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סדר היום:
אישור תקציב המועצה לשנת 7002.
אישור תב"רים.
שונות.

הישיבה נפתחה בשעה .03:81
ראש המועצה פותח את הישיבה ומבהיר כי נפגש ,לבקשת המליאה ,עם שניים מחבריה:
ברוך כהנא ודודי אריאלי לפגישה ,במהלכה דובר על נושאים רבים ,מתוך מגמה לבדוק
באילו סעיפים תקציביים ניתן לצמצם ולהעביר לסעיפים אחרים ,עפ"י הנייר שהעבירו
חלק מחברי המליאה .תקציר הפגישה הועבר לעיון החברים ,אולם מסתבר כי רשימת
הדרישות של חברי המליאה אינה יודעת שובע ,למרות תיקון נוסף בתקציב שהציע
ראש המועצה בסך  712אש"ח.
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ברוך כהנא מחלק לחברים דף תיקונים לאי דיוקים שנפלו בסיכום הישיבה שהיתה אצל
ראש המועצה.
ראש המועצה:
כעת ,רואה ראש המועצה שמתחילה חליפת מכתבים על מה כן היה ומה לא היה
בפגישה ולפיכך מבקש ראש המועצה לסיים את הדיונים בנושא .למרות נסיונותיו לבוא
לקראת חברי המליאה והערותיהם ,לא נמצא פתרון שיהיה מוסכם על כולם .אחרי
שביצענו תיקונים בלמעלה ממליון  ,₪הציגו החברים דרישות נוספות ואחרי הישיבה
האחרונה נפגש עם נציגיהם לבקשתם .רואה שהפערים אינם ניתנים לגישור .האחריות
להנעת הגלגלים מונחת על כתפי ראש המועצה והוא מתכוון לעשות זאת בדרך העומדת
לרשותו .צר לו שלא ניתן היה להגיע לפתרון מוסכם ,למרות שזה היה אפשרי ,כי כפי
שאמר בישיבה הקודמת לא דובר על סכום זה ,במקום סכום זה ,אלא ניתן היה לעשות
גם את זה וגם את זה.
ראש המועצה היה מוכן לסיבוב נוסף על מנת להפגין רצון טוב .לצערו ,על כל דרישה
שמוצא לנכון להענות לה ,צצות שתיים אחרות .לפיכך ,נקיים היום הצבעה ולאחר מכן
יעשה כל צד את מה שחושב לנכון לטובת תושבי טבעון.
ברוך כהנא:
לגבי הישיבה שהיתה עם ראש המועצה ,אכן המסמך שנשלח לחברים לא שיקף את כל
הדברים שנאמרו ,ולכן הוצאנו את התיקון לדברים .לעצם הנושא ,זה חד משמעית לא
נכון :מתחילת הדיונים ועד היום דרשנו את אותן דרישות בדיוק .לחלק אכן הסכים איתנו
ראש המועצה כמו :תיקצוב הנוער ,מועצה דתית ,איכות הסביבה בחלקו ועל כך הוא
מברך .אכן היתה התקדמות וחושב שעדיין ניתן להתקדם ויהיה חבל לגרום למצב
שהתקציב לא יאושר .ברוך תומך בהעברת התקציב עם שינויים נוספים .ישנם מספר
דברים שראש המועצה לא זז מהם במשא ומתן וזה מבחינתם בל יעבור כמו תב"ר
האצטדיון ,לדוגמא.
ראש המועצה:
אתה השמעת את דעתך ואני את שלי .ברור שלא נגיע לעמק השווה .הוסבר לכם
שהפרורגטיבה שלי כראש המועצה להגיש הצעת תקציב .באתי לקראתכם ואינני מעוניין
להמשיך בויכוח ,כי אין לזה תוחלת ולכן מבקש להצביע על התקציב כפי שהוא ,אחרי
שהוכנו בו תיקונים בפעם השניה.
