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פרוטוקול
ניב ויזל:

ערב טוב סגרנו מליאה פותחים מליאה חדשה ,לפני המליאה אני רוצה להתחיל במספר
הודעות .מליאה שאינה מן המניין .זה מליאת תקציב בסדר לסדר הטוב .ועכשיו אנחנו
בהנהלה.

הודעות יו"ר
ניב ויזל:

טוב חברים רצינות ברוכים הבאים להנהלה שלא מן המניין בנושא תקציב  .2021אני רוצה
להתחיל בכמה דברים .קודם כל בוועדת תקציב ,מליאת תקציב משהחלטנו שבוועדת
תקציב של מטה יהודה ,אליסף דדון היה שותף מלא למה שתראו עכשיו ,אליסף דדון חלה
בקורונה ובשבועיים האחרונים הוא במצב לא קל בבית חולים ,הלוך ,חזור ,הלוך ,חזור,
יחד עם זאת ישבנו מול ועדת תקצי ב ואישרנו איתו את כל הדברים ,כולל בשבוע אחרון
ממיטתו דיברנו איתו והוא מוסר לכם את ברכתו ואנחנו כהנהלת מועצה מאחלים לו
החלמה מהירה ,בשם כולנו אז מזה אני מתחיל .דבר שני תמותת מצב קורונה ,חברים
יקרים ממרץ האחרון אנחנו בעצם סגורים לציבור ,רוב המליאות וההנהלות לא התקיימו
אלא התקיימו בזום ,זה קשה לכולם ,אני אומר לכם שאני דיווחתי שאני גם יושב בועדה
הארצית לתכנון ובניה ,במועצה הארצית ,וגם בותמ"ל והכל ,הכל בזום ועדה מחוזית
בזום ,ועדה ארצית בזום ,רשות מקרקעי ישראל בזום ,הכל בזום ,וזה מה שקורה ממרץ.
גני ילדים נסגרים ,נפתחים ,נסגרים נפתחים ,סבב ראשון ,סבב שני ,שלישי ,רביעי ,חמישי
ובדרך כלל אנחנו מקבלים את ההודעות האלה באמצע הלילה ,ואתם יודעים איפה אנחנו
נמצאים ,אני רוצה להגיד לכם שיש בסך הכל כיום ,היום יש כ – אני אגיד לכם בדיוק 139
חולים נכון לפני שעה 139 ,חולים בכל מטה יהודה ,שמסתכלים על  01 ,00אלף תושבים
אנחנו מועצה מאוד ,מאוד ירוקה ,אבל בתוך הירוקה הזאת ,קורה מקרים וקורה לנו
בשבועיים האחרונים דבר חדש ,שאנחנו מתוך  139כ –  20מעין נקובה ,לפני שבוע היו
כמעט  20באדרת ,זאת או מרת יש לנו תחלואה בתוך ישוב ,והחוכמה שלנו כמועצה,
והחוכמה שלנו כישוב ,וכישובים חזקים זה לדעת להתמודד עם זה לפני שמדינת ישראל
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סוגרת את הישובים כאדום .ביישוב אדרת לפני שבוע ,לפני שבוע קצת פחות היו מעל 20
ומדינת ישראל הודיעה לנו לסגור את השערים לגמרי .אנחנו בשיתוף פעולה מדהים עם
פיקוד העורף ,עם ועדת הישוב ועם מד"א הצלחנו להוריד את רמת התחלואה ,והיום יש
שם  2בלבד ,והם הפכו להיות ירוקים תוך שבוע .מה שקורה בעין נקובה שביומיים
האחרונים עין נקובה ,עין רפא ,בעין נקובה זה יותר חמור ,אבל גם בעין רפא בשלושה
ימים האחרונים יש שם התפרצות קורונה ואנחנו עושים שם כבר לא נעשה דבר כזה כבר
פעם רביעית עושים שם בדיקות קורונה ,ואני רוצה להגיד לכם שרק היום היו כ – 200
בדיקות ,אתמול היו גם  100ומשהו ולפני זה עוד  240אנחנו כל הזמן ככה מנסים מוודאים
ומנסים לעצור את התחלואה ,מאיה אשכנזי אני לפני חודשיים ,שלושה מיניתי אותה
כאחראית קו רונה אל מול משרד הבריאות ואנחנו מכשירים מתנדבות ומתנדבים
לחקירות האפידמיולוגיות אשר עוצרות לנו לעצור את התחלואה במושבים ,אנחנו
מתקשרים לאותו מושב לוועד או לחצי ובשיתוף פעולה עושים את החקירות ובמקום שיש
ועד חזק מצליחים לעצור את זה פשוט מצליחים לעצור את זה .מ י שחושב שהקורונה
נגמרה או היא אחרינו הוא טועה טעות גדולה מאוד .יש לנו
יוסף ברהום :לגבי הקורונה אני הסתכלתי לא שלחתי לא הילדים היום לבית ספר ,משרד החינוך וגם
משרד הבריאות התפרצות הקורונה היא בבית ספר שיש ילדים .אני סגרתי את הבית
הספר הילדים שלנו לא הלכו יום לפני אם היו הולכים עוד יום היו רואים עוד  12בגלל זה
הילדים שם קיבלו .20
שמעון קינן:

למה עושים חתונות בבית ספר?

יוסף ברהום :לא עושים חתונות .בדיקות אתם עושים מכניסים בודקים מכניסים את הילדים לתוך
הכיתה ,בדקת שלחת הביתה ,נקי תחזור לא נקי לך הביתה
ניב ויזל:

יוסף מה שאתה אומר הוא נכון יש ויכוח בין משרד הבריאות לבין משרד החינוך.

ניב ויזל:

יוסף לצערי ראשי רשויות מקבלים חלק מהסמכויות הרבה מאוד לא אצלם ,אני לא קובע
איך יעשו את זה במדויק אלא פיקוד העורף יחד עם מד"א ,ודבר שני שאני רוצה להגיד לך
שיש ויכוח בין משר ד הבריאות לבין משרד האוצר לבין משרד החינוך ,מתי לסגור .אתמול
יגיד לכם שלומי לידי שהיה לידי מתי זה היה שמונה בערב משהו כזה? בסביבות שמונה

פרוטוקול הנהלה מתאריך 09.12.2020

בערב היה לי שיחה ארוכה עם מנהל המחוז כדי לנסות לשכנע אותו לסגור את כל גני
ילדים ובתי ספר ,במקרה הזה הגענו להסכמה אבל צריך לבדוק טוב ,טוב אם יש לי 14
ילדים בתוך בית ספר שלם אז לא צריך לסגור בית ספר צריך לסגור כיתות ומבחינתי
ומבחינתך זה אומר ש ..אבל בסוף אני כראש רשות צריך לקבל החלטה ,סגרנו את כל גני
הילדים ואת הבית ספר עד יום ראשון בעין נקובה .זה המצב ,הקורונה תמשיך ללוות
אותנו גם ב –  , 2021היא תלווה אותנו בעיקר בנושא הבריאותי אבל גם בנושא הכלכלי,
אנחנו עוד מעט ניגשים לתקציב .אני רוצה להגיד לכם שמי שלא מבין את המשמעות
הכלכלית של מה שקורה במדינת ישראל לא מבין מה קורה פה בכלל .אנחנו מ –  2011בלי
תקציב מדינה ,לי אני לא זכיתי כר אש רשות להיות עם תקציב אפילו דקה .המדינה עובדת
על תקציב  2011לא  19ולא  20ואם עד  23לחודש הזה אין תקציב הולכים לבחירות .אם
עד  23זה עוד שבועיים אין תקציב הולכים לבחירות .לא משנה באיזה צד פוליטי אתה כן
נכון לא נכון זה בסוף המציאות ,זה בסוף המציאות ,אנחנו כראשי רשויות צריכים
להעביר תקציב ,אנחנו לא יכולים אין לנו את הפריבילגיה לבוא ולהגיד יאלה לא בא לנו
בואו נחכה לממשלה צריך לתת שירות לתושב ,אנחנו לא יכולים לחכות עם זה ,אנחנו
צריכים לקבל החלטה .אתם יודעים שכמות הארנונה ירדה בסביבות  20אחוז מאז תחילת
הקורונה .מ יליון איש במדינת ישראל אין להם כסף ,אין להם ,דבר ראשון שהם עושים הם
משלמים חשמל שלא יסגרו להם משלמים מים ובארנונה הם לא מבינים את העניין כי אם
הם לא ישלמו אין לי אישור ממשרד הפנים לתת להם שקל הנחה ,זאת אומרת זה יבוא
להם עם ריבית דה ריבית מתי שהוא ,מתי שהוא זה יגיע ,אנחנו עושים עכשיו מבצע
בישובים עשינו לדעתי ב  4 ,2 -ישובים לא יודע התעדכנתי היום של מבצע ארנונה שימשיך
עד סוף החודש ,ונעבור בכל הישובים שאנחנו רואים בהם שיש ירידה דרסטית או משהו
כזה בהסברה לתושבים שהם עושים טעות שמושכים את זה ,כי אחרי זה ,זה יבוא להם
במכה ואנחנו מנסים לגבות עוד ועוד ,ועד עכשיו זה בהצלחה גדולה ,אנחנו הצלחנו לגבות
לא מעט כסף בשבועיים האחרונים ,אני ביקשתי להמשיך בדרך כלל הוועדים המקומיים
עוזרים לנו ובהחלט הם בעד ,גם להם יש אינטרס כי זה גם התקציב שלהם אנחנו נמשיך
עם זה עד סוף השנה.
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שמעון קינן:

אתם קיבלתם כסף ממשרד הפנים ,לא החזרתם לוועדים את ההנחה שלהם .עסקים לא
קיבלתם?

ניב ויזל:

משרד הפנים על מרץ ,אפריל ,מאי בקורונה עבד בשיטה שהוא מחזיר  10אחוז ממה שהוא
צריך להיות זה קרה עברנו את זה במליאות והכל 10 ,אחוז ,כרגע מאז הוא קיבל החלטה
אחרת שזה לא עובר דרך המועצה ,כל עסק במדינת ישראל הולך למשרד המסחר
והתעשייה והכלכלה וצריך להוכיח שהוא עומד בתנאים אחרי שהוא מוכיח שהוא עומד
בתנאים הוא זכאי לקבל את הדבר הזה .אתה שואל אותי כמה באמת עשו את זה?
בודדים.

שמעון קינן:

אבל קיבלת  19מיליון  ₪ממשרד הפנים.

ניב ויזל:

לא ,לא אני קיבלתי החזר  10אחזו ממה שהייתי אמור לקבל על ארנונה על  3חודשים.

שמעון קינן:

קיבלת  19מיליון  ₪איפה חלקו של הועד המקומי לא החזרת לועד המקומי את חלקו?

ניב ויזל:

אוחיון אתה מכיר את הסיפור הזה? אני לא יודע שלא החזרתי.

בני אלירז:

אבל זה ארנונה עסקים לא מגורים.

ניב ויזל:

דיברתי על עסקים ,אני מדבר על עסקים.

משה אוחיון :אנחנו קיבלנו החזר ,החזר גורף על כל הארנונה לעסקים לחודשים מרץ ,אפריל ,מאי ,אם
יש עסקים שהם בתוך התחום הכחול בתוך הישוב שקיבלו פטור כלומר שהמדינה שילמה
עבורם ומגיע לוועד המקומי  14אחוז מארנונה אנחנו כמובן נשלם .אם יש עסקים כאלה.
שמעון קינן:

מה זה אם יש הוצאתם איזה הנחיה ,הוצאתם הנחיה יישובית משהו?

ניב ויזל:

כן ,כן זה עבר כבר באפריל ,מרץ ועובדה שיש כאלה שקיבלו.

משה אוחיון :אם יש כאלה שלא קיבלו אנחנו נבדוק את זה אבל זה עבר אוטומטית לכל
הישובים.
שמעון קינן:

משה יש לך מערכת מחשבית כל כך רצינית במועצה אתה יודע בדיוק כמה גובים איפה
גובים איפה יש ארנונה בקו הכחול ,איפה יש ארנונה לא בקו הכחול,

ניב ויזל:

אתה מדבר על אגודה או פרטיים?

שמעון קינן:

אני מדבר על עסקים שקיבלת עבורם זיכוי אתה אומר אני קיבלתי זיכוי רק על עסקים
בתוך הקו הכחול.
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משה אוחיון :לא קיבלנו זיכוי עבור כל העסקים במועצה ,הכולל הקו הכחול כולל מחוץ לקו הכחול אלא
מה שהעסקים שבתוך הקו הכחול שהעברנו בגינן  14אחוז לישובים אם קיבלנו ממשרד
הפנים כמובן שהעברנו גם  14אחוז לישובים.
שמעון קינן:

איך אתה יודע אם העברת או לא?

משה אוחיון :אלא אם כן אצלכם זה לא קרה אנחנו נבדוק את זה .אם באורה זה לא קרה או בעמינדב.
שמעון קינן:

זה נראה לי תשובה מתחמקת בצורה בלתי רגילה .לא יכול להיות שאין בספרי המועצה
נתונים מדו יקים של הארנונה בקו הכחול בישובים אם יש בעמינדב  10000מ"ר ארנונה
ושל מחסנים קו כחול קיבלת על זה זיכוי מ המדינה.

ניב ויזל:

מה שיש היתר.

שמעון קינן:

מה שאין היתר הוא לא משלם ארנונה?

ניב ויזל:

אני לא יכול לדעת.

שמעון קינן:

מה זה אתה לא יכול לדעת.

ניב ויזל:

מה שיש לו היתר חייב לקבל ,אם יש לי כל מיני מאורות של מקומות של עסקים לא יקבלו
אני לא יודע עליהם .קודם כל אני הולך לתת להם דו"ח ואחרי זה נחזיר להם ארנונה.

שמעון קינן:

אם אותם עסקים יתנו לך שם של

ניב ויזל:

כן צריך לקבל החזר .אבל היו כאלה שבאו וקיבלו ופרסמנו את זה ,גם בעיתון בקיצור ,גם
באתר בכל מקום פרסמנו את זה בשלושה חודשים הראשונים.

