל את ראש המועצה, הסגנים וחלק מהגידול 

 צריך להיות ערוך לזה. ל עלאת השכר של הבכירים, שעדיין לא אושר אבהלמ"ס להבהתאם להנחיות 
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בהסכם חדש, כולל גיבויים בענן וזה מבטא את ההוצאה בפועל עכשיו התקשרנו עם חברת בזק הייתה לנו מרכזיה ישנה , ולגבי הדואר, 
 לפני שנה קודמת, לא יכול לרשום פחות מזה, ויחד עם זאת אנחנו במשא ומתן לביטול ההסכם עם בזק בגלל העלויות היקרות. 

 בהוראות קבע שאין לנו שליטה עליהם נכון להיום.  מדובר
, ראיתי לנכון להוסיף את זה לגוף התקציב, זה הפרשה , זה לא שאני משלם למישהו, יש ₪ 500,000בהוצאות משפטיות יש עלייה של 

 לנו תביעות נגד המועצה והסכום הזה שכלול האחוז/הסיכוי שעלולים להפסיד בתביעות, לכל מקרה שתהיה. 
 

 :עו"ד אילן מירון
מדובר על גל עצום של תביעות של אנשים שטוענים שנפלו/דרכו בכל מיני מקומות שחלק אנחנו מצליחים להדוף ולהוכיח שלא היו 

 דברים מעולם, ובחלק, היד של השופטים "קלה על ההדק", שאומרת תשלמו משהו כדי שנסגור את התיק.  
 

 :שחר תמיר
    שנים?תנודות בסכומים בלמה בסעיף וועדה מקומית יש 

 

 :ראש המועצה
 בשבוע. יום  דשעב נדסשכר מהנדס ולא היה רכב, היה לנו מהפחות היה 

 

 :עדנה פרדו
 מה זה השתתפות במינהלת אזור התעשייה?

 

 :ראש המועצה
ותפעול של אזור  מהארנונה של אזור התעשייה לתחזוק 20%משרד התמ"ת שבעצם אנחנו מחוייבים להעביר  מולאנחנו חתומים 

 התעשייה, מאז הקמת אזור התעשייה. 
אנחנו לקראת חתימת הסכם יזמים/מועצה/מינהלת כדי שהיזמים שיושבים שם ישלמו גם כן על התחזוקה והתפעול של המקום כדי 

 שהמקום ייראה כמו שהיינו רוצים שייראה. 
   

 :שחר תמיר
 ?50% -למה סעיף מוקד הפניות קוצץ בכ

 

 :ענת מור
במסגרת תכנית פיתוח מצויינות ארגונית אנחנו מצליחים לקבל כסף גם על הפעילות של המוקד, יוצאים למכרז חדש, בונים אותו אחרת 

 ומביאים משם את הכסף. 
 

 :שחר תמיר
 פיקוח סביבתי, אני רואה שהשכר נשאר בעינו, חייב להוסיף עוד פקח, המועצה גדולה..

 

 :ראש המועצה
עובדים לקורס פקחים, ונעשה תיקון תקציב בהמשך, מתכוונים  7אר בעינו, זה כנראה טעות, אנחנו הוצאנו עכשיו אם כתוב שהשכר נש

 להגביר את הפיקוח מאוד.
 

 :אלהרר רמי
 חייב להגיד שמצטרף לדבריו של ניסים מלכא, ולהגיד שהעשייה של המועצה לא יוצאת נכון לתושבים לאזרחים. 

 חמש שש נקודות כלליות יחד עם החזון, חייבים לבסס את זה....  םושבים, צריך לרשוכשאתה מפרסם את התקציב לת
 

 ניסים מלכא:
 זה ישיבה שלישית שאני מעלה את נושא הדוברות של המועצה. 

 אנחנו לא מוציאים את הדברים כמו שצריך...
תנהלים כמו פרא אדם, זה חשוב שהתושבים עובדים לפיקוח ואתה הולך למגר את התופעה הזאת שאנשים מ 7אם אתה הולך להוציא 
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 שיידעו את כל מה שקורה במועצה. 
 

 :רמי אלהרר
 בנושא של אשפה מוצקה ליישובים, אבל זה לא בולט, צריך לנחש את זה או לדעת לקרוא את התקציב.  ₪יש פה סיוע של מיליון וחצי 

 

 :שגיא כהן
 חלק מהעבודה היא שלנו מול התושבים. 

 

 :ראש המועצה
 מקבל את הביקורת, מזכיר לכם שזה לא חוברת התקציב שיוצאת לציבור, זו טיוטא לדיון ושאלות. 