ברוך כהנא:
זכותי להסביר מדוע אני מתנגד לתקציב :מדובר בתב"ר בסך חצי מלש"ח שממומן
מתקציב שוטף ,שכן המדינה הקציבה לנו כסף בגין המלחמה שעברנו ,והנושא לו מיועד
הכסף ,לא בדיוק בראש סדר העדיפויות של הקריה .לתקצב את סעיף אירועי יום
העצמאות מעל  ₪ 100,000יותר מאשתקד ,זה בזבוז שאין בו צורך.
לו רק בגלל שני הנושאים הללו ,יש לחסוך עוד חצי מלש"ח ולייעדם
לחינוך לרכישת שעות לימוד נוספות וקיום הסעות בטוחות ,לפחות
בבתיה"ס היסודיים .ברוך מבקש להצביע על התקציב ,עם שינויים.
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ראש המועצה:
הוגשו שתי ורסיות .כעת מוצגת ורסיה שלישית .לא תהיה רביעית ועל זה נצטרך
להצביע.
אמנון שטרן:
לא היה בישיבה הקודמת .מעיר לברוך כהנא שאת ההתנגדויות שלו לתקציב שומע כבר
 17שנה .יחד עם זה שאולי הוא תמיד צדק ,הקריה המשיכה להתפתח היטב.
זוהי ישיבת תקציב רביעית השנה .וגם היום לא יעבור התקציב ,כך רוצים החברים
סביב שולחן זה .חברי המועצה.
לדעת כמה מהחברים כאן התקציב המוגש לשנת  7002אינו טוב דיו .ויש צורך
בשינויים נוספים .גם וועדת הכספים עדיין לא אמרה את דברה בנושא התקציב ,ואנו
כבר בראשית חודש פברואר.
בנוסף התקיימו  3סבבים של שיחות מקצועיות עם הגזבר וראש המועצה ,ורד ליכנר
נפגשה פעמיים עם הגזבר ,ודודי אריאלי וברוך כהנא נפגשו עם ראש המועצה  +גזבר.
כתוצאה מפגישות אלו נערכו מספר שינויים מהותיים ,התווסף כ –  1מליון  ₪לחינוך,
תקציב תנועות הנוער הוכפל ,וכ –  700אלש"ח התווספו למועצה הדתית
וניתנה תוספת לאיכות הסביבה ,ועוד שינויים וקיצוצים.
אולם במקום להתקדם ,אנו ממשיכים לצעוד במקום ,אף אחד לא מרוצה ,והישיבות
מתפוצצות אחת אחר השניה.
יושבים כאן חברים שנבצר ממני להבין אותם ,ואת רצונם.
מצד אחד דורשים קיצוץ – ובמשפט הבא כבר מבקשים תוספת לנושא הקרוב לליבם.
מחד ,רוצים להקטין את התקציב ,אבל מבקשים תוספת של מליון  ₪לחינוך ,שזה בסדר,
אני בעד .רוצים להקטין ארנונה ומצד שני מוכנים להטיל היטלים .מישהו יסביר לי את
ההבדל?
אח"כ יש הדורשים תוספות לסעיפים ויש הדורשים להקטין סעיפים ,עד שנשאלת
השאלה – מי ינהל את המועצה? מי מנהל את המועצה?! את המועצה מנהל ראש
המועצה ולא המליאה.
וזו לא ישיבה ראשונה בנדון ,אנו כבר בפברואר ,ואישור התקציב לא נראה אפילו
באופק .וכך ממשיכים עם תקציב  ,7002ואין תוספות לאף אחד ,לא לחינוך ולא
לנוער.
עד כאן ,הכל נראה ונשמע כדיון ענייני.
אלא שאני קובע בצורה חד משמעית – מתוך שאני יודע את הנעשה ,שאין הדבר
כך .שמעתי חברים מתבטאים :נוסיף עוד לחינוך ,עוד לנוער ,ניקח לספורט ,כמו
מטיילים בסופרמרקט – ניקח ריבה ,ניקח לחם ,ניקח שמן וגם נקניק ,מה שקורה זה
ניצול ציני של האפשרויות החוקיות שבידי חברי המועצה ,ע"מ לא להעביר השנה
תקציב – ובמטרה להביא לפירוק המועצה.