שמעון קינן:

אני לא מדבר על אנשים אני מדבר על הוועדים.

ניב ויזל:

גם אני מדבר על הוועדים ,שנינו מדברים על הוועדים למה אתה חושב שלא הקשבתי,
אנחנו פרסמנו את זה .עכשיו זה היה תקשיב זה היה באפריל אני מדבר איתך על מרץ,
אפריל ,מאי.

שמעון קינן:

אני יודע על מושבים שלא קיבלו את הכסף.

משה אוחיון :אם יש עסק חוקי ,אם יש עסק חוקי.
ניב ויזל:

אני בעדכונים אני רוצה להתקדם קצת.

משה אוחיון :אם יש עסק חוקי שמשרד הפנים יודע עליו וקיבלנו פיצוי אנחנו העברנו אם יש עסק
שאתה חושב שלא העבירו אז בוא נבדוק את זה.
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שמעון קינן:

עסק חוקי עסק לא חוקי כשאתה גובה ארנונה אתה בודק אם הוא חוקי או לא .תסתכל
עליי טוב בעיניים.

ניב ויזל:

שמשרד הפנים מעביר כסף זה מפסיק להיות מעביר לא מעביר ,שיבוא אותו בן אדם ,הוא
עשה עסק ,א ם מישהו עשה כסף בצורה לא חוקית במשך שנים ועכשיו המדינה אומרת לך
שמה שחוקי תקבל  10אחוז בחזרה הוא צריך להחליט מה הוא רוצה להיות קודם לתקן
את עצמו או קודם מה .אני ממשיך כי זה לא סעיף זה עדכונים.

חיים כהן:

אתה אומר למי שיש היתר יש לו את ההנחה גם העסקים שאין להם היתר משלמים
ארנונה.,

ניב ויזל:

הוא הרגע אמר את זה ,הוא אמר הרגע.

חיים כהן:

הרשות יכולה לגבות על משהו שאין לו היתר אבל שיש החזר היא לא מחזירה?

ניב ויזל:

לא היא צריכה לפרק את זה בתיקון  110את הכל עכשיו ,בוא נפרק את הכל .תקשיב טוב
מה שאתה אומר לי בוא נפרק את הכל ,לך אליך למושב תגיד מה אתה מעדיף ,בחייכם
תפסיקו שמחזירים  10אחוז יבוא הבן אדם לא קיבלתי יקבל ,פרסמנו אמרנו מי שלא בא
תאמינו לי שעשה שיקול שלו ,כל אחד שלא בא ,הם היו רעבים כל מיש שלא בא שיקול
שלו ,מי שיבוא אוחיון מי שבא יקבל על מרץ ,אפריל ,מאי יקבל ופרסמנו את זה בעיתון
יושב פה גילי פרסמנו את זה במרץ ,באפריל ,במאי ,הודענו באתר ,הודענו בפייסבוק,
הודענו בכל מקום ותתפלאו יש כאלה מהוועדים שהתקשרו לשאול אותי והלכתי ודאגתי
שיקבלו.

שמעון קינן:

שיקבלו כולל עסקים שאין להם היתר.

ניב ויזל:

טוב .אני מתקדם זה לא ס עיף ,אני מתקדם .הודעות .קודם כל בשם ההנהלה אנחנו
מברכים את כל מורי מחנכי מטה יהודה ,הגננות וסייעות על עבודתם היום זה יום המורה,
ואנחנו צריכים בשם ההנהלה להגיד בתקופה הזאת שהם עובדים מסביב לשעון
בקפסולות ,פותחים ,סוגרים בהידבקות אני אומר לכם שלא הרבה מבינים את הדבר
הקשה הזה ואנחנו בשם ההנהלה אני מניח בשם כולכם רוצים לברך היום יום המורה את
כל צוותי החינוך של מטה יהודה.

שמעון קינן:

להשתתף באבלה של כרמלה בעין הרים שבעלה נפטר מאבן ספיר.
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ניב ויזל:

יהי זכרו ברוך .אני לא ידעתי אנחנו משתתפים יש עוד ואנחנו לא נוהגים לעשות את זה יש
עוד כמה שנפטרו .במטה יהודה .אז אנחנו בסדר גמור.

עדכון ועדות גבולות
ניב ויזל:

תראו אולי זה אחד הדברים הכי חשובים בעצם אבל מכיוון שאין פה משהו להחלטה אני
לפחות מרגיש מחויב לכם וגם במליאה .ועדות גבולות אני אלך לפי הסדר ,ועדת גבולות
קריית יערים הגיע בשבוע שעבר המנדט חתום על ידי השר ,בעצם ועדת גבולות קריית
יערים תדון אך ו רק על הגדלת של יחידות הדיור בעצם מצד צפון לכביש השלום ,ובצד
מערב בצד מערב לכביש שפונה מכביש  1לאלביס ,זה המנדט שניתן להם ,לשמחתנו הרבה
ובהצלחה גדולה יוציאו מהמנדט את כל ג.ג ואת כל אלביס אני רוצה להגיד לכם
שמבחינתי זה הצלחה גדולה ,לא משנה אם מישהו יגיד פוליטיקה פה פוליטיקה שם זאת
אומרת שמטה יהודה עמדנו על שלנו ואין מנדט ,אין מנדט לדון בג.ג ולאביס ,זה אומר
שהארנונה כ ל האזור הזה נשאר במטרה יהודה לפחות לכמה שנים טובות עד שיחליטו
בעוד ועדת גבולות בדרך כלל זה  0 ,4 ,2שנים לא יכולים לדון על זה אפילו .צור הדסה
הסתיימה בשבוע שעבר ,היו  2ישיבות הישיבות הסתיימו ועכשיו זה נמצא במצב שיו"ר
הועדה והועדה עצמה צריכה לעשות סיכומים ולהעביר את ההמלצות לשר הפנים .זאת
אומרת שכרגע מה שהם עושים הם צריכים לכתוב את הסיכומים להעביר את זה המלצה
לשר הפנים מי שקובע זה אך ורק השר ,אבל ההמלצה מגיעה אליו ,לצערי הרב או
לשמחתי פה כל אחד יגיד את דעתו זה לא משנה הפוליטית להערכתנו ב –  23אין ממשלה
אז אם אין ממשלה זה הופך להיות ממשלת מעבר זה אומר שהוא לא יכול לחתום .זה
אומר שבעצם ,זה אומר שאם שר הפנים לא מקבל החלטה עד שאין ממשלה ,זה אומר
שזה ממשלת מעבר זה אומר שאין עוד פעם מינוי של שר פנים חדש עם כל מה שזה אומר
אין החלטה ,בלי קשר להמלצה שלומצי בלי קשר להמלצה אין החלטה .לי יש כיוונים אני
בטח לא אגיד את זה ובטח לא אחשוב על זה ,זה דברים בסוף מי שמקבל את ההחלטה זה
השר מי שממליץ זה ועדת גבולות ,מפה שהיה בוועדת גבולות היו פה כמה ששמעו את זה,
 2ישיבות ,מאות אנשים ,מאות כאלה לכל הכיוונים בסוף הם צריכים להמליץ והשר צריך
לקבל החלטה ,ככה זה עומד ,להערכתי המלצה תהיה רק בתחילת שנה הבאה זה לוקח
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להם זמן ואני מאוד חושש שזה יתעכב וזה לא טוב לא למטה יהודה ולא לצור הדסה ,ואם
הייתה החלטה ,לא משנה מה ההחלטה גם ההחלטה להישאר גם ההחלטה לצאת ,גם
החלטה לא משנה איזה החלטה ,החוסר וודאות הוא לא טוב ,הוא לא טוב ,הוא לא טוב כי
אז אם אני רוצה להעביר  200אלף  ₪לגני ילדים במליאת המועצה לצור הדסה אז שמעתם
מה היה היום ככה זה יהיה בהמשך.
שמעון קינן:

אפשר לקבל החלטה לא להעביר להם כסף .אפשר לקבל החלטה לא להעביר להם
תקציבים?

ניב ויזל:

יש לנו עוד ועדת גבולות תנו לי לסיים .דבר הבא זה בג"צים ,בואו נתקדם ,בואו נמשיך.

שלומציון לולו :יש אבל ניב תכנית של משרד הפנים להקמת  1אזורים ארציים כאילו ואז כאילו לארגן
תחתם את המועצות שנמצאות באותו אזור .זה לא הופך לנו את ה...
ניב ויזל:

אני מעדיף לא לענות לך ברמה שפה שאני בהנהלה ובמליאה אלא ברמה אישית .יושבת פה
גם ורד אנחנו מה מרדכי כהן מתכנן לעתיד למדינת ישראל אני יודע הוא גם כתב זה לא
סוד ,וכל נושא האשכולות נובע ממה שאמרת כרגע ,נושא האשכולות ,מכיוון שאני נגד
הגדול ביותר נגד אשכולות כי א ני יודע לאן זה מוביל אבל מטה יהודה מאוד גדולה אז
עליה אין לחץ כי היא לא תהיה אשכול מטה יהודה היא כל כך גדולה היא הרבה יותר
גדולה ממועצה אחרת פי אני לא יודע כמה ,מועצה אחרינו היא  20או משהו כזה  22למעט
מטה בנימין שזה מועצה גדולה בתושבים אבל אין לה כמויות כאלה של ישובים .אז לכן
זה לא כזה משנה ,מה שמשנה האם ישוב בסדר גודל של  11 ,10אלף תושבים יכול להתנהל
עם ועד מקומי תחת מועצה אזורית כפיה חוק היום ,כן או לא ,ויש לזה אלף דעות בסוף
צריכים לקבל החלטה ,לטובת השניים .ולמה אני מצר על זה? כי הם הגיעו אוטוטו
להחלטה או טוטו יהיה ואנחנו נצטרך לחכות עם זה אני אומר אם הממשלה תיפול ב – 23
כנראה שנדע את זה באותו יום רק ,דרך אגב זה יום המליאה ,יכול להיות מעניין אז אנחנו
נדע את זה אז .בנושא

שמעון קינן:

כמה אתה קטן ככה את ממזר ,אנחנו את דעתך שמענו בועדה והיא היתה דעה של כולנו
והיא היתה דעה של רוב תושבי המועצה ישר כוח על זה ,ראינו את זה ,זה היה חשוף
לציבור.
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ניב ויזל:

תודה שמעון .אנחנו עדיין בסוף אני נזהר במילים עדיין ההחלטה היא של שר הפנים.
בקריית יערים אני ירשה להגיד שהצלחנו בהחלט הצלחנו למרות שהישובים שם לא מתים
על ההחלטה אבל אין מה לעשות המדינה צריכה לגדול .בנושא רכס לבן אנחנו בבג"צים
ממשיכים להתנגד ,ולהתנגד ,ולהתנגד ,אורה ישבו איתי ואנחנו מנסים לעשות הכל ,צר לי
שיושב פה גם שאול וגם שמעון קינן אני חייב להגיד לכם שאני לא מאמין לאף אחד על
כלום אני חושב שאני ושמעון ששמענו שרכס לב ן זה רק התחלה ורכס ב' כבר סגור ,ואמרו
לנו שלא ,ו היום זה כן ואנחנו צריכים להמשיך להתנגד ולהתנגד ,אבל זה לא ברמה של
ועדת גבולות זה ברמה של בתי משפט .בנושא של רמת רחל גמרנו גם את ועדת הגבולות,
הם נגמרו פחות או יותר בהסכמה חלק נילקח לירושלים חלק נשאר ,הצד מי שמעניין
אותו הצד הדרומי עבר לירושלים שם לכיוון חומה הר חומה ,הצד של תחנת דלק הצלחנו
במאמץ רב להשאיר אותו גם זה יפה.

שמעון קינן:

אישור של מועצה בהסכמה להעביר גבולות.

ניב ויזל:

זה ועדת גבולות שיש הסכמה לועדת גבולות יותר קל לקבל החלטה בין רשויות.

שמעון קינן:

אבל שהרשות מסכימה אתה לא צריך לקבל אישור של מליאה?

ניב ויזל:

אם מחר בעמינדב .בדרך כלל זה הישוב אם זה קו כחול של הישוב אני צריך את ההסכמה
שלך בעמינדב אני לא הולך אליהם לא צריך את כל הזה .בסוף זה לא משנה גם אם אני
אתן החלטת מליאה בסוף ו עדת גבולות קובעת .היא קובעת .בואו נתקדם הדבר הגדול
ביותר כמו שאתם מבינים ,יש לנו גם במבשרת איזה שינוי שהם מבקשים אני לא יודע לאן
זה מוביל אבל כרגע ועדת גבולות הכי רלבנטית לנו היא בית שמש ,ועדת גבולות הזאת אני
מזכיר לכולם שב –  2012קודמי חתם על הסכם עם ראש העיר הקודם בבית שמש ,על
הסכם של חלוקת הכנסות וזה מה שקרה מאז ,והרי ההסכם הזה תקף עד  2022מכיוון
שכתוב שם שבית שמש לא יכולה לפתוח את זה ומטה יהודה גם לא יכולה לפתוח את זה
עשו לנו תרגיל ומשרד השיכון פתח את זה ,משרד השיכון ביקש ועדת גבולות ועבד על זה
במשך  2שנים.א ני עשיתי פה לפ חות ישיבה אחת עם כל הישובים שמסביב לבית שמש
ואני עובד לכם אפשר להגיד לכם בשיא הכנות מי שקרוב אליי מכיר כמעט כל הזמן עובד
על זה ,ובעצם הם הביאו אותנו לזה שהם רוצים לקחת לנו את כל ,כל אזור התעשייה ,כל
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הבסיסים הצבאיים והכל להעביר לבית שמש .האירוע הזה מבחינתי הוא לא עוד אירוע
של ועדת גבולות הוא אירוע של להיות או לחדול ,ואני ככה מתייחס לזה .בעצם יגיד לכם
פה אוחיון אם אין לנו את אזור התעשייה לכן כל מה שדיברנו על כסף וזה בטל בשישים כי
אם בסוף מאיקאה עד טל שחר כולל הבסיסים הצבאיים עובר לבית שמש אנחנו הופכים
למועצה שאין לה זכות קיום ואנחנו באמת סוגרים את הבסטה .עכשיו מה זה יעשה לבית
שמש? כלום ,כלום לא ידגדג להם אפילו ,זאת אומרת אם הכל עובר לבית שמש עדיין חסר
להם  100 ,90מיליון  ₪בשנה זה לא מזיז להם כלום ואת מטה יהודה הוא פירק .משרד
הפנים מבין את זה ,משרד הבינוי והשיכון זה לא מעניין אותו והוא הגיש בקשה לועדת
גבולות לפני חודש ,אני דיווחתי לכם שזה עומד לקרות במליאה הקודמת ועכישו אני
מדווח לכם שזה קרה ועדת גבולות הולכת להתכנס שבוע הבא לקבל את המנדט ,לא
מתכנסת מקבלת מנדט ,עכשיו למה היא מקבלת מנדט? כי כמו שבקריית יערים המנדט
הגיע ,וכמו שהשר עובד  22שעות של לסגור ,ל סגור ,לסגור כי הפחד הוא שב –  22הוא כבר
לא ראשי לסגור .זאת אומרת עד  23לחודש יהיה מנדט לועדת גבולות ברגע שיש מנדט גם
אם יש בחירות הועדה עובדת .הועדה עובדת ,לכן המנדט יהיה להערכתי או סוף שבוע הזה
או עד סוף הבא אני חושב במליאה אני יוכל לדווח על המנדט ,והמנדט הזה מה שאנחנו פה
עושים אני מבקש ,אני לא רוצה לדבר יותר מידי אבל מה שעושים על המנדט הזה אני
אומר לכם שבשבועיים האחרונים ניב ובטח אוחיון וורד ופיני רואים שאני מתעסק באמת
חצי מהזמן שלי בזה בשביל ליצור שהמנדט יהיה מצומצם ככל האפשר ,בשניה שהמנדט
יותר מצומצם מכל מה שהגברת הראשונה של בית שמש רוצה הרווחנו ,כי כל מה שלא
במנדט אסור לדבר אין אי אפשר לפתוח את זה .לכן חשוב כרגע שהמנדט יהיה כמה
שיותר קטן וכמה שיותר מצומצם ,אם אתם חושבים שהמנדט הזה יהיה בלי כלום אין
דבר כזה ,אי ן דבר כזה ,המנדט יהיה כואב אבל אני מקווה שהוא לא יהיה כמו שהיא
באמת רוצה .פעם אחרונה אני אגיד את זה בית שמש היא סוציו  ,2סוציו  2אנחנו סוציו 2
הם רוצים לרדת לסוציו ,1אמר לי אוחיון שעד  14/12היא רוצה לעשות סוציו חדש ,זאת
אומרת הם יכולים לרדת ל –  1קצב הגידול שם הוא מטורף הם הולכים להיות  330אלף
אחרי זה , 400א נחנו מדברים כרגע שאנחנו מועצה גדולה בישראל  00אלף תושבים ולכן

פרוטוקול הנהלה מתאריך 09.12.2020

ברור לגמרי מה הם רוצים אני מאוד מקווה שאנחנו נוכל לצמצם את המנדט הזה ככל
האפשר ,שמשרד הפנים יצמצם את המנדט ככל האפשר שהוויכוחים שלנו יהיו יותר
מצומצמים ,ברור לגמרי שיש בסיסים צבאיים יש מחצבות ,יש ,יש כסף מאיפה ,יש
שטחים חקלאיים יש מושבים יש זנוח ,יש מחסיה ,יש צרעה ,יש נתיב ל"ה יש זכריה
ונוחם.
חיים כהן:

...שהשקיע כסף בלוביסטים.

ניב ויזל:

אנחנו בעקבות בקשתך אני לא שכחתי ,בעקבות בקשתך קיבלנו  3הצעות של לוביסטים
מהטובים במדינת ישראל אם הייתי חושב שהם היו יכולים לעזור לי במשהו הם כבר היו
מתחילים לעבוד ,ביום שאנחנו אפילו ביס אנחנו הולכים להיפגע וזה מה שאני חושב זה
התפקיד שלי ואם אני אכשל זה עליי ואם אני אצליח זה גם עליי אני בדקתי בתוך
הממשלה הלוביסטים במקרה הזה יעשו לנו רע ולא יעשו לנו טוב ,הקשר בין הלוביסטים
לחברי כנסת ולהכל זה לא תמיד מה שאנחנו חושבים ולא תמיד זה טוב ,זה טוב לפעמים
תאמינו לי שהתייעצתי על זה הרבה מעבר לזה שהיינו מוציאים  200 ,300 ,200אלף  ₪זה
גם מה היה קורה בסוף אנחנו יודעים .בהערכות שלי גם עם מביני עניין וגם עם עו"ד כרגע
זה לא נכון היה להפעיל נראה מה יקרה בכמה ימים הקרובים נדע על בית שמש .זה
מבחינת מה שאני יודע אמיתי ולא הערכות .מעבר לזה אני מקווה שעד המליאה אני אוכל
לעדכן יותר .בכל אופן אני אסיים ואגיד לכם דבר אחד אני אומר את זה בכל מקום משרד
השיכון פונה גם השבוע גם שבוע שעבר למושבים הוא ממשיך לפנות הוא ממשיך להציע
להם הצעות כמוש הוא הציע לאורה ,וכמו שהוא הציע לעמינדב ,הוא הציע למחסיה ,הוא
יציע לזנוח ,הוא יציע לצרעה ,הוא ישב על צרעה חזק ,הוא מבטיח הבטחות ,השבוע משרד
השיכון הודיע לי בש מחה ובששון שהוא רואה את חשיבות המושבים במועצה והוא רוצה
למממן את התב"ע של מושב מחסיה ,אמרתי לו אני מודה לך מאוד אל תתקשר אליי
יותר .אני אומר לכם זה הפרד ומשול ברמות הכי מכוערות שיש ותקליטו אותי ולא מפריע
לי שזה יעבור כי אני אומר להם את זה בפנים  2שנים ויש לי עדים ,אומר להם את זה ,כמו
שהם שיקרו אותך ,עם רכס לבן ב' ככה הם עושים לנו היום ככה הם עושים לנו היום אז
אני עוד פעם אומר ואני אגיד את זה במליאה אל תלכו לבד .עכשיו אני אגיד עוד משהו
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בהודעות אם זנוח יושבים פה ומחסיה וישעי קיבלו כמות כזאת של כסף לטובת תשתיות
של הישוב שלהם זה לא סתם ,אף אחד שלא יחשוב שזה סתם ,אנחנו עובדים על זה קשה
ומי שרוצה לראות מה נעשה בישעי ומה יקרה במחסיה וזנוח ,שיראה ,שיראה ,יושב פה
נציג מליאה של ישעיה כל קשור להכל .זה מביא אותי לנושא הבא זה הביוב.
שמעון קינן:

שלוש הערות יש לי ,קודם כל לגבי  ...ועדת גבולות הוא בעצם מקבל החלטה ,רכס לבן ב' ..
מוביל במרץ בפגישה שלי עם מנכ"ל ומנהל מרחב של ירושלים ומקרקעי ישראל עובדים
יום ולילה על תכנון רכס לבן ב'  ,זה כולל  2400או  3000יחידות דיור שמת ...השטח הזה
ברור שעובר לועדת גבולות....

(לא שומעים כלום
שמעון קינן:

אנחנו הישובים אף פעם לא נוכל לעשות דבר לא מאשרים לנו תכנון ,לא בהתפתחות ולא
בתזוזה ולא באישור של שום דבר גם אם תבוא להסדיר לא מסכימים להסדיר כלום אנחנו
מתחמנים אותכם ...על זה צריך להילחם לא יכול להיות מצב שישוב יש לו תב"עות
מאושרות עולים על התב "עות שלו לוקחים את הקרקע ומהולכים לתכנן מחדש ואומרים
לישוב שב בשקט זה לא נשמע לא הגיוני לא משפטי לא כלום אבל קטונתי ואני חושב
שלזה מטה יהודה צריכה לתת תשובה .דבר נוסף אני אגיד אותו לגבי הישובים ולגבי
הצעות של משרד השיכון ולגבי הצעות של ישובים אל תהיה פתי הישובים מנהלים משא
ומתן נקודה שיהיה ברור ,אנחנו יכולים להילחם ולהפסיד כספים ולהעביר כספים ולעשות
לוביים ולעשות משרדים ולהביא אנשי ציבור ויחצ"נים הישובים מנהלים לא עובדים
אומרים אדוני אני בלי המועצה לא מדבר איתך מה שהציעו לי הציעו ממון של כסף וממון
של רכוש אמרתי בלי זה אני לא מדבר איתכם.

ניב ויזל:

חברים אני לא פתי ואתה יודע את זה יפה מאוד אז אני חוזר ואומר אולי ראש מועצה
יחידי שאומר את זה ואני אומר את זה גם במרכז המועצות אני אומר את זה כי יש לנו
הוכחות ומי כמוך יודע ,אז לכן זה שהישובים יושבים עם משרד השיכון אני יודע הם גם
אומרים לי משני הצדדים ,זה שאני מבקש לא לשבת אני אמשיך לבקש אז פתי לא פתי כל
אחד שיעשה את העבודה שלי אני לא יכול להגיד לראשי ועדים בטח לא באגודות מה
לעשות ,אם ועד אגודה מחליט לעשות משא ומתן שיעשה משא ומתן אבל אחרי זה 1 ,2

פרוטוקול הנהלה מתאריך 09.12.2020

ישובים שהחזרנו לא היה קורה ,לא היה קורה ,אני אומר לכם היום זה במושב הזה מחר
זה במושב אחר ,אני חושב שלמועצה יש כוח .תראו אנחנו עשינו הצלחה מעבר לזה הצלחה
שיגיד לכם הגזבר פה אולי הגדולה ביותר אני אמרתי את זה למספר אנשים זה 2
פרויקטים הביוב ,אחד ממבשרת אבו גוש עד צרעה ,עד בית שמש ,זה מאסף כיסלון,
מאסף כיסלון חייב לגדול ,הוא בבעלות מטה יהודה הוא חייב לגדול כי הוא לא יכול יותר
לקחת את השופכין של קריית יערים ,אבו גוש ,מטה יהודה ,הר אדר וכל הישובים מסביב,
עין נקובה ,עין רפא ,את כולם הוא לא יכול הוא עובר להם בתוך הישובים הוא כבר נסתם,
הוא לא יכול ,הם באים במשך  0שנים ואומרים הם יגדילו אותו הם יגדילו אותו הכל אבל
כל אחד ישלם את חלקו ,מי שלא מבין איך עובד הדבר הזה במדינת ישראל הם נותנים
הלוואה עושים אותה ומפילים לפי חלק יחסי של כל תושב וזה מה שאמור לקרות מלפני 4
שנים שאני הגעתי למועצה ואנ י החלטתי שאני על זה עושה מלחמת חורמה אני לא מוכן
אמרתי להם שמצידי שיתחרבש כל הקו הזה ,אני לא משלם שקל ,תושבים במושבים
ששילמו כבר היטלי ביוב לא ישלמו עוד פעם ,לא ישלמו עוד פעם עשינו על זה מלחמת
חורמה יגיד להם אוחיון שאפילו הוא צחק עליי אבל כרגע אושר לנו שמטה יהודה יוצאת
מהסיפור הזה ואנחנו לא מחויבים מדובר על אני אומר לכם קרוב ל –  00אם  100או 110
מיליון עולה הקו אז  40אחוז או  00אחז זה מטה יהודה בערך ועלינו לא יפול ההיטל ,זה
אומר שכל המושבים של ההר לא ישלמו את זה ,ולא ישלמו את זה הבעלים של האגודה
שיש להם נחל ות לא ישלמו שקל וזה הצלחה .הדבר השני .למעט חדשים אם בא מישהו
עושה הרחבה הוא ישלם היטל ביוב ברור .אותו דבר קורה מביתר עילית צור הדסה לכיוון
עמק האלה הקו השני ,הטיעונים של כל הקו של נס הרים ,מבוא ביתר ,בר גיורא ,צור
הדסה כל האזור הזה עולה בסניקה למעלה ויורד למטה בדרך לאבן ספיר ,במט"ש איך זה
נקרא? ברח לי השם עוד שניה אני אזכר מט"ש גדול למעלה שם .זה חלק זה חברת בת של
גיחון של ירושלים ברח לי השם .בעצם זה יורד משם שם עושים את הזה וכל המים
מגיעים בחזרה לבית שמש לצרעה .מפתי ,מפתי .בקיצור גם שם חייבים לעשות צינור,
צ ריך לעשות קו הקו הזה אושר כבר במחוזי זה עוד  140 ,120מיליון  ₪שיהווה גם את גוש
עציון ,ביתר עילית ,צור הדסה כל הישובים שירד למט"ש חדש שיוקם בעמק האלה שיוקם
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באזור אביעזר ,רוגלית באזור הלוויינים מי שמכיר באזור ההוא .הצד הזה הסיפור הזה
הוא סיפור גם כן מטורף ,ה יה אפשרות ,היה אפשרות לעשות את זה בכל מיני שיטות אני
לא הסכמתי להוציא על זה כסף כרגע כנראה שמי שיעשו את זה זה מי שמש ,מי שמש זה
תאגיד למטה יהודה אין תאגיד לכן אנחנו לא יכולים לעשות את זה .להקים תאגיד היה
לוקח זמן ולא היינו מקבלים אותו זה צריך להיות תאגיד מוכח בכל מקרה זה לא על
הפרויקטים האלה .זה שאלה אחרת אם צריך להקים מימי זה לא תאגיד מימי זה מנהלי
מים ,אין לנו תאגיד .עכשיו אני התלבטתי התלבטנו בין גיחון לבין מי שמש ,והחלטנו מי
שמש ובזכות זה יש לנו שפה משותפת ,ובזכות זה יש לישעי היום תשתיות חדשות ,בזכות
זה יהיה קצת בזנוח ובמחסיה וזה לא הסוף יהיו עוד הרבה .אני חושב שהדבר הזה הוא
הצלחה של הרבה מאוד כסף למטה יהודה וזה רציתי גם לדווח .עכשיו ניכנס לתקציב,
בעקבות כל הדבר הזה נכנסים לתקציב.
ירמי דוד:

ערב טוב זה הזדמנות לברך את כל אלה שפתחת ובירכת אותם החדשים ,זאת הזדמנות
שלי לומר לרחלי משה המנכ"לית פעם ראשונה שאנחנו נפגשים איתה בהצלחה ,הצלחה
שלך הצלחה של כולנו ואנחנו נשמח מאוד שתיכנסי לעניינים ותריצי מה שמצפים ממך.
רק אני לא יודע למי לבוא בטענה הזאת אנחנו התחלנו איזה שהוא תהליך אני כיו"ר ועדה
לאיכות הסביבה בזמנו הת חלנו תהליך עם יעל ,יעל עזבה וכרגע יש מסך עשן לא ידוע מי
מטפל בנושא של איכות סביבה .אני רוצה שנחדש את זה ,אני פניתי לסויסה ,ואני מבין
שהם לא יודעים מי נגד מי ,אני חושב שחשוב מאוד מיד לייצר כאלה דברים כדי שנוכל
להתחיל לעבוד .אני חושב שזה בגלל כניסה ויציאה וזה בסדר וקורונה ועניינים ,ואני
מבקש שניקח את העניינים האלה בידיים .מילה חיובית אני שומע המון דברים מחר אנחנו
מדליקים נר ראשון של חנוכה ,חנוכה הוא ניצחון,

ניב ויזל:

זה בסוף יש לנו את הרבי חכו.