 כשהיא תצא ייצא גם נייר הסבר עם הדגשים שאתם ציינתם. 
 

 :עדנה פרדו
 למה אנחנו צופים שמפינוי נייר קרטון לבקבוקי פלסטיק תהיה לנו ירידה?

 

 :גזבר המועצה
 החשב התעקש להעמיד את זה על רמת הביצוע של שנה קודמת...פה גם בהכנסות וגם בהוצאות 

 זה מספרים, אבל בפועל בשטח נשאר אותו הדבר, אין קיצוץ. 
 

 :ראש המועצה
 הירידה היא לא מול הביצוע, היא מול מה שהיינו רוצים. 

 

 :עדנה פרדו
 לגבי הטמנת פסולת ביתית, זה הצפי ?

 

 :ראש המועצה
 לצערי ולצערנו הגופים האלה הפכו לדי מונופולים והם קובעים את המחיר. 

 אנחנו משלמים עוד הרבה פחות מרשויות אחרות..
 

 :פרדו עדנה
 פיקוח וטרינרי אין לנו יותר?

 ?₪ 150,000 -איך ירד ב
 

 :המועצה ראש
 בטח שיש. 

 
 :נהוראי לאה

 למה הורידו את התקציב של פחי האשפה ביישובים?
 

 :המועצה ראש
 אנחנו משתדלים את הפחים להביא בתב"רים, כדי לפנות מהתקציב השוטף. 

 

 :פרדו עדנה
 אני חושבת שכל ההערות שנשמעו פה עכשיו שזה לא ירידה אלא מגיע מכסף חיצוני/תב"רים, צריך לכתוב את זה,  

 כדי קצת למתן את הדרסטיות...
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 :אלהרר רמי
וועדה חקלאית, אני זוכר את המצע שלך, ולא יכול להיות שמועצה כמו שלנו תהיה בתקציב כזה לוועדה חקלאית ומתוך זה אנחנו גם 

מעבירים לרט"ג כל כך הרבה כסף ולדעתי זה המון, ולהמשיך לתקצב את הוועדה החקלאית ולהגביר את זה, ולעשות מזה ממש 
 מחלקה. 

 

 :המועצה ראש
 לפעילות הוועדה החקלאית.  ₪ 150,000 -אנחנו נגדיר כ 2020 -להערכתי כבר ב

אנחנו כנראה הולכים להביא בשורה גדולה למגדלי הצאן בנושא ביטוח נזקי טבע שיהיה אפשר לפנות פסדים מהמגדלים עצמם בקריאת 
נצליח להעביר את  2020שאנחנו במהלך  לראש, אני מאמין ₪ 2 -טלפון מוקד.. אנחנו לוקחים על עצמנו נכון לרגע זה על פי הסיכומים כ

תנו את הנושא הזה לקול קורא יזה לתב"ר, ולפנות מהתקציב השוטף. אנחנו מתואמים עם המחוז )של משרד החקלאות( והוא יוביל א
 זו בשורה חשובה למגדלים שלנו שיוציא משרד החקלאות..

 

 :רמי אלהרר
 ם יישובים שהם שותפים בתחנות מועצתיות והיום אין להם מתקן. יש פה העברה תקציבית לפסולת גושית ליישובים, ישנ

 צריך לראות איך מסייעים להם. צריך לדעת איך לחלק את הסעיף הזה ואם יש צורך אני מוכן לסייע בזה. 
, מי מתחיל , ולראות מי לוקח אחריותחושב שיישוב שאין לו עדיין תחנה ויישוב שהמועצה בנתה בו כבר מזמן תחנה צריך לקבל אחרת

 לתפעל ולעודד, וכדי מהר לצאת לזה כי התמונות והמראות לא נעימים. 
 

 :ראש המועצה
אנחנו סיימנו את הבסיס שרצינו לעשות בנושא הזה. ועכשיו הגענו לשלב בו אם אתם זוכרים כבר לפני שנה התחלקנו לצוותים וחלק 

מהאנשים פה התנדבו להיות בצוות דיונים של הגדרת סל השירותים, אנחנו מבקשים מכם שם להשפיע בדיוק בנושאים האלה ולעזור 
 יח מתבקש ורוצים לשמוע את דעתכם, יחד עם נציגי וועדים ונוספים לנו לטייב את הסיוע ... ושם הש

 

 :שחר ביטון
 אני מבקש להצטרף לוועדה הזאת. 

 

 :עיד סלים
 נושא ההסעות, מה התרומה של משכ"ל בעניין הזה?