גלים גלים מסתערים חברי מועצה על העומד בראשה .סעיף זה
להעלות וסעיף זה להוריד ,מונעים ע"י יצרים עזים של כעס ושנאה.
וברקע שומעים" :אני אחסל אותו" ,ו"אני אראה לו מה זה" .כמובן
לא פיסית.
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בפוליטיקה הכל אפשרי ,הכל כאן לגיטימי .כך גם בקרית ביאליק ,וגם באילת .אבל
קיוויתי שבטבעון לא נגיע לרמה מוסרית ואתית כל כך נמוכה .הגענו למצב שנאמר
על אחת החברות כאן "יפת נפש" ככינוי גנאי!
יש לנו ראש מועצה שנבחר באמצע קדנציה .כל הכוח נמצא בידינו ,חברי המועצה.
ראש המועצה הוא רק אחד ,למה לנצל זאת לרעה? ואתם מסתערים ומסתערים ,עוד
פגיעות ועוד פגיעות עוד דם ועוד דם ,עד מתי? זה התקציב האחרון בקריה? לא יהיו
 ?7010 ,7002 ,7002אין התאמות באמצע השנה?
ולמען מה? להחליף שלטון? אצה הדרך לכמה מהנוכחים כאן במרוץ לראשות
המועצה .יש כאן בחדר הזה חבורה ששמה לה למטרה ל"גמור" את המועצה הזו,
והעומד בראשה ,ומוטב שהדברים יהיו על השולחן ,למען ידעו התושבים מה יש
להם כאן" .חבורת המחסלים" – אני קורא להם ,ה"ליקווידטורס" .היצרים מעבירים
אותם על דעתם ,מטרתם המוצהרת – גמירת המועצה והעומד בראשה .גם אם התקציב
יעבור – מה שכנראה לא יקרה – אח"כ יבואו הדיונים והצעות לסדר ,והישיבות מחוץ
למניין ,והשגעון יחגוג .ראיתי איך הסתערו בחמת זעם על מנהלת המתנ"ס ,כאילו שהיא
מהחמאס ,הרוע נשפך כמים.
בושה .בושה שהגענו למצב כזה .בושה שאלו הם חלק מהנבחרים .אני מבקש -
תעזרו לטבעון .אנו לא מועדון עובדים סגור .אנו אמורים גם לייצג וגם להיות דוגמא.
ברוך כהנא:
הפוסל במומו פוסל .הכל השמצות.
שמואל שמחון:
בישיבה הראשונה ברכת את הגזבר .לא היית שותף כלל בנושא התקציב וזה לא עניין
אותך .אין לי מילה אחרת לכנותך מלבד צבוע .לאחד אתה אומר כך ולשני אחרת.
אמנון שטרן:
אנחנו לא נמצאים במרכז הליכוד.
ראש המועצה:
נחלק מספרים ותוכלו לפזר עצות ניהוליות כמה שתחפצו.
לשאלת שי לין מבהיר אמנון כי אמר את דבריו בשמו ולא כנציג הסיעה.
דודו גבאי:
לא היה נוכח ב 4 -הישיבות הקודמות .גם בבית הפרטי שלו אף פעם אין מספיק כסף
כדי לממש את כל חלומותיו .מה שיש – מחלקים .חושב שאנו חוטאים לאנשים אחרים
שמחכים לכסף ולא מקבלים מה שצריך .מה שלא היה לו ברור ,הלך לגזבר וקיבל
תשובות .חלקן הניחו את דעתו וחלקן לא.
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דודי אריאלי:
סיעת העבודה ,ברוב דעות לא תתמוך בתקציב .יש לנו בעיות עם מספר הוצאות שהיו
צריכות להיות קטנות יותר כמו :קיצוץ של  ₪ 20,000בשכר .קיצוץ סעיף פרסומים.
