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סדר יום:
 .1אישור תקציב .2018
זיו דשא – מבקש להודות לגזבר המועצה אבי הוסמן ולסגנו ניר שליו ,לרו"ח ניר נחמני,
למזכיר המועצה ,דני ביתן ולכל מנהלי המחלקות אשר היו שותפים בחודשים האחרונים
לבניית התקציב .נדרשנו לבנות תקציב מאוזן לקצץ ולהתייעל .מעדכן כי שר התחבורה
ביקר היום במועצה לישיבת עבודה עם בכירי האגפים המקצועיים ,בפגישה אושר על בניית
כיכר חדשה בעליה מכביש  70לכיוון כביש ( 652דרך אבשלום) במימון משרד התחבורה
הוצג מימוש תכנית התחבורה הציבורית החדשה הכוללת שדרוג מערך התחבורה הציבורית
כולל שדרוג והוספת קווים .בפגישה הוצגה בקשה ליצירת קו ייעודי נוסף בסופי שבוע
לירושלים וחזרה.
בתקציב זה תמצאו תקצוב למאבק בנושא אסדות הגז ,תשלום עבור שכירות לבי"ס קשת,
תקציב להגדלת פעילות לגמלאים ,תחזוקת מתקנים ועוד .הוחלט שלא לפגוע בשירותים
הניתנים על ידי המחלקה לשירותים חברתיים ,הקצבה לתנועות נוער תשמר ברמה של שנה
שעברה ,יש בתקציב תגבור פעולת בתחום איכות סביבה ,תקצוב עובר מצ'ינג לקולות
קוראים ,תקצוב לפעילות לחינוך סביבתי ,לתיירות ,ולמרחב עסקי.
אבי הוסמן – ישבנו עם כל המנהלים והצוותים המקצועיים בכל מחלקה בבניית התקציב.
תוכנית ההתייעלות הינה חלק מהתקציב היות והתקציב גרעוני .בבניית התקציב נמצא פער
של כ 10 -מליון  ,₪נעשו קיצוצים ופעולות התייעלות כך שהפער צומצם לחמישה מליון
 .₪זהו הגרעון המאושר על ידי משרד הפנים בין הכנסות להוצאות בכפוף לאישור תוכנית
ההתייעלות שאושרה הערב.
צילה רשף – ביקשנו שתקן המשרות יהיה חלק מהתקציב המוגש ולא כך נעשה .מבקשת
לקבל פרטים על הגרעון המצטבר נכון לסוף  ,2016מה היה היקף ההכנסות בסקר הנכסים
הקודם?
אבי הוסמן – לא ניתן לדעת ,לא בוצע בעבר מעקב בנושא.
צילה רשף – זיו האם אתה חושב שהמעבר לתאגיד המים והביוב היה שגוי? שואלת שאלות
על מענקי איזון בעבר.
דני ביתן – בעבר המועצה הייתה מקבלת כ 8 -מליון  ₪מענק איזון ומענקי פיתוח .לפני
כעשור הפכנו להיות רשות נטולת מענק.
צילה רשף – האם ניתן להגיד ממה נובע הגרעון המצטבר ,האם ישנן הוצאות מיותרות?
אבי הוסמן – צריך לנתח כל שנה בנפרד.
צילה – מתי התחיל משק המים להיות גרעוני?
• זיו דשא יוצא מחדר הישיבות
אבי הוסמן – משרד הפנים לא אישר את עדכון אגרות הביוב לכן בכל שנה נוצר חוסר של
כ 2 -מליון  ₪בהכנסות המועצה.
ניר שליו  -לא עודכנה אגרת הביוב ולכן נוצר פער.
• זיו דשא חוזר לחדר הישיבות
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זיו דשא – מציין כי הגרעון בשנת  2013היה כ  .₪ 20,000,000 -תקציב  2013לא אושר
על ידי משרד הפנים כך מצויין בדו"ח הכספי המפורט ובנוסף היו אמורים לעבוד לפי 1/12
מתקציב  2012לא פעלו כך ובוצע בפועל גרעון של כ –  ₪ 30,000,000בנוסף היה
גרעון של  ₪ 17,000,000בתקציב הפיתוח ,עבדו עם תברים לא מאושרים.