ירמי דוד:

ניצחון של אורה על החושך וזה ניצחון של הרוח על החומר ,ואני רואה פה דברים ואני
שומע פה דברים ואני חושב שאנחנו במסלול די טוב וחשוב שנאמר שאנחנו מצפים שכולנו
נצליח וזה הזדמנות להגיד תודה.

חיים כהן:

רציתי להגיד לגבי מה שאמרת שהמושבים מנהלים שיחות עם משרד השיכון וכל מיני
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גורמים.
ניב ויזל:

חלק מהמושבים אמרת.

חיים כהן:

אמרת זנוח מחסיה וזה ,אז אני אומר לך בתור יו"ר של האגודה לא ניהלתי משא ומתן עם
אף אחד כל מי שהתקשר אליי אמרתי לו תפנה לניב ,אתה לא יכול להגיד פה בהנהלה
שאנחנו מנהלים משא ומתן.

ניב ויזל:

אני מבקש לחדד את המילים אני אמרתי איזה ישובים דיברנו איתם סביב בית שמש,
אמרתי זנוח ,מחסיה ,נתיב ל"ה ,זכריה ,צרעה ואמרתי שמשרד השיכון פנה לכולם לא
אמרתי שכולם דיברו.

חיים כהן:

אמרת שלושה מושבים זנוח מחסיה ,שים לב.

ניב ויזל:

אם מישהו הבין שזנוח דיברו אז זה לא נכון ,זנוח לא דיברו עם משרד השיכון .אני מבקש
להתחיל .הנושא זניח אבל חברים אני מנסה זה שעה וחצי ואני אמרתי זה שתי מליאות
והבאנו אוכל אם רוצים לעשות הפסקה הכל בסדר .אנחנו הולכים לתקציב.

תקציב
ניב ויזל:

אני רוצה להגיד לכם שבסיכומו של דבר כי יש שם ששאלו אותי אז תסתכלו רגע לכאן
בשנה שעברה עשינו תכנית עבודה ,תסתכלו לפה כולם קיבלו את הספרים האלה ,שנה
שעברה כולם קיבלו את הספר ואת ספר התקציב ,עשינו  2ספרים שנה שעברה .לאחר
ההנהלה היום בשביל שנוכל להפיק את הספרים האלה למליאה אנחנו חילקנו את זה
במליאה שנה שעברה ,נחלק את אותו דבר ב –  2021במליאה הקרובה .אנחנו אחרי אישור
של ההנהלה ני כנס אם יהיו הערות כאלה ואחרות לא רצינו שמי שהעיר ואני מסכים
לחלקכם שהארתם לי הארת א ,ו – ע' שאם ההנהלה שינתה משהו זה כבר לא נכנס אז אני
כן הפקתי לקחים והשנה אם יהיה הערה או אהרה שנקבל אותה זה יכנס כבר לחוברת
למליאת המועצה זה אחד .דבר שני גם השנה מנהלי אגפי ם יבואו ויציגו בקצרה מה נעשה
ב –  2020עם הקורונה ומה הולך להיות ב –  ,2021מה נעשה במה שאמרו שיעשה ומה לא
נעשה ,מה הספיקו ומה לא .אני רוצה רגע לפני שאני מעביר לאוחיון על התקציב להגיד
תודה עוד פעם לאביסף ולצוות החדש שלו ,ותודה לדני טרגן שליווה אותנו ועשה את
החפיפה הקטנה הזאת .אנחנו עובדים על תכניות עבודה מאוגוסט ,ספטמבר התחלנו עם
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יעל ,רחלי ועדי נכנסו וסיוון נכנס בכל הכוח לתכניות העבודה ,התכניות האלה מגיעות
מלמטה עולות בקשות ,אי אפשר להגיד להכל כן ,אנחנו צריכים להיות מאוד ,מאוד
חכמים גם לשמור על התקציב וגם לנסות לא לפגוע בשירות זה לא פשוט בתקופה הזאת,
בעיקר שאין תקציב .אני אומר לכם פה כשותפיי בהנהלה בשנתיים אחרונות וגם במליאה
החוכמה היא לא רק לתת החוכמה היא גם לדעת שאנחנו מצליחים לגמור את החודש,
ואנחנו משלמים מעל  10מיליון  ₪בחודש משכורות זה צריך לבוא מאיפה שהוא אי אפשר
לתת שירות ,ולתת שירות ונותנים שירות יותר טוב פחות טוב ולהוריד את התקציב ולהגיד
זה כן וזה לא .אנחנו ניסינו להביא לפה משהו מאוזן ,ניסינו להביא משהו מאוזן שיתן
תשובה כמעט לכל הצרכים של מטה יהודה ,ובסוף להצליח לעמוד בתקציב .אנחנו נשארנו
פחות או יותר באותו תקציב ,העלייה היא גם בגלל שהאוכלוסייה גדלה לכן שרואים עלייה
של כמה מליונים שקלים זה לא אומר שהגדלנו את התקציב ,כי התקציב הוא בסוף פר
תושב ואנחנו גדלים ,נדמה לי שמישהו מכם שאל את זה ,אנחנו גדלים גם בכמות
האוכלוסיה ולכן אם היינו נשארים באותו סכום אז בהכרח היינו מורידים ,אז אנחנו גם
ניסינו להתייעל גם בהרבה מקומות ירדנו ב –  2.4אחוז וגם בסוף אישרנו את התקציב
הזה ,ושאנחנו מביאים אליכם .קודם כל באמת תודה לכולם ואני נותן לאוחיון לפתוח.
שמעון קינן:

לא צריך לפרק את הממשלה יש תקציב.

ניב ויזל:

לנו יש תקציב .עכשיו אם הממשלה כל דבר אתה מבין מה זה ,תקשיב אני לוקח בחשבון
שמה שקיבלנו ב –  ,2019ב –  2020נקבל גם ב –  2021עדיין אתה יודע זה תלוי במליון
דברים .המדינה לא הולכת כלכלית למקום מי יודע מה כמו שאתם יודעים.

חיים כהן:

ניב לפני שהוא מתחיל המליאה של התקציב בפעם הקודמת בזיכרון כל המנהלי אגפים
שהיו נתנו על קצה המזלג מה שהאגף או המחלקה עושה ,תכנית עבודה שנתית שלהם הם
נתנו משהו על קצה המזלג .היה משהו של החברה הכלכלית שהוא דיבר בדיוק  2מילים
ואני אמרתי שם.

ניב ויזל:

דיברנו על זה.

חיים כהן:

דיברנו על זה ואמרנו שתהיה מליאה נוספת.

ניב ויזל:

דיברנו על זה מקודם אתה איחרת דיברנו על זה.
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חיים כהן:

דיברת על זה ,אני לא יודע מה שונה או לא יודע מה ,אני אומר שסוכם שם שתתכנס
מליאה והמחלקה הכלכלית אותו נציג של המחלקה הכלכלית יגיע ויעביר את זה כמה
שיותר מורחב ויותר זה.

ניב ויזל:

אמרנו לפני שעה ,אירחת לפני שעה היה פה ודיבר ,הוא היה פה ודיבר ואמרנו והיתה פה
בקשה שהוא יבוא למליאה מיוחדת ויגיד את התכניות ויעמוד בשינוי שעשינו בזיכרון
ויגיד את ההפרש כל זה פשוט עשינו לפני שעה זה מה שאני מנסה להגיד לך.

חיים כהן:

על מה הוא ידבר?

ניב ויזל:

על תכניות העבודה מה נעשה ,מה לא נעשה ,מה השתנה ומה לא השתנה בדיוק מה שאתה
מדבר זה מה שהוא יאמר.

חיים כהן:

זה היה צריך להיות במהלך השנה.

ניב ויזל:

וזה קרה במהלך השנה רק תתחיל לבוא בזמן אז תשמע.

חיים כהן:

זה לא קרה במהלך השנה.

ניב ויזל:

זה כן קרה ודי ברתי על זה ,אתה בא ופותח משהו שדיברנו עליו לפני שעה וחצי.

חיים כהן:

כי לא שמעתי.

בני אלירז:

כי לא היית.

ניב ויזל:

מה אני יעשה ,אתה יודע בפרוטוקול שאתה מקבל כתוב מה קבע טור הסעיפים הסעיף
הזה היה עכשיו אנחנו בסעיף אחר ,אם אתה רוצה שנשב פה עוד  3שעות וכל פעם נתחיל
נדבר על מה שהיה זה פשוט לא הוגן כלפי החברים פה.

חיים כהן:

הערת את העניין של ראשי אגפים שיגיעו אז אני נתתי הערה.

ניב ויזל:

עניתי לך שזה היה ,בסדר קיבלת מה שאתה אומר אתה צודק ,דיברנו על זה כבר ,באמת
אני חסר כוח.

חיים כהן:

כל פעם שאני מדבר משתיקים אותי.

ניב ויזל:

זה השתקה? אם דיברו על זה לפני שעה וחצי זה השתקה?

חיים כהן:

אני אומר דברים נכונים אני לא הולך נגד אף אחד.

שמה אוחיון :ערב טוב לגבי תקציב  2021כמה מילים לפני ועל התהליך של הבניה של התקציב .אנחנו
נכנסנו לשנת לבנות את תקציב  21מתוך משבר של מחלת הקורונה ,מתוך אי וודאות
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בכמה נושאים ,שאנחנו רואים אותם מתבצעים בתקציב של  20ועל סמך הדברים האלה
אנחנו נדרשנו לבנות את תקציב  .21אנחנ ו נעבור על כמה דברים ,על כמה דברים בתקציב
איך בנינו ומה היו הנחות עבודה לבנות את תקציב  .21חלק נכבד מהתקציב מבניית
התקציב של ההכנסות זה הכנסות מארנונה ,אם תשימו לב ,אם תשימו לב בהכנסות
מארנונה בשנת  2010הכנסות מארנונה היו  124מיליון כאשר בצורה עקבית ההכנסות
בארנונה הלכו ועלו בכל שנה ושנה ,19 ,11 ,2012 ,התקציב של  2020בארנונה אמור היה
להיות  101מיליון ,והמועצה היתה אמורה לעמוד בתקציב הזה הוא נבנה בצורה מחושבת,
וזהירה ,אלא מה שנכנסנו לשנת  2020ונכנסה איתנו גם הקורונה ואנחנו רואים שבארנונה
ההכנסות מארנונה ירדו בצורה משמעותית ומהותית .נתקלנו בתופעה שלא התרגלנו אליה
לפני כן של ביטול הוראות קבע ,כלומר תושבים ביטלו הוראות קבע ,ונתקלנו גם בעסקים
שבאו ואמרו אין לנו מאיפה לשלם אין לנו הכנסות העסק סגור .אנחנו רואים שגם אחרי
שהממשלה פיצתה את המועצה בכל זאת ההכנסות יהיו פחות מ –  142מיליון .בתקציב
 2021אנחנו לקחנו את הארנונה  100מיליון ,תקציב שמתקרב ל –  2019מתוך הנחה שב –
 2021הארנונה תמשיך ותלווה אותנו ,אלא מה את ההפרש שחסר לנו אנחנו מצפים לקבל
אותו מהסכמי פשרה שאנחנו אמורים לעשות עם כמה עסקים ,ואנחנו במשא ומתן איתם,
לה גדיל את ההכנסות מארנונה .עוד הנחת עבודה שהיתה לנו בתקציב ,מעבר לזה שירדנו
בהכנסות ,היתה הנחיה של ראש המועצה ואחר כך דובר עליה בועדת תקציב ,שהשירותים
לתושב לא יפגעו ,אלא נמשיך לתת אותם באותה רמה למרות שההכנסות יורדות
השירותים ימשיכו להיות באותה רמה וזה היתה הנחיה של ראש המועצה וככה אנחנו
התנהגנו ועשינו .בשקף הזה אתם רואים את ההכנסה פר תושב מארנונה ,אתם רואים
מספר תושבים אמנם עלה אבל ההכנסה פר ארנונה לתושב הלכה ועלתה עד שנת ,2020
שבשנת  2020אנחנו רואים ירידה ואנחנו מצפים שאם המשבר של הארנונה יתחיל להיפתר
אנחנ ו נחזור למסלול העלייה בארנונה ולמסלול הגבייה.
שלומציון לולו :אם אתה אומר שיש פה  20אחוז למה אתה רושם ב –  2021שאתה מעלה את הארנונה.
אתה צופה פתרון לארנונה?
משה אוחיון :כן ,אנחנו צופים שיהיה לנו  2או  3הסכמי פשרה גדולים שאנחנו נגיע.
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שלומציון לולו :אה לא התושבים הרגילים?
משה אוחיון :לא התושבים אלא עסקים.
ניב וזיל:

מה שאנחנו עושים אנחנו רואים.