בנושא היועץ המשפטי לא נערך מכרז
ונוצרה סיטואציה שלא איפשרו לבחור את ההצעה הזולה ביותר ,והיתה כזו :בסך של
 ₪ 300,000ונבחרה זו של ה –  ₪ 420,000למרות שהמשרדים היו ברמה דומה .גם
בנושא ההוצאות לחגיגות יום העצמאות דעתם לא נוחה .אמנם ראש המועצה בא
לקראתם אך לא מספיק .וכמובן שתב"ר האצטדיון הוא מיותר ובזבזני ולא במקום .יש
מטרות טובות יותר לעשות עם הכספים הללו .דעתם אינה נוחה מצד ההגדלה בנושא
החינוך ,ויש לתגבר אותו ב –  1.2מלש"ח .גם סוגיית הספורט לא זכתה למענה וכן
קשישים ,שיטור קהילתי ועוד.
יש ויכוח ענייני ולא אישי על חלוקת התקציב .נכון לעכשיו החלטת הסיעה היא לא
לתמוך בתקציב.
שי לין:
הופתע מסגנונו של אמנון שטרן .לא מקבל כמעט את כל מה שאמר ומאוכזב בייחוד
מהסגנון .נעשתה כאן עבודה נכונה ויסודית של ראש המועצה והגזבר בנושא התקציב
וחושב שצריך להמשיך בדיון הזה .הכלי החשוב שיש למליאה היא מסגרת התקציב .זו
חובתם של אנשי המליאה להשפיע דרך התקציב על התנהגות המועצה בשנה הבאה.
ראש המועצה נענה יפה מאוד לחלק מהדרישות .היתה הענות יפה לנושא הנוער
והתקציב הוכפל וזה אכן יפה מאוד .נעשו צעדים נכונים של ראש המועצה והגזבר ,שעד
כה עמדו בהבטחותיהם להקשיב .שי מבקש מראש המועצה להמשיך להקשיב.
ממש לא מסכים לדברי אמנון שטרן וחושב שהוא צריך להתנצל בפנינו על הכינויים
שכינה את החברי המליאה .חושב שעל ראש המועצה להמשיך לדבר עם הנציגים על
פשרות שישנן ואולי לא .אולי היועצת המשפטית תאמר לנו אם ניתן להצביע על כל
סעיף בנפרד.
התהליך צריך להמשך .שי בדק את החוק בעזרתו של דודי אריאלי .התקציב חייב להיות
מוגש ב 1/11/7002 -ואילו כאן הוא הוגש ב –  74/17/7002ואנו מצויים באיחור של
חודש ושלושת רבעי.
ראש המועצה:
למען הסר ספק מבקש לדייק :התקציב הוגש ב – .10/17/7002
שי לין:
הרי שבוודאי עד ה –  10/7/7002הדיון הוא לגמרי ברוח החוק .שי משוכנע שאם נמשיך
לדבר ,נצליח להגיע לפשרות לטובת הישוב.
אבי בן יוסף:
מתייחס לדברי אמנון שטרן :אנחנו לא מצויים בסופר – מרקט אך ישנם סדרי עדיפויות
גם כשקונים בסופר ,קונים בהתאם למה שיש בכיס .אם ישנם חובות ויש מדד גבוה של
אי גביה יש לטפל קודם בזה.
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ראש המועצה:
מבקש להדגיש כי הגביה השתפרה באופן משמעותי מאז נכנס לתפקידו .ממילא אחוז
הגביה בטבעון מהגבוהים בארץ וחלק מהחובות הם חובות אבודים.
אבי בן יוסף:
לא מדבר על החובות האבודים .כאשר אנו מצויים במצב שחייבים מליוני שקלים
החוצה ,אז יש לקצץ .שואל את ראש המועצה האם יוכל לציין באילו סכומים מדובר.
ראש המועצה:
מדובר ב –  33מלש"ח  4 +מלש"ח בתב"רים סופיים  2 +מלש"ח בגרעון מצטבר.