צילה רשף – המדינה הלאימה את משק המים מכל הרשויות ,אגרת המים והביוב במועצה
הייתה נמוכה בגלל סנקציות שהופעלו על המועצה .המעבר לתאגיד המים והביוב היה
הכרחי היות וזוהי הדרך הנכונה לטפל בתשתיות המים והביוב ,צריך לדרוש מהמדינה
להקטין תעריפי המים של מקורות שהיא חברה רווחית .מבקשת הבהרות לגבי קרן נכסים.
נכסים שנמכרו בעשור האחרון לאן הכסף מנותב ,האם מכסה גרעון שוטף?
ניר שליו – כאשר נכס נמכר ,הכספים מועברים לקרן למכירת נכסים ולא ניתן לכסות
גרעון.
צילה רשף – האם הייתה פניה למשרד הפנים להשתמש בכספים אלה לכיסוי גרעון ממכירת
נכסים?
ניר – לא היה מקרה כזה.
צילה – שואלת שאלות בנושא הדברת יתושים ,הכנסות ארנונה ,אירועים בישוב ,הקמת
אזור תעשיה משותף והכנסות מרכז הספורט.
אבי הוסמן וניר שליו – משיבים.
צחי ברוך – מבקש הבהרות בנושא הוצ' משפטיות של מחלקת הגביה ,פיגורים בחובות מים
וביוב ,הכנסות משפטיות ,שכר קב"ט ,הכנסות אשפה ,פיקוח על בניה ,דרכים ומדרכות,
הכנסות חניה ,הוצאות חינוך ,גני ילדים ,שמירה במוסדות.
יוסי ברזלי – מבקש לציין כי אם רוצים להמשיך את ישיבת התקציב מעבר לשלוש שעות
צריך ששליש מחברי המועצה יבקשו זאת.
• זיו דשא ,צחי ברוך ,מישה בלומנפלד ,צילה רשף ,יפעת יהל וריביק שני
מבקשים להאריך את הישיבה מעבר לשלוש שעות עד  6שעות.
צחי ברוך – שואל שאלות בנושא תחזוקת הישוב ,הוצאות שכר ,הוצאות גינון ,נכסים
ציבוריים ,חגיגות וטכסים ,שותפות ביחד ,הוצאות מוקד ,פיתוח כלכלי ,ועוד.
אבי הוסמן ,ניר שליו וניר נחמני – משיבים לשאלות.
דני ביתן – מבקש לעדכן שהסוללה במערכת ההקלטה נגמרה ולכן מרגע זה ואילך הישיבה
לא מוקלטת.
זיו דשא – הישיבה מצולמת ומוקלטת במקביל.
צחי ברוך – מבקש הבהרות בתקצוב פעילות אוונגרד ,שירותים לילדים ולנוער ,תרבות
תורנית.
ניר שליו – משיב.
מישה בלומנפלד – מבקש לציין כי התקציב המוצע גרוע למועצה ,היו צריכים להזמין את
מנהלי המחלקות ,התקציב פוגע בחינוך ובשירותים לתושב.
זיו דשא – בדו"ח הביקורת המפורט לשנת  2013צויין כי תקציב המועצה לא אושר על ידי
משרד הפנים והמועצה לא עבדה לפי אחד חלקי שתיים עשרה כנדרש .אציין כי אבי הוסמן
לא היה גזבר המועצה באותה תקופה.
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צילה רשף – מבקשת להזכיר שגזבר המועצה באותה תקופה היה דני שניר.
צחי ברוך – התקציב הזה נכנס לכיס של התושבים ,התקציב הזה משקף גרעון שיעמוד על
יותר מ 4.5 -מליון  ₪בסוף השנה.
זיו דשא  -מבקש לעבור להצבעה ,מי בעד אישור תקציב המועצה.
החלטה:
בעד תקציב הכנסות של  151,155אלפי  ₪ותקציב הוצאות של  156,450אלפי - ₪
זיו דשא ,מאיר ואנונו ,אפרים צוק ,אריה פולק ,דוד סברדלוב ,ריביק שני.
נגד – מישה בלומנפלד ,צילה רשף ,יפעת יהל ,צחי ברוך ,מאיר אזוט.
תקציב המועצה מאושר.
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