שמעון קינן:

הסיפור של זה כל שנה באה מחדש יש לנו הסכמים וסכום.

ניב ויזל:

אנחנו עושים את זה ,שמעון עומדים בזה ,עומדים בזה אחד לאחד.

משה אוחיון :היה לנו הסכמי פשרה גדולים ע ם משרד הביטחון ואנחנו קיבלנו סכומים גדולים ,יש לנו
הסכמי פשרה עם ג.ג היה לנו ,יש לנו עם עוד מעט עם מקורות עם מחצבות אנחנו עוברים
עסק ,עסק.
ניב ויזל:

תקשיבו כל הסיפור הזה של הסכמי פשרה זה לא איזה משהו כאילו שאנחנו זה ,יש עשרות
מקומות שמועצה מקבלת ארנונה ,חל קם בהבנות חלקם מגיעים לבתי משפט ,חלקם
ממשיכים שנתיים ,שלוש ,ארבע חלקם נגמרים כל שנה ,אנחנו רואים מה עומד בצפי
וחושבים מה יהיה בשנה הבאה מה יקרה ,אנחנו רואים את שהפיצוי על ההורדה של
הקורונה ב –  2021נוכל לפצות על הירידה מסגירת הסכמים למה ,כי אנחנו לקראת,
חל קם לקראת הסוף גם אם זה לא יגמר בינואר ,פברואר ,מרץ ,אפריל בשנת  2021הם
יגמרו ,הם לא יכולים על פי שופט להתקדם יותר ,או בית משפט או שיהיה פשרה יש סוף
לכן אנחנו חייבים לכתוב את זה .עכשיו אנחנו רואים גם לוקחים בחשבון מה פחות או
יותר יהיה הפשרות וגם רואים את הי רידה הסברתי בהתחלה אנחנו בשנה קשה מאין
כמוה ותהיה ירידה לכן אנחנו בצורה שקופה מראים לכם פה את הירידה מארנונה ומצד
שני את הפיצוי שאנחנו חושבים שנקבל .עכישו אם אני חושב שיהיה פיצוי לא הייתי כותב,
לא הייתי כותב אם לא היינו חושבים שינינו כי אנחנו עובדים כל הזמן על זה .אם לא היינו
חושבים שבאמת נקבל פשרות .יש פה את ורד היועצת המשפטית יודעת איזה הסכמים יש
אצלה ,אוחיון יודע מה יש אצלו אנחנו בודקים ורואים מה להערכתנו יגמר .זה לא הכי
אופטימי וזה גם לא הכי פסימי זה הערכה.

שמעון קינן:

אצל ורד יש גם את התביעות נגד המועצה?

ניב ויזל:

כן.

שמעון קינן:

כמה?
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ניב ויזל:

זה לא הנושא.

שמעון קינן:

זה צריך להופיע בתקציב.

ניב ויזל:

תן לו לסיים ,תרשום לך.

שמעון קינן:

צריך לשמור כסף לתביעות האלה.

עו"ד ורד כהן :יש דו"ח מסודר של תביעות והפרשות לפי סיכוי וסיכון .הטבלה הזאת מוגשת מידי שנה
למבקר של משרד הפנים ואם אתה רוצה לראות אתה מוזמן אני אשלח לך אותה מחר
במייל היא מתעדכנת בכל פעם שמצטרפת תביעה ,וכל חצי שנה אנחנו מוסרים עותק
ממנה למשרד הפנים.
שלומציון לולו :רגע ו רד אבל צודק שמעון הוא לא צריך לבקש שתשלחו לו במייל ,ת שלחו לנו את זה
מדברים על תקציב ,מדברים על מספרים מה זה סוד?
עו"ד ורד כהן :לא זה לא סוד.
שלומציון לולו :אז תשלחי את זה לכולנו.
עו"ד ורד כהן :אני אשלח לכולם אין בעיה ,זה לא משהו שמוסתר ,הטבלה הזאת ,היא בנויה על הערכת
סיכון שלי ,אני אם יש תביעה לצורך הדוגמא של  2מיליון  ₪אני צריכה להעריך כמה אני
חושבת שהסיכוי והסיכון והגזבר צריך להפריש בהתאמה .זאת אומרת סתם אם אני
מעריכה שזה מיליון מתוך  2מיליון צריך להיות מופרש ומסומן יש את זה בתקציב זה
מופיע הוא מסמן ,זה תקציב צבוע.
משה אוחיון :בהמשך למה שורד אומרת בהערכת הסיכונים של המועצה כלומר יש סיכון למועצה של כ
–  2מיליון  ₪הופרשו  2מיליון  ₪בדו"חות הכספיים .לא רואים את זה בתקציב נראה את
זה בדו"חות הכספיים הפרשה לטובת תביעות תלויות והפרשנו קרוב ל –  2מיליון  ₪לא
בתקציב כמובן בדו"חות הכספיים.
שמעון קינן:

יש תביעות של  24מיליון  ₪אתם אומרים רק  2מיליון  ,₪רק תביעה אחת  2מיליון .₪

עו"ד ורד כהן :אז מה יש תביעות שהיו על  30מיליון  ₪ונגמרו ב – .0
ניב ויזל:

יש גם  20מיליון אתה יודע מה זה משרד הביטחון.

עו"ד ורד כהן :זאת כבר האחריות שלי כמה אני מפרישה .אתם מערבבים פה שני סוגי תביעות.
ניב ויזל:

אם אני תובע אותך מחר ב –  20מיליון אני צריך לשים  20מיליון.
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שמעון קינן:

לא .לא .אני מסתכל ואני אומר לך היא תפרסם מחר את הדו"ח היא תשלח אותו ,ואני
אומר שיש  40או  00מיליון  ₪תביעות נגד מטה יהודה.

עו"ד ורד כהן :שמעון אתה מוזמן לראות ולכל תביעה יש חוות דעת שלי סיכוי וסיכון זה לא מספר ,0
אבל אני מפרידה ,יש שני סוגי תביעות מה שהגזבר מדבר עכשיו זה תביעות יזומות שלנו
לכספי ארנונה ,למשל נכון,
שמעון קינן:

על זה אני מדבר.

עו"ד ורד כהן :אוקיי לכן אני אומרת אלה שני דברים שונים יש את הטבלה על התביעות שהוגשו כנגד
המועצה עם הסיכוי והסיכון וההפרשות ומה שהוא הסביר הרגע זה יצירת הכנסות
מתביעות יזומות שלנו שלא מופיעות בטבלה זה הכל ,לכן אמרתי אלה שני דברים שונים.
שלומציון לולו :שמעון זה גם לא יהיה לך בתקציב זה יהיה רק בדו"חות הכספיים.
שמעון קינן:

מה אני יכול לעשות.

שלומציון לולו :ורגע עוד דבר תזכור שתביעות שמתנהלות לא כל דבר כותבים.
ניב ויזל:

זה לא שיח ביניכם שלומצי .בואו נתקדם.

ירמי דוד:

רק שאלה בבקשה אנחנו רואים  2014הכנסה פר נפש במטה יהודה ביחס לסקאלה אני
רוצה לדעת אם זה טוב או לא טוב איך אנחנו אומדים את זה .ביחס למועצה אחרת ,ישוב
אחר.

משה אוחיון :אם רוצים למדוד אם יש שקף נוסף אם רוצים למדוד את העלות של המועצה את העלות
של הכנסות בודקים את זה מה החלק מההכנסות בא מדיור ומה חלק מההכנסות.
ניב ויזל:

ל א הוא שאל שאלה אחרת מה יחסית למועצות אחרות האם  2014זה גבוה או נמוך.

משה אוחיון :כמה בא מדיור וכמה בא מעסקים .מדיור זה פחות או יותר לכל המועצות מגיע אותו דבר,
הערך המוסף זה מעסקים ,אצלנו מעסקים אנחנו מקבלים כ –  20אחוז שזה מצב טוב,
אמנם לתל אביב יש  20אחוז אבל תל אביב נשאף להגיע לשם התמהיל של תל אביב זה 30
אחוז דיור 20 ,אחוז עסקים.
ניב ויזל:

תושב במועצה אזורית לא יכולים להשוות אותו לתושב בעיר ,תושב בעיר העלות היא
פחות או יותר בין  10ל –  20אחוז יותר זולה לכל תושב ,זאת אומרת אנחנו כמועצה
אזורית מוציאים יותר על כל תושב מאשר בעיר מוציאים ,כי אנחנו רחוקים אנחנו ישובים
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אנחנו הסעות זה לא אותו דבר ,בית שמש לכל אחד זה חצי ,זה לא חצי אבל זה פחות.
שלומציון לולו :אם ניקח בספר תקציב של מטה בנימין לצורך העניין אנחנו נראה את את המספר הזה
שם?
משה אוחיון :אנחנו נראה את זה יותר נמוך.
ניב ויזל:

מטה בנימין ספציפית יותר נמוך אבל אני יכול להגיד לך שבעמק יזרעאל יותר גבוה בסדר,
יש מועצות מאוד איתניות שהן מועצות אתניות ,הם בנו את זה לאורך  20שנה הם בסוציו
 1הם לא מקבלים שקל מהמדינה לא מענקי איזון אל כלום המצב שלהם יותר טוב ממטה
יהודה הם מקבלים יותר.

משה אוחיון :עכשיו בתמר זה ,1000
ניב ויזל:

יש  1400תושבים.

משה אוחיון :המצב הוא טוב.
שמעון ועקנין :לאורך כל זה עובר כחוט השנים גם בהכנסות וגם בהוצאות ההפרשים בשנים לעומת 2020
בגלל הקורונה ,המצב הוא  10אחוז מינוס אם זה בהכנסות ואם זה בהוצאות .הוצאות עוד
לא שמענו אבל בהכנסות זה כאילו  10אחוז מינוס יחסית למה שקורה במדינה זה טוב.
משה אוחיון :המצב הוא טוב לכן אמרנו בישיבה הקודמת ,המצב הוא טוב אמרנו בישיבה הקודמת
שלמרות המצב אנחנו מצפים לסיים את שנת  2020בצורה מאוזנת למרות הירידה
בהכנסות מארנונ ה .פה זה שקף מעניין אתם תראו את החלוקה בין מגורים לבין עסקים,
שלומציון לולו :זה יותר מ –  20אחוז.
משה אוחיון :שימו לב אם אתם רוצים לבחון כל רשות תסתכלו ,תסתכלו דבר ראשון כמה יש להם
מגורים וכמה עסקים ,היחס הזה בין המגורים לעסקים בדרך כלל רשויות שאין להם
עס קים ויש להם רק מגורים הם רשויות שקשה להם אם אומרים לגמור את החודש.
שלומציון לולו :מה שאתה אומר נכון בתנאי שעושים קרוב ל –  100אחוז גבייה אם לא אז אין כסף ,גם
מה שאמרת קודם  20אחוז שיש לנו מסחר פה זה יותר מ –  20אחוז.
משה אוחיון :זה יותר מ –  20אחוז כן.
ניב ויזל:

זה שקף שהוספנו אותו כי רצינו שפעם אחת ולתמיד שמעון או אני לא זוכר מי ביקש את
זה ,אבל השקף הזה עושה תמהיל ושכל בין מגורים לבין עסקים .דרך אגב אני לא אוהב
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להראות אותו בחוץ רק לנו פנימה.
שמעון ועקנין :לא הראית את זה בועדת גבולות של צור הדסה?
ניב ויזל:

ממש לא.

משה אוחיון :בדרך כלל כל תושב שמגיע לרשות הוא גרעוני ,כלומר אם יש רשות רק עם תושבים הרשות
היא גרעונית מי שנותן את הערך המוסף זה עסקים.
ניב ויזל:

אני נע ונד בין כאלה שרוצים כבר ללכת לכאלה ששואלים אני לא רוצה להישאר לבד.

משה אוחיון :אנחנו מתקדמים פה אנחנו רואים עוד פעם שקף של מאזן איזון שימו לב מה קרה למועצה
משנת  2010שהסוציו היה  0ועלה ל –  2תראו את המאזן איזון איך הוא הולך ויורד בין
השנים מ –  121מיליון מ –  124מיליון ל –  24מיליון זה הולך ויורד בגלל הסוציו ואנחנו
יורדים בהדרגה.
ניב ויזל:

שימו לב אנחנו ב –  2021מתכננים  24מיליון על הקיזון תראו איך זה יורד גם על זה אנחנו
צריכים לפצות.

משה אוחיון :פה אנחנו רואים את ה  -סכומי החזר שאנחנו מחזירים למלוות ,השלמה לשקף הקודם
שראינו.
ניב ויזל:

אני רוצה להגיד ,תתקדם לשקף הקודם אני רוצה להראות לכם בזה ,תראו המשמעות פה
אנחנו ירדנו ,וירדנו ,וירדנו אתם צריכים להבין לרדת אפשר להמשיך באותו קצב וזה
טעות ,כי לנו יש אפשרויות לקבל צריך לנצל את זה ,אני רוצה ככל שאני יכול לא לפגוע
בתושב ולכן במצב הזה היה עדיף לי ,היה לי קצת ויכוח על הנושא הזה אני מעדיף לעלות
את זה אתם רואים ל  130 -מיליון מ –  132בעיקר בשלב הזה .בעיקר בגלל כמות
התושבים שיורדים תראו את האחוזים שזה לא יורד הרבה כי אנחנו אמרתי הכמות שלנו
גדלה אז אנחנו בסוף תקציב יותר גדול ולכן באחוזים זה נשאר אותו דבר ,אבל אנחנו
לוקחים ונשארים כל הזמן אותו דבר .אני לא חס על המדינה במקרים כאלה שיתנו לנו
עוד הלוואות כאלה נשמח כמובן לא עוברים את הגבול שבו אנחנו מפסיקים להיות מועצה
יציבה.

משה אוחיון :מלוות זה רק לביוב ופיתוח תשתיות .יש משהו חריג ,משהו חריג רק בגלל הקורונה משרד
הפנים אף פעם לא עשה את זה ,הוא נתן בגלל המצוקה של הקורונה והמצוקה של
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הארנונה נתן אפשרות רק לרשויות יציבות שאנחנו ביניהם ,לקחת מלווה לשוטף.
ניב ויזל:

זה פעם ראשונה זה מה שדיברנו במליאה.