 

 :ראש המועצה
מהמחירים שקיבלנו. כיוון שאנחנו לא היינו מסוגלים, עכשיו כל הרשויות נמצאות במצב הזה, אבל  7%להוריד משכ"ל  הצלחנו בעזרת

משכ"ל , ואנחנו כבר שני וחצי נמצאים במצב שאנחנו לא יכולים לשלם תזרימית באופן קבוע ורציף את התשלומים של ההסעות
 כולים לעשות את זה. בלי משכ"ל לא היינו יהאלה. ממלאים את מקומנו במקומות 

רוצים לבטל , שבשל עיכוב התשלומים ממשרד החינוך מכתבים של חברות ההסעות שעובדים איתנו כבר עכשיו אני יכול להראות לך 
  .תלמידיםהיום , בלי משכ"ל המועצה לא הייתה מצליחה להסיע 7% -ולבטל את ההנחה של המולנו את החוזה 

 

 :עיד סלים
 אני מבקש שתאשר לגזבר המועצה להביא לי את כל מה שביקשתי. 

 

 :ראש המועצה
 כל מה שחבר מליאה מבקש רשאי לעיין בכל מסמכי המועצה אין שום בעיה.  

 

 :אלון רודברג 
 נושא תשתיות כבישים ביישובים, האם זה מופיע פה באיזה סעיף?

 

 :ראש המועצה
 אין סעיף כזה כבר שנים. 
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דעת לתקצב את התשתיות ביישובים, היא עושה את זה דרך תב"רים, וגם התב"ר האחרון שעשינו ננזפנו קשות, חלק המועצה לא יו
מהפעילות לא אושרה לתשלום, זה סיבך אותנו מאוד אחרי זה מול משרד הפנים, כיוון שמבחינת משרד הפנים זה באחריות היישובים, 

 לא באחריות המועצה. 
 שקורה בתוך הקו הכחול זה בטיפול היישוב. מבחינת מדינת ישראל מה 

היישובים, כמובן שזה לא מספיק אפילו  33ממשרד התחבורה, להסדרי בטיחות, לכל  ₪ 100,000 -המועצה מקבלת בערך פעם בשנה כ
, מה שהמועצה עושה עם זה, פעם אחת זה בעיקר מה שנדרש סביב מוסדות החינוך , ופעם שניה על פי סדרי החצייהלצבוע את מעברי 

 על אירועי בטיחות כאלה ואחרים...אז שכן אפשר מתב"ר כזה או אחר אנחנו עושים ניצול הזדמנות. עדיפויות שקובע מהנדס המועצה  
 

 :רמי אלהרר
 קצב משהו. השאלה לגבי נושא הבטיחות, חייבים לת

חייבים כי זה גורם לעובדי הציבור לעשות עבירות. לבוא לקבלן ולהתחנן תסתום לי את הבור... אבל אין לנו מנכ"ל חברה כלכלית, והכל 
, ועם זה מהנדס המועצה נופל על כתפיים צרות או מועטות, חייבים לראות איך מתקצבים לאחזקה איזה שהוא סכום...לא יכול להיות

אין מה  הנחייה בכל פרוייקט, למשל עכשיו עובדים במושב דבורה, לחייב את הקבלן לעבור בכל הגוש ולסתום בורות...חייב לתת 
 לעשות...זה חייב להיות שירות של המועצה

 
 

 
 
 
 
 
 

 לסדר היום: 3סעיף 
 

  -האישה במועצהיני מעמד יאישור מינוי חגית בנימין, מנהלת מחלקת גביה ליועצת לענ -                  
 

  ,:ראש המועצה
 מבקשים את אישור המליאה למינויה של חגית בנימין, מנהלת מחלקת הגביה, ליועצת לעניני מעמד האישה המועצה. 

 

                         20   – עדב

     אין  -נגד

 1 -נמנע
 

  .  מינויה של חגית בנימין, מנהלת מחלקת הגביה, ליועצת לעניני מעמד האישה המועצה מאשרת אתמליאת המועצה :  חלטהה
                                                                                   

  לסדר היום: 4עיף ס                 
 

   - רים"התב רשימת את ומפרט מציגגזבר המועצה  -                                                               
 

 20 – בעד     -

 אין – גדנ     -

  1 – נמנע     -
 

 ה ע"י גזבר המועצה.  כפי שהוצג יםהתב"ררשימת : מליאת המועצה מאשרת את  חלטהה
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 .מזכירת לשכה –רונית סבג רשמה :                                                                                                                       

 על החתום                                                                                            

                            _________________________              ________________________ 
 ראש המועצה -עובד נור                      המועצה  ית מנכ"ל –ענת מור                                  
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