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סדר היום
 .7אישור תכנית התייעלות לשנים 6379-6377
 .6דיון בדוחות כספיים רבעוניים  7-0לשנת 6379
מהלך הישיבה
מאיר דהן :אני פותח את ישיבת המועצה שלא מהמנין  7-6379שתעסוק באישור תוכנית
ההתייעלות ובאישור הדוחות הכספיים לשנת .6379
 ./אישור תכנית התייעלות לשנים .51/2-51/2
גבריאל גאון :לא הספקנו לעיין בתוכנית ולא נערכנו כנדרש.
חנוך פרקל :קיבלתי הודעה שהתוכנית הועברה אלי רק הבוקר ,אני לא יכול לדון בנושא.
מאיר דהן :ברשותכם ,לטובת אלא שלא קיבלו ולא עיינו בתוכנית אני אתאר לכם את עיקרי
התוכנית .מדובר בתוכנית קצרה ופשוטה .מדובר בעמוד אחד ונספחים לתוכנית .כמו כן
הזמנתי לישיבה את כל הגורמים המקצועיים שהיו שותפים להכנת התוכנית ובהם מנהלי
המחלקות ,על מנת שתוכלו לשאול אותם את כל השאלות שתרצו .התוכנית הזו חשובה
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להמשך פיתוחה של המושבה ולכן יש חשיבות גדולה לנוכחות של מנהלי המועצה כדי לנהל
דיון על כל סעיפיה.
הגענו לתכנית התייעלות ממספר סיבות :א .סיבה אחת היא הגידול המהיר של
האוכלוסיה (מכ 7,333 -תושבים ב 6330-ל 70,333-ב )6379-והתוצאה היא בגידול
בהוצאות כשהגידול בהכנסות מארנונה למגורים אינה מכסה את ההוצאה .הגידול הביא
גם לעליה של היישוב בחתך הסוציואקונומי .נושא שהביא להקטנת תמיכות הממשלה.
ב .חקיקת חוקים ללא שיפוי של הרשות ,כמו :גידול בשכר ,שינויים במדיניות תשתיות
המים והביוב .ג .משרד הפנים לא אישר העלאה חריגה בארנונה במשך  0שנים למרות
אישור המועצה ד .היעדר מקורות הכנסה נוספים מעבר לארנונה ממגורים לא מאפשרת
איזון תקציבי.
משרד הפנים בדק את כל נתוני הרשות המקומית ואף ציין את התנהלות המועצה ( כ"א
מצומצם-אין עליה בכ"א במשך קרוב ל 73-שנים למעט בחינוך ,יעילות מרבית בכל
התחומים ,ניצול מרבי של השתתפויות משרדי הממשלה ,סגני ראש מועצה ללא שכר,
אחוז גביה של ארנונה הקרוב ל ,733%-מאמצים רבים להגדלת מקורות ההכנסה כמו
משטחי תל נוף ,בדוחות הביקורת אין ממצאים לבזבוז ועוד) והסכים לאור נתוני הפעילות
של הרשות והתנהלות נכונה ואחראית של המועצה לקבל את התוכנית שכוללת את השנים
 6379עד  ,6377התוכנית קובעת שבשנת  6379יאושר תקציב גרעוני של יותר מ 0-מיליון ,₪
גם בשנת  6378יאושר תקציב גרעוני ובשנת  6377נתאזן .כמו כן נקטין את הגרעון
המצטבר למספר חד ספרתי כתוצאה מהעברת כספים מקרן מקרקעין בלתי פעילה לכיסוי
הגרעון המצטבר ,התוכנית מציגה קיצוצים בפעולות כמו בצמצום מימון המועצה בקרן
קרב וצמצום בכ"א ובשכר .כמו כן כוללת התוכנית העלאת ארנונה לשנת  6379כפי
שאושרה לאחרונה ותוספת העלאה חריגה בארנונה בשנת  6378של  .6.9%ב 6377-אנחנו
צופים התחלת קבלת הכנסות מארנונה מאיזור התעסוקה .מדובר בשטח של כ093,333-
מ"ר שיכניסו כ 66-מיליון  ₪ארנונה וכן היטלי השבחה בסכום המתקרב ל 733-מיליון .₪
אין למועצה בעיות של תזרים מזומנים ,אין לנו בעיות של תשלום שכר ותשלום לספקים.
משרד הפנים מודע לפעולות ולמאמצים הנעשים במועצה וכאן המקום להודות גם למנהלי
המחלקות במועצה אשר תורמים ועושים עבודה מקצועית במהלך כל השנה .ולכן למרות
כל התחזיות ולמרות המצב שבכל רשות אחרת היה אולי גורם לקריסה אצלנו הפעילות
נמשכת ואנחנו ממשיכים לתפקד היטב לעומת .אתם באופוזיציה כבר הגעתם למסקנה
שאנחנו קרסנו אבל המציאות היא שונה .זו התכנית הכלכלית.
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חנוך פרקל :מתי אתה פעם ראשונה ראית את התוכנית.
מאיר דהן :אני בניתי אותה .אבל רק אתמול קיבלנו את אישור משרד הפנים לתוכנית.
גבריאל גאון :אנחנו החלטנו שאתה לא משתף פעולה ואנחנו לא מתכוונים להשתתף בנושא.
שלושת חברי המועצה :גבריאל גאון ,חנוך פרקל ואבנר דבש יוצאים מהישיבה
מאיר דהן :אני מבקש לגנות את התנהגותם הלא אחראית של חברי האופוזיציה שבוחרים לא
להשתתף בדיון כה חשוב לעתיד המושבה .שוב אנו נתקלים במצב שבו שיקולים פוליטיים
צרים גוברים על ההיגיון .התנהגות מבזה של נבחרי ציבור שכל פעם שמשהו לא נראה
להם ,הם קמים והולכים .זו בריחה של אנשים שקיבלו מנדט מהציבור למלא תפקיד של
חבר מועצה והם לא ממלאים אחר תפקידם .לכן ,מאחר והנהלת המועצה כבר דנה
בתוכנית ההתייעלות ,אני מעלה אותה להצבעה.
הצבעה:
בעד :פה אחד
החלטה :מאושרת תוכנית ההתייעלות לשנים  51/6-51/2ובהתאם למסמכים הרצ"ב.
 .5דיון בדוחות כספיים רבעוניים  /-3לשנת 51/2
מאיר דהן :הדיון בדוחות רבעוניים  7-0לשנת  6379לא נערך עד עתה בשל תקלות כאלה
ואחרות .אני לוקח על כך אחריות .האם יש שאלות בנושא? אם כך ,ומשאין שאלות ,אני
נועל את הישיבה.

הישיבה ננעלה (שעה )81:81
ירון טמיר  -מזכיר המועצה
_________________
מאיר דהן -ראש המועצה
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