שמעון קינן:

אז תוריד את שכר הבכירים.

ניב ויזל:

מאה אחוז הורדנו דרך אגב ,הורדנו ירד פעמיים ואנחנו לא יותר מידי מפרסמים את
הדברים אבל אנחנו הראשונים במדינה שהורדנו.

שמעון קינן:

תפרסמו זה חשוב.

ניב ויזל:

דיברתי על זה.

שמעון קינן:

אני קורא את העיתון ואני רואה ש –  12עמודים מהעיתון עם פרסומת של  ..זה בסדר כמו
שאתה מפרסם על הין ,ואתה מפרסם על האוכל ,ואתה מפרסם על הכל תפרסם גם את זה.

בני אלירז:

אגב היה לזה פרסום גם בעיתון.

שמעון קינן:

צריך לדעת מה קרה.

ניב ויזל:

קיבלתי .בואו נמשיך.

משה אוחיון :אנחנו נמשיך במלוות ,מקודם ניב דיבר על כיסלון ,על הביוב ,זה הישג ענק למועצה ,היינו
אמורים להוסיף על המלוות עוד לפחות  20מיליון בשביל הקו כיסלון ,היו הרבה פגישות
קרוב ל –  10פגישות וזה עוד דוגמא לזה שמתעקשים ועובדים ועובדים במשך  10פגישות
מגיעים לפגישה ניב אומר לא יהיה ,לא יהיה ,הפגישה מתפוצצת חוזרים ,בהתחלה אמרו
לנו לא יהיה לכם ברירה נכריח אתכם נפנה אליכם בסוף הצלחנו שום עומס לא יהיה על
המועצה הכל יהיה ממשרד השיכון וזה עוד דוגמא לזה שאנחנו לא מעמיסים כי פה היה
יכול להיות עוד עומס של  20מיליון.
דוד מלול:

משה אוחיון מה שיעור ההחזרים של המלוות ב – ?2021

משה אוחיון :בוא נלך עוד שקף אחד אחורה ,עוד אחד אחורה ,הנה זה החזרים של המלוות אנחנו
רואים שהוא עומד פחות או יותר על  4אחוז 4.2 ,אחוז מהתקציב ,הוא נשאר יציב.
דוד מלול:

ב –  2020לא היה מחזור?

משה אוחיון :אנחנו מידי פעם עושים מחזור גם שם אנחנו רוצים לעשות מחזור .פה זה ריכוז התקציב.
עכשיו התקציב עוד פעם כמוש אמרתי לפני כן למרות הירידה בארנונה ,למרות הירידה
ב מענקי האיזון ועוד תקבולי ממשלה אחרים ביקשנו שהוא ישאר ביקשנו שהוא יהיה
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שמרני ,שהוא יהיה פחות או יותר כמו ביצוע של  2021שזה  2 ,202מיליון מעל ,היתה
הנחיה לא לפגוע בשירות לתושב כמו שאמרתי קודם ,היו עוד כמה דברים עוד כמה דגשים
בתקציב הזה של חיזוק הקהילה אלה ד גשים של ראש המועצה מיוחדים ,ותקצבנו אותם
בכל מיני סעיפים אתם תראו של חיזוק הקהילה ,שירות לתושב.
ניב ויזל:

אני אגיד על זה מילה השארתי את זה לסוף ,אנחנו אם אתם זוכרים בזיכרון אנחנו אמרנו
שאת  ,2020את  2020אנחנו מסתכלים קהילה כהסתכלות על האחר אתם זוכרים וכל אגף
צריך לעשות משהו בהתנדבות לטובת האחר ,עשינו המון פרויקטים עזרו לניצולי שואה,
עזרו בתקציבים למבוגרים ,שיפצו בתים ,עזרו לחינוך מיוחד המון פרויקטים עשינו ב –
 , 2020בעקבות הקורונה ועוד הרבה התלבטות עוד שהיתה יעל כאן החלטנו ש – 2021
תהיה סימן חיזוק קהילות .אנ חנו חושבים שדווקא בעת הזאת צריך לחזק קהילה ,ראינו
קהילות שעברו את המשבר הזה קשה מאוד ,קשה מאוד וקהילות שעברו את זה עם
קהילה חזקה ונתתי דוגמא לאדרת שבאה להם פתאום כזה מכה איך קהילה בבת אחת
מתנהלת ,ואנחנו חושבים שב –  2021אנחנו רוצים שכל מנהל אגף יתן משהו אחד שבו הוא
מתמקד בכל קהילה .נתתי לכל מנהל אגף להגיד מה הכיוון שלו ב –  2021ובמליאה הם
יציגו את זה ,יש דף אחד בתוך זה שראיתם יעדים של האגפים השונים ,אבל אני הדגשתי
ש –  2021תהיה בסימן חיזוק קהילות ,קהילות חזקות עושות טוב ,עושות טוב לתושב,
עושות טוב לאנשים .י ש ישובים שיש מלחמות עולם בין ועדים ,יש מושבים וקיבוצים שזה
עובד טוב ביחד ומצליחים לצמוח ואני חושב ש –  2021זה בהחלט יעד חשוב ויעד טוב זה
יעד נוסף ואני חושב שהוא נכון .זה לא אומר שמפסיקים להסתכל על האחר או משהו כזה
אלא רק שמים זום כל שנה יעד ראש מועצה אני חושב שאנחנו צריכים לחזק את הקהילות
בעת הזאת .זה רק רציתי להגיד .זה רק תוספת שלי כראש רשות .יש עוד משהו? סיימת?
שאלות אני פותח.

שלומציון לולו :לפני שאלות אמירות .אחד אמרתי כבר לאוחיון וזה חשוב שנדבר על זה ,קודם כל
המטרות ששלחתם הם לא מטרות מדידות ,הן מטרות פלו אידאיות מאוד.
שמעון קינן:

מה זה פלו אידי דברי בשפת העם מה זה פלו אידי.

שלומציון לולו :זה מטרות שהן לא מדידות הן בטח לא יצירתיות הן לא משהו שאנחנו יכולים לעקוב
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אחריהם ואני חשוב שצריכה להיות עבודה יותר רצינית לפי מטרות לאגפים השונים .אמר
לי סיון בתחילת ה ישיבה הוא היה פה בהתחלה שאתם עובדים עכשיו על תכנית מחושבת
תקציב ,וזה חלק מזה.
ניב ויזל:

שנה שניה כבר.

שלומציון לולו :אני חושבת שגם סיון ואמרתי את זה גם לאוחיון בחוץ אני חשובת שסיון הוא אחד מאלה
שמבינים את הפער בין הנגשה של התקציב ,לבין טכנולוגיה ויכול לחבר ביניהם הוא אמר
שאתם עובדים על זה בין היתר.
ניב ויזל:

אני אתן לך דוגמא ,אני קורא ממה ששלחתי לכם ואני שומע אותך מדברת בסדר .קיבלת.

שלומציון לולו :זה לא זה אני קיבלתי טבלה אחרת ,זה לא זה .זה לא מה שנשלח אליי מה שנשלח אלינו
זה דף אחד המשך שירות לתושב ,המשך טיפול בביוב .תראי לו מה נשלח.
ניב ויזל:

תראו הכנסה מארנונה זה מדיד ,עמידה בתקציב זה מדיד ,זה כתוב פה באגף כספים.

שלומציון לולו :הכנסה מארנונה אתה יכול לומר אני רוצה להגיע לשיעור  94אחוז ,למה?
ניב ויזל:

מה כתוב? מה זה תקציב שאנחנו מאשרים? הכנסה מארנונה ,מה אני אומר.

שלומציון לולו :כשאתה כותב ,יעדים ,מטרות זה היה כותרת זה היתה טבלה שלא היתה נראית כמו
הטבלה שהראית לי עכשיו היא הוציאה לך אותה.
ניב ויזל:

אני קורא אני לא ממציא ,כתוב כספים ,כתוב הכנסה מארנונה מה לא בסדר ,עמידה
בתקציב שנה שניה ברציפות זה מדד ישים? אם עומדים בתקציב?

שלומציון לולו :כן.
ניב ויזל:

רשות יציבה זה עומד? אפשר למדוד אם אני רשות יציבה או לא?

שלומציון לולו :זה לא היה רשום שם ,זה לא הנייר שנשלח אלינו.
ניב ויזל:

הם אומרים שכן זה אותו נייר .אם יש תקלה טכנית נא לבדוק .זה נשלח למה אומרים
שלא .אני לא מתווכח אני אומר שזה מה שנשלח ,אם זה לא מספיק יצירתי אז בסדר אבל.

שמעון קינן:

זה תקציב לא כל יום מאשרים תקציב ,זה תקציב צריך לדון עליו גם אם זה לוקח זמן
תהיו בסבלנות.

יניב שושני:

בדף האחרון מה שהחזקת זה טיוטת תקציב אנחנו רואים בהכנסות הנחות ארנונה ,איך
הנחות ארנונה זה הכנסה?
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משה אוחיון :הנחיה של משרד הפנים שהנחות ארנונה הם ירשמו גם בהכנסות וגם בהוצאות .אתה
תראה באותו מסמך גם שם וגם שם שני הצדדים זה ההנחיות.
ניב ויזל:

את מבנה הרישום זה משרד הפנים קובע.

יניב שושני:

זה דבר אחד .דבר שני אנחנו מסיימים את השנה לפי הזה ב –  12.4מיליון  ₪גירעון.

בני אלירז:

לא גירעון תוספת ביצוע מול אומדן.

משה אוחיון :אתה מדבר על התקציב? אנחנו אמורים אמרתי לפני כן ,שיש לנו בינתיים פער בהכנסות
מארנונה כמעט  12מיליון זה רק הערכה ,בגלל זה אנחנו מבקשים גם הלוואה של 14
מיליון שתאזן לנו.
ניב ויזל:

הלוואה של  14היא ל –  2020אולי זה לא היה ברור ואז זה מאזן אותנו בצורה מעולה.

יניב שושני:

אז זה כל המלוות שלנו היום שיש זה  12.4מיליון

ניב ויזל:

כולל  14מיליון מה שראית הוא כולל כבר.

משה אוחיון 132 :מיליון  ₪שראית ביוב.
יניב שושני:

עזוב את הביוב .אני לא רוצה תקציב סגור אני רוצה לדעת כמה פחות או יותר המלוות
שלנו בלי תקציב סגור.

משה אוחיון :בלי הביוב.
בני אלירז:

אבל הוא כולל המלוות הם כוללות ביוב.

משה אוחיון :המלוות בקיצור הוא בערך אני אומר לך מה היחס  40מיליון ביוב 10 ,מיליון פיתוח יהיה
בערך  10מיליון ו –  40מיליון.
שלומציון לולו :רגע ניב אני מחזיקה את הנייר הזה בסדר אני רוצה רגע להסביר מה אני אומרת ולסיים.
ש ...כ 400 -חתולים זה מדיד ,אבל שרשום בניית מוסדות חינוך כמה מוסדות חינוך ,על
מה אתה מדבר .כניסה לפרויקטים רווחיים ארוכי טווח.
ניב ויזל:

שלומצי תקשיבי ,תני לי לענות לך שום דבר פה שום דבר שכתוב הוא לא כתוב סתם ,אם
כתוב בניית מוסדות חינוך זה בתוך תכנית אב של החינוך שכתוב איזה מוסד חינוך ,איפה,
כמה הוא עולה ,ולמה ,כשאני מוציא לכם נייר כזה אני מוציא אותו בכותרות אם את
רוצה לראות פירוט מתחת אין לי בעיה להראות לך ,אני רק אומר שאנחנו מביאים לפה
יעדים וכל הדברים האלה אני לא יכול לרדת לרמת פירוט הזאת בחוברת יהיה יותר,
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בחוברת הזאת יהיה יותר אבל אם את מדברת על משהו מסוים לא כתוב פה משהו נגיד
סתם ,אני בונה עכישו את בית ספר דרור ,אני לא עומד בקצב של הגדילה שלו ואת מגדילה
את מהאזור ,אני רוצה להעביר אותו לשריגים ,בסדר הנה דוגמא ,אני מתכנן עם מתכננים
בית ספר ענק בשריגים זה תכנון לטווח ארוך הוא עולה לי כסף אני שם אותו ביעד ,אני
צריך עוד  3שנים בשנת הלימודים לא זאת ולא הבאה אחרת אחריה לפתוח נכון נדמה לי
בשנה ש לישית הוא כבר נפתח זאת אומרת שזה מדיד ,אני חייב בית ספר נחשון ,לא בית
ספר ,ישיבת נחשון תוך שנתיים צריכה להיפתח אני צריך לבנות אותו זאת אומרת שזה
מדיד .אם את אומרת שיש פה משהו חיזוק קהילות ,חיזוק קהילות זה אמירה שלי צריך
לבוא תקציב פה ,צריך לבוא תקציב ,אני לא יכול להגיד אם אני בחיזוק קהילות יכול
להחזיק  20קהילות 1 ,קהילות 2 ,קהילות 0 ,זה יותר קשה ,ופה את צודקת כי זה יותר
קשה ,זה יותר קשה כי אני לא יודע,
שלומציון לולו :אני מבינה שאתה שולט בחומר וזה ברור לי שאתה יודע מה יושב מאחורי הדברים האלה,
הערה שלי היא ב נקודות האלה ,אנחנו לא יודעים את זה אני מקבלת מייל ביום ראשון
פותחת אותו ,פותחת את כל הטאצ' מטים של המייל הזה ואני רואה את המטרות האלה
והתעצבתי למה? כי אמרתי מה אתם רוצים שאני כנהלה אגיד על המטרות האלה? דבר לא
יודעת להגיד על המטרות האלה.
ניב ויזל:

למה את לא יודעת להגיד דבר ,כל אחד שתשאלי פה הוא יודע להגיד.

שלומציון לולו :כי אני לא יודעת את מה שאתה יודעת מתחת.
ניב ויזל:

בטח שאת יודעת ,את יודעת מצוין ,יותר טוב מכולם את יודעת מה זה חיזוק קהילות ,את
יודעת מה זה יוזמות שיווקיות לעסקים ותוצרת מקומית בקורונה ,את יודעת מה זה
מיסוד אזור היין.

שלומציון לולו :אני לא המצאתי את זה שאומרים תכנית עבודה תכנית עבודה היא כזאת שאפשר למדוד
אותה ,שאפשר להגיד כך או אחרת ,אתה אומר לי שלומצי זה בחוברת הבנתי קיבלתי.
ניב ויזל:

כמו בחוברת הזאת זה בסדר?

שלומציון לולו :כן.
ניב ויזל:

אז מ ה שאני מנסה להגיד עוד פעם את צודקת אנחנו התלבטנו מה להביא להנהלה אני לא
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יכול להביא להנהלה חוברת סגורה כי אז תגידו לי מה אני לא יכול לשנות זה מודפס כבר,
נכון ,אז אני מקשיב לכם אם אתם חושבים אני אומר את זה לא בכעס שלומצי בלהקשיב
לך אם צריך משהו בפורמת לשנות אנחנו נשנה ,כי יש זמן מעכשיו עד  23לשנות נשנה ,אי
אפשר מצד אחד להגיד לי שזה לא גמור ,ומצד שני להגיד שעוד רוצים זה ,תגידו מה אתם
רוצים ,רוצים לרדת לרמת פירוט של סעיף של שקל לא נגמור עם זה.
שלומציון לולו :לא ,לא ,אבל כן למשהו שאפשר להחזיק ביד ,שתיים גם התקציב הזה ואפשר לשאול את
החברים עם חלקם דיברתי בחוץ כן ,וגם אוחיון יודע את זה ודיברנו על זה תבינו לשלוח
 23עמודים גם אם יש לי את כל הזמן שבעולם ואתם לא אחראים על הלו"ז של אף אחד
פה זה נכון ושלחתם מספיק בזמן סבבה ,אוקיי בוא התקציב הזה לא מונגש מאוד ,מאוד
ק שה לקרוא אותו .אתם רוצים שאנחנו נאשר וזה סבבה ואתה יודע כל אחד בחדר הזה
סומך עליכם שאתם מנהלים את המועצה יצירתי יותר ,יצירתי פחות ,לא נורא ,אבל אנחנו
בטוחים שאין פה שחיתות פולי שטיקים.
ניב ויזל:

אני לא מצליח להבין תקשיבי אני שומע את זה ממך לא פעם ראשונה ,אני חושב.

שלומציון לולו :הוא מאוד קשה התקציב.
ניב ויזל:

ברור שזה קשה ,אבל תקשיבי אני בסוף צריך להעביר תקציב .עכישו יש חבר מליאה
שיודע בשבועיים לעבור סעיף ,סעיף ,ולהעיר הערות ולהתקשר לאוחיון ואני אומר לכם
אין כזה גזבר שיש לו סבלנות הוא ישב גם עד שתי עשרה בלילה ,שואל כל שאלה כל סעיף
אם יש טעות הוא יתקן ,תקשיבו  00חברי מליאה .את חושבת והרבה דירקטוריונים
ראיתי בחיים שלי מקבלים ספרים החוכמה בדירקטוריון להסתכל על הכל לצלם להעיר
הערות ולהגיד פה אני חושבת שאתם טועים ,פה אני חושבת שזה נכון ,פה אני חושבת
שלא ,אי אפשר להחליף אותנו על כל מספר ומספר .אי אפשר .אני חייב להגיד לך אני
חותם כל יום על  1000מסמכים אם אני אקרא כל חוברת אני לא אעבוד .אותו דבר אני
אומר לך.

שלומציון לולו :
ניב וזיל:

זה בעדך מה שאני אומרת צריך להנגיש את התקציב בדרך אחרת.

באיזה דרך? תסבירי .שלומצי תקשיבי אני ישבתי עם החבורה הזאת  10ישיבות ,השבוע
צרחתי עליהם  2פעמים לפני שבועיים  20פעם לפני זה  30פעם ,את יודעת למה? והם יגידו
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אם אני טועה ,כי אני מסתכל על זה בעיניים של שלומצי ,ובעיניים של שמעון ובעיניים של
חיים ואני אומר להם זה לא נגיש זה לא טוב לי ,זה לא טוב תזרקו את זה ותחזירו לי
חזרה אמת או לא הוא חטף ממני עצבים של החיים ,אנחנו מנסים להביא לכם את זה הכי
נגיש שאנחנו יכולים אם את אומרת לי ואני אומר את זה באמת בלי כעס באמת עם כל
הכבוד אם את חושבת שיש משהו לא נגיש מספיק רוצה להראות את זה ,רוצה להראות
את זה שנוציא עוד  100אלף  ₪למצגת רצה ,שנעשה גם בזום מימין ,תראי מה אנחנו
עוברים פה ממרץ אני לא יכול להביא אתכם ממרץ המועצה סגורה .תראי מה עושים פה,
תראי מה עוברים פה אנחנו נמצאים בבית ,רגע שניה ,אני אומר את זה לטובתך אנחנו
יושבים פה משעה ארבע וחצי בגלל שאני הרג שתי שאולי יהיה סגר ואני רוצה לתת את כל
הזמן בעולם לכל אחד מכם .לא בהרבה מועצות יושבים כל כך הרבה שעות .יושבים
מקשיבים רושמים ,אומרים כן מה שנראה לנו כן ובסוף אני החוכמה שלנו כולנו גם לדעת
להעביר תקציב בזמן שלא נשב פה במרץ ונתחיל לעשות  1/12הצלחנו לא הצלחנו אנחנו
עומדים בזה וזה אני אומר לכבוד הזה .מצד שני אם יש לך הארות או הערות שיכולות
לעזור אני מקשיב ,אם רוצים משהו אחר פירוט אחר סיון סיון ישב יכתוב את זה אחרת
אין בעיה.
שלומציון לולו :אני אגיד לך מה אני חושבת הוא דווקא בעדך ,הוא פחות פירוט ממה שאתה שולח עכשיו
אלה הניירות שצריכים להיות למטה .אני מדברת על המספרים על התקציב עצמו מי
שירצה להתעמק יפתח את ה –  23עמודים ויתעמק בכל שורה ושורה.
ניב ויזל:

אני מחויב על פי חוק להעביר לכם את הכל ,תקראו את זה ,זה כבר בעיה שלכם ,תעשו עם
זה מה שאתם רוצים ,אני שולח במייל ,אומרת לכם גם מי שרוצה מודפס יבוא ,היה אחד
שהוא מבקש מודפס ויש גם אקסל פתוח אני לא מאשר ,אני מאשר סגור .עכשיו תקשיבו
אני אשם.

שמעון קינן:

אפשר לענות בנושא התקציב.

ניב ויזל:

היא שואלת אני עונה.

שמעון קינן:

זה כבר לא שאלה זה כבר מדיניות.

בני אלירז:

אני רוצה להוסיף רגע ברשותכם מילה אחת ,ראשית חברים אני חייב להגיד לכם שנעשתה
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פה עבודה מקיפה ,יסודית של כל מי שיושב פה בצורה מדהימה ,בהזדמנות הזאת אני
רוצה להגיד שוב תודה לאביסף דדון יו"ר ועדת תקציב שאף על פי שבאופן יחסי נכנס
מאוחר היה באופן קבוע כל יום ראשון מגיע לפ ה ויורד על קוצו של יוד ,אני רוצה להגיד
לכם שאפילו ממיטת חוליו בביתה חולים הוא הסתמס והמשיך לעבוד ועשה מאמצים
רבים .אני חושב שמה שנעשה פה זה בשקיפות ובאמת פתוחה ,גלויה לעיני כל ,נשמח
לקבל הערות אבל שיהיו גם בונות בעיקר ,אני חושב שמה שניב אומר הוא נכון כי היה
דיון ,באמת האם להכין את החוברות להנהלה ואז אמרנו רגע אם יהיה שינוי מה עכשיו
תדפיס עוד פעם חוברות לכן זה נעשה .אני מבטיח שאנחנו נלמד לשנה הבאה לתקן
ומבטיח ששנה הבאה גם יהיו הערות וגם אותם נלמד.
שמעון קינן:

קודם כל אני לא מסכים עם האמירה שלך אני רק מבקש לתקן אותה שלומצי ,את אמרת
כולם עובדים וכולם בונים ואין לנו ספק לי יש ספק לא כולם עובדים ,אז אני אומר את זה.
עכשיו אני אלך למשה אוחיון ורוצה לשאול שאלה והיא מה קרה להחלטה שלנו בנושא
הסעות של התלמידים ,אנחנו קיבלנו החלטה להפסיק את ההסעות ,להפסיק את ההסדר
ואתם הבנתם שזה יביא חסכון עד  30מיליון  ₪בערך .אחרי השנה עברנו את הפיילוט הזה
האם נקבע משהו ,כי אנחנו בנינו על זה מאוד שהכסף הזה יחזור למערכת החינוך זאת
היתה ההחלטה ... ,למעשה שנוכל לבנות .אני רוצה לדעת מה קרה עם זה בשנת 2020
בעסק הזה ומה אמור לקרות בתקציב של  .2021זה אחד .שתיים האם בתקופה של
הקורונה לא נחסך כסף כל התקופה לא היה בתי ספר.

ניב ויזל:

אני רוצה לענות לך אני ביקשתי להכין שקף והשקף הזה לדוגמא עם הערה שלי עצמי
שהוא לא בתוך השקפים פה ,אז השקף הזה אני אבקש ברשותכם לצרף אותו לחוברת
למליאה ,השקף הזה מראה את מה שאתה שואל מ –  2012עד  2020והוא מראה את זה
ביקשתי בארבע תחומים בחינוך בסדר .אחד בנושא פדגוגיה מה קרה פדגוגית ,שתיים
בבינוי ונגישות ושלוש בבדק בית וסכמה שמסכמת את הכל .עכשיו למה ביקשתי ,ביקשתי
את זה בעצם אנחנו אישרנו ,אנחנו חברי המליאה אישרנו את זה גלית זה היה מליאה
ראשונה שלה באורה מי שזוכר באורה ושם אישרנו את מתווה ההסעות .אז אנחנו שמנו
פה את  2020 ,2019 ,2011 ,2012בשביל לראות את העלייה בהשקעה בחינוך ,בחינוך
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שנעשתה מאז ,אני חושב שהשקף הזה הוא כן תשובה לשאלה שלך אני יכול להקריא אבל
אני מציע שנראה את ז ה במליאה הוא מוכן אצלי זה לא סתם אני אומר ,פשוט הכנסנו
אותו לאחר ששלחנו לכם כבר ,אז אני רק אם אתם רוצים אני אענה לך .ב 2012 -הוצאנו
בחינוך  12מיליון על הכל.
שמעון קינן:

אני מדבר על הסעות.

ניב ויזל:

אני מראה לך מה גדל ומה נכנס מהסעות.

שמעון קינן:

אתה לא נו תן לי תשובה כי ההחלטה הספציפית היתה להפסיק את מימון ההסעות .תיאור
להפסקת מימון הסעות שזה עולה קרוב ל –  30מיליון  ₪בשנה ,אם נפסיק את זה אנחנו
יכולים להגיע לחסכון של  11מיליון  ₪למה?

ניב ויזל:

כי זה ל –  4שנים.

שמעון קינן:

ל –  4שנים בסדר.

ניב ויזל:

אחרי  4שנים יהיה חסכון כי זה לא יהיה .המהלך הזה יקרה ב –  4שנים.

שמעון קינן:

מה קרה בשנה הזאת האם חסכנו מיליון 2 ,מיליון או הוצאנו עוד  2מיליון זה מה שאני
שואל?

ניב ויזל:

אני לא חסכתי כלום כי הכל החזרנו לחינוך זאת היתה ההחלטה .הוצאתי כסף על
ההסעות כמה חסכתי?

שלומי מגנזי :השנה הזאת לא מדידה ,אי אפשר למדוד את השנה הזאת היא לא דומה לכלום ,החלפנו
את ההסעות לשאטלים ,עשינו דברים אחרים.
שמעון קינן:

אני מבקש שתחזיר את המיקרופון לגזבר שהוא יענה לי.

שלומי מגנזי :למה.
שמעון קינן:

אחר כך אני אגיד לך .אני רוצה לדעת תגיד לי לא מדיד ,לא חסכנו גם זאת תשובה אני
רוצה לשמוע ממך הוא הגזבר נכון.

משה אוחיון :בנושא הסעות קצב הגידול שהיה לנו משנה לשנה לפני התכנית הזאת לפני שבלענו אותו
זה כמו שהתחלנו לטוס לשים פול גז לכיוון התהום וקפצנו ,הקפיצה שלנו בהוצאות
להסעות היום כ –  12מיליון –  10מיליון כל שנה מ –  20מיליון הוצאות קפצנו להוצאות
של  10מיליון הוצאות בהסעות .ברגע שהתחלנו את התכנית הזאת של המתווה הסעות
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הזה ,קודם כל בלמנו את הקפיצות ,הקפיצה שהיתה בצורה לא לינארית בלענו אותה גם
מבחינתי גם אם אנחנו נשארים קודם כל בשנה ראשונה באותה הוצאה כמו בשנה
הקודמת ,זה נקרא חיסכון כי לא קפצנו את הקפיצה.
ניב ויזל:

זה לא מה שהוא שואל.

שמעון קינן:

זה יום חג למועצה שקיבלנו את ההחלטה הזאת כי אני סוף סוף מאושר שיכול לזרום כסף
למערכת החינוך שבו נפתח את החינוך הבלתי פורמלי שיכול לפתח את החינוך שלא
מופיעים בתקציב ,אם זה קרה אני שואל תנו תשובה במספרים.

ניב ויזל:

תן לי רגע להבין אותך ,התוספת שהשקענו בחינוך תוספת שהשקענו בחינוך מאז 2011
נמצאת פה ,מה שאתה שואל זה משהו אחר אני רוצה להבין אותך ,יש פה שני דברים פה
זה התוספת של השקעות בחינוך מ –  ,2012ורואים את העליות והכל .מה שאתה מבקש
זה משהוא חר אתה אומר כמה חסכנו בזה שהפסקנו ,ואני אומר אין בעיה הכל בסדר בוא
נוסיף פה עוד שורה של החסכון וזה נותן לו תשובה ,זה בסדר גמור .הדבר הבא שאני רוצה
להגיד לך שהמדד שיהיה לנו בגלל שהחלטנו ב –  2011המדד שיהיה לנו הוא לשנה אחת כי
מה שקרה ב –  2020גמר אותנו לגמרי ,אבל נראה את זה ,אין בעיה.

שלומציון לולו :אוחיון אתה עובר על התקציב רק על המספרים .ספורט לדוגמא שיש שם גידול לא מוסבר.
ניב ויזל:

למה לא מוסבר? תראו אנחנו ישבנו והחלטנו ,לא עשינו ,תראו נורא קל לעשות קופי
פייסט ,אנחנו לא עוש ים קופי פייסט אנחנו רואים איפה כדאי לחזק קהילות איפה המקום
הנכון ,הנושא של הספורט נפגע ב –  2021אנחנו רוצים לחזק את ה  -מאמא נט רוצים
לחזק את הכדורסל ,רוצים לחזק את הכדורגל הוספנו עוד כסף בספורט ,רצינו בתרבות
אותו דבר ,תיירות ירד לנו בגלל כל השטות הזאת שאסור לנו לעשות כלום הפסטיבלים וכן
הלאה ,אז אנחנו עושים את השינויים ואת ההתאמות ,אם יש גידול בספורט אז יכול
להיות שיש במקום אחר הורדה ,אנחנו מנסים לעשות התאמה ל –  2021אז אם יש לך נגיד
שאלה ספציפית על הספורט אני יביא לך.

שלומציון לולו :התקציב של הספורט סבבה מאוזן אבל נקודתית.
ניב ויזל:

את רוצה לדעת למה פה יותר ופה פחות מה השאלה?

שלומציון לולו :יש מקומות שהגידול יחסית נמוך זה לא  420 ,400עזוב זה קשקוש אבל בספורט הגידול
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מטורף .הכפלה פלוס.
ניב ויזל:

את רוצה שאני אתן את הספורט אין בעיה.

שלומציון לולו :אם אתה יכול לעבור על אלה שהם קיצון.
ניב ויזל:

בואו נצביע ואחרי זה אני אענה .בואו נישאר מי שרוצה שאלות אבל בואו נצביע .אנימ וכן
להישאר לא נעים לי אנשים עושים לי סימנים.

שלומציון לולו :מי שרוצה ללכת שילך סליחה .אתה רוצה ללכת תלך אני לא אצביע לפני שאני אקבל
תשובות ,אני צריכה להבין את זה.
ירמי דוד:

אני מסייג את ה ..שלנו בזה שאם לא תקבלו תשובות בפעם הבאה נוריד את ההצבעה אבל
בואי נצביע ונלך נשחרר את עצמנו.

שלומציון לולו :אתה מאשר את התקציב?
ירמי דוד:

כן.

שלומציון לולו :אתה משוחרר ,שאתה זה אנחנו נצביע במקומך.
ניב ויזל:

אני ל א רוצה זה לא צורה שכולם ילכו זה לא נעים לי ,אפשר לבקש בקשה מכולכם ,אפשר
לבקש בקשה ,בקשה של יו"ר מועצה בואו נחליט שעוד  4דקות סבלנות וכולם נלך שלומצי
מקובל? ירמי מקובל? תודה .לפני ששלומצי שואלת אנחנו צריכים לאשר מהמליאה
הקודמת ,מהמליאה הקודמת לאשר את מינויה של רננה ואבי חן ואני אומר בכפוף
לבדיקה משפטית של תקינות המינויים של ורד כהן עו"ד המועצה .מי בעד? ירים את היד?
מי נגד? תודה.

שלומציון לולו :השאלה שלי ,השאלות שלי אני לא רוצה לעבור על  23עמודים לא בגלל הזמן ולא בגלל
הלחץ ואני חושבת שאין בזה עניין בסך הכל התקציב כולו מאוזן ,ראיתי את הריכוז
עברתי אחד אחד .איפה המקומות שיש סימני שאלה ,מקומות שיש הכפלה פתאום ,זאת
אומרת לא עליה או ירידה באיזה שהוא ביצוע מסודר ,אלא כמוה ספורט אני לא יודעת
מה עומד מאחורי הזה ,אז בקיצור יש הסבר .כוח אדם שאמרנו שאנחנו מורידים משרות
נ שאר אותו דבר איך אנחנו מסבירים את זה.
ניב ויזל:

כוח אדם לא עולה למה את אומרת שיש הקפצה.

שלומציון לולו :כי יש  3משרות שהיו ב –  2020רחלי עברה למנכ"לית ועדיין נשארו  3משרות.
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ניב ויזל:

בואו נסתכל על השורה התחתונה .ישבנו על זה עם אביסף כל כך עמוק ,ישבנו על הדבר
הזה.

שלומציון לולו :מה שאתה אומר לי שהמספר ירד אבל העובדים נשארו באותם משרות.
ניב ויזל:

אני לא רוצה להיכנס לזה כי זה עסק אישי של אנשים אבל ,אבל יש לנו ב –  2021משרות
שמסתיימות אנשים יוצאים לפנסיה לא אחד ,לא שתיים ,לא שלוש ,לא ארבע ,יש לזה
השלכות על חלק מהדברים אנחנו יכולים לכפות בעובדי מועצה קיימים ועצם זה ,זה כבר
קיצוץ ,בחלק יש לנו תקציבים שזה תקציב כמו שקוראים לזה פנסיה תקציבית ,חלק זה
לא ,כל אחד יש פה המ ון ,המון דברים שרחלי עבדה על זה סעיף ,סעיף תאמיני לי היא
שורקת את זה מהבוקר ועד הערב .אנחנו ישבנו על הדבר הזה ואמרנו לא מגדילים את
התקציב .מצד שני המועצה גדלה ,אני לא יכול להישאר הכל אותו דבר לא יכול ,אני צריך
לראות בסיכומו של דבר שאני לא בורח מתקציב המשכו רות ,המשכורות של אנשים כוח
אדם ,יש מקומות שאנחנו מביאים פרילנסרים שהם לא מופיעים פה כי אנחנו לוקחים
אותם לזמני ,יש מקומות שלא ,אנחנו לדוגמא רוצים לתקן את תיקון  110אני צריך כוח
אדם לזה ,זה לא פשוט ,אבל מצד שני זה גם מביא כסף ,אחרי זה יש לי בפיקוח אני צריך
להיכנס ליותר פיקוח בשביל לשמור על הדברים עברנו אחד ,אחד ,אם את רואה שיש
קפיצה אמיתי ,אם יש משהו שאת רואה שיש קפיצה תאירי את עינינו ונעלה את זה ,רחלי
יכולה לענות לך בצורה שקופה.

שלומציון לולו :אין כזה ,זה ,חוץ ממה שאמרתי .זאת אומרת יש לכם בטח תכננתם בטח משהו בספורט.
ניב ויזל:

את חוזרת לספורט ואני לא זוכר בעל פה ,אני אומר לך באמת לא זוכר בעל פה .אני רק
יודע שזה חיזוק הליגות שהם לא התנהלו שנה שלמה .חסר לנו חוגים בספורט ,חסר לנו
להיכנס לליגות ,אנחנו התרחבנו מאוד ב  -מאמא נט ,הכנסנו את זה למשרה ,ממש ל -
מאמא נט זה פשוטה צלחה אדירה זה כסף ,אותו דבר בספורט בכדורגל ,בכדורסל ,עשינו
מהפכה בספורט זה בא לידי ביטוי .אני חושב שבעת הזאת זה מאוד ,מאוד חשוב צריך
לברך על זה ,צריך לברך על זה ,אם את שואלת על זה אני לא זוכר בעל פה את הכל ,אבל
אני חושב שזה ראוי שנענה לך.

משה אוחיון :בכל מקרה שלחנו אליכם יומיים פתוחים אנחנו נשב עם ניירות עבודה של התקציב אחרי
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כל מספר יש נייר עבודה ,יש מחשבה ואנחנו נשקף את כל ניירות העבודה לכל מי שירצה
בכל שורה בתקציב.
שלומציון לולו :אתה יכול להגיד מילה על מה שהפרשתם בפיצויים .100
משה אוחיון 100 :הפ רשה לאלה שיוצאים לפנסיה תקציבית נצטרך לשלם להם בתקציב הזה ,יש אולי
 4 ,2לא יודע כמה יוצאים.
רחלי משה:

מי שמסיים ואמור לצאת לפנסיה תקציבית.

שלומציון לולו :זה דור א' זה מה שאמרתי.
רחלי משה:

כן ,כל כל מי שבפנסיה תקציבית.

ניב ויזל:

זה אחד לאחד זה לא משהו שהוא נתון לפרשנות שלנו.

שלומציון לולו :התכניות מאוד מעניינות וגם שמונה בערב זה ימנע מאיתנו לאשר את התקציב אז בואו
נתקדם.
שמעון קינן:

אני רוצה לבקש בקשה לתקציב של שנה הבאה ,שכולנו נהייה בריאים שיהיה מספיק זמן
לכל חבר הנהלה או חבר מליאה להיפגש עם ועדת כספים לשבת בדיון להעיר הערות שלו
ולשמוע וככה זה יחסוך מאיתנו.

ניב ויזל:

אנחנו כל הזמן אומרים את זה .יש פה שאלה ,תשמע רגע אני חייב להגיד לך משהו אין
סוף לזה ,אני אומר לכם אין סוף לזה ואני לא בא להצטדק אין לזה סוף אנחנו יכולים
לדבר על כל סעיף ,אפשר לדבר על חצי ,אפשר ל דבר על רבע ,בסוף אנחנו מנסים לעשות
את הכי טוב עם  00חברי מליאה .אם אתם רוצים שאני אקח שבועיים לפני הנהלה ,ואחרי
זה  3שבועות עד המליאה זה גם לא טוב ,אז מנסים לעשות ,אני תקשיבי עשיתי הכל
שביכולתי שביום חמישי נוציא לכם את הדפים ושלא יהיה לי הרבה שינויים מחמישי
לרביעי ,כי כל דקה יש שינויים אז את הרוב הוצאנו והוספנו עוד קצת ביום ראשון .עכשיו
נתנו שבועיים ,למה שבועיים? כי אני באמת רוצה שמי שיש לו שאלות מכל המליאה יבוא
לאוחיון ,אוחיון עוד פעם מפרסם יומיים פתוחים שהוא ישב מהבוקר עד הערב שהוא י תן
תשובות כדי שלא נתחיל לפתוח כל דבר כזה במליאה זה בלתי אפשרי.

שלומי מגנזי :אני רוצה להגיד באותה הזדמנות צריך לברך את כל האנשים שנמצאים פה שצוללים
פנימה ושואלים את השאלות זה לא פשוט וזה בסדר גמור זאת המשימה שלכם אתם
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עושים מה שאתם צריכים לעשות זה מבורך ,אבל כמו שניב אמר יש לכם באמת שבועיים
זה הרבה זמן זה לא קורה בדרך כלל ,זה הזמן לצלול פנימה ולעשות זומים ואם יש משהו
נוסף שאתם מזהים אותו שבו עם הגזבר ותקבלו תשובות ,אני לא מאמין ,לא שאני לא
מאמין אני בטוח שלא תהיה שאלה שלא תקבלו עליה תשובה.
ניב ויזל:

אני רוצה לסיים ולהגיד לפני הצבעה ,להגיד לכם את הדבר הבא ,אין דבר כזה שבכזה
תקציב אין טעויות וגם שבהכל אנחנו צודקים אין דבר כזה ,אני הראשון שאומר לכם את
זה ,אנחנו פה ניסינו לשקף מצד אחד את להשאיר שירות שהוא ,אתם לא מבינים לדוגמא
הגזם איזה ויכוחים היה לנו על גזם זה מטורף מה שקורה המדינה הזאת ,סוגרים לנו
שמצליחים לזה ,צריכים להעביר את הכל עכשיו לקיבינימט לדרום זה יעלה לנו את הכסף
עוד פעמיים ,יש לנו באמצע השנה עוד פעמיים נעשה עדכוני תקציב ,אבל בסוף ,בסוף
אנחנו צריכים לקבל החלטות ואני אומר לכם שהכי חשוב שכולנו פה אנחנו פה נציגי
המועצה זה התפקיד שלנו והתפקיד שלנו הכי גדול הוא להיות מאוזנים ,ואני רוצה להגיד
פה תודה למשה אוחיון ,היתה צריכה להיות פה טלי היא פשוט לא מרגישה טוב ולא
רציתי לסכן אף אחד ,היא היה לה קצת חום ולכן היא לא יכולה לענות על כל סעיף היא
היתה מתוכננת לשבת פה ,היא תהיה גם במלי אה ,היא יודעת כל תקציב וכל דבר ,אני
רוצה להגיד לכם ,אני רוצה להגיד לכם ,תקשיבו עשינו פה עבודה ,גם אם יש טעויות אני
חושב שאנחנו צריכים להמליץ לאשר את התקציב הזה ,אם מישהו עוד רואה באמת
תדברו עם אוחיון אם לפני הדפסה סיון וגילי יושבת פה בשקט כל הזמן אנחנו נרשום
ונתקן אם פורמת כזה או אחר לא נראה לכם גם אפשר ,אבל אני חושב שבסיכומו של דבר
נעשתה פה עבודה ואני אומר לכם שאנחנו בתקופה פסיכית לגמרי ,אין לי מושג מה קורה
עוד חודש ,אין לי מושג לאף אחד אין מושג כל אחד חושב ,פתאום גדעון סער אתמול
ושלשום ההוא ובוגי ופתאום ג ם ההוא כל יומיים משתנה לנו היום ,ויושב פה ירמי עם
ביבי כן וביבי לא .תקשיבו בסיכומו של דבר ,אני רוצה להגיד תודה לכולם .מי בעד
להמליץ על אישור התקציב? מי נגד? חברים תודה רבה לכם.
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(סוף ההקלטה)