אכי בן יוסף:
זה מצדיק את דברי שיש צורך לקצץ .אם יש כסף עודף אז יש לצמצם קודם חובות,
ולעשות שינוי בסדרי העדיפויות שלנו ,ולא להשקיע כספים כה רבים בחגיגות ה – .20
לחגוג זה טוב אבל יש לצמצם .חורה לו שלא מתקצבים את קרית חרושת ואילו את
האצטדיון כן ,על מנת להאדיר את החגיגות.
אמנון שטרן:
החובות שיש לנו הם חובות פרוסים לבנקים עם טבלת סילוקין קדימה ,ללא כל בעיה.
מחזירים  2%מהיקף התקציב פרעון מלוות.
יצחק קדוש:
לא בא "טעון" לישיבה .העביר לראש המועצה מסר באמצעות העיתון .בדבריו בעיתון
אמר שיש לדבר ולבקש סליחה האחד מהשני .לראש המועצה יש  11חברי מליאה "על
הראש" ועל כן האחריות שמוטלת עליו היא פי  .11אבל לכל אחד מאיתנו יש אחריות
גדולה .אם אתה נותן אתה גם מקבל .יצחק קדוש חוזר להצעתו לצמצם הגרעונות
ולחזור לתקציב של  22.2מלש"ח .קיבלנו  4מלש"ח ויש לצמצם גרעונות בעזרתם ולא
לפזר אותם .חייבים לדון בכל סעיף בתקציב ואפשר לחסוך הרבה מאוד כסף .לדוגמא :
בשכר מהנדס המועצה משנת  7004יש עליה של כ –  .20%בשום מקום עבודה לא היתה
עליה כזו .את סעיף הפלאפונים יש לקצץ ולצמצם גרעונות .לא יתכן שחגיגות ה – 20
תעלנה  ₪ 200,000שזה שווה ערך לשנת עליית מיסים .כמו כן מבקש יצחק לציין שלא
ניתן להתחיל עבודה בלי שיש אישור מליאה .אם לא נצמצם הגרעונות ,ב – 2 – 2
השנים הבאות נכפיל את הארנונה לתושבים .הקריה מזדקנת ואין מי שישלם את
המיסים .אנו מתחילים להגזים וגם המדינה מגזימה .זו ההזדמנות שלנו לצמצם גרעונות
שנה אחת .מי שראה את הסקרים בנושא הארנונה – אנו הולכים לעשות עוול לתושבים.
יצחק הזהיר מצילומי האויר שלפיהם לא רואים היטב את גודל הנכס .פונה לראש
המועצה :ניהלת יפה את המועצה ב –  22.2מלש"ח וניתן להמשיך כך.
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ראש המועצה מבקש להצביע על תקציב המועצה לשנת :7002
בעד:

( 7אלון נבות ורחל גוטמן).

נגד:

2

נמנעים:

( 7אמנון שטרן ,דודו גבאי)

תקציב המועצה לשנת  7002לא אושר.
יצחק קדוש מבקש להעלות את הצעתו להצבעה וראש המועצה מסביר לו שאין הצעה
אחרת זולת הצעתו של ראש המועצה.
ברוך כהנא מבקש לאשר את התקציב עם שינויים כדי שהקריה תוכל להמשיך לפעול.
ראש המועצה:
עו"ד אבני כבר הסביר לחברים שאת התקציב מביא ראש המועצה והמליאה יכולה
לאשרו או לא לאשרו.
עו"ד קרן אבידן מבהירה – החוק נותן למועצה פרורגטיבה:
 .1לאשר.
 .7להציע שינויים.
 .3להתנגד.
אם המועצה מציעה שינויים לתקציב ,יש להגישם לראש המועצה והוא רשאי להחליט
אם לקבלם או לא .עו"ד אבידן מסתמכת על סעיף  122א' בצו המועצות המקומיות
שתואם לסעיף  702לפקודת העיריות .אין למועצה סמכות לכפות על ראש המועצה את
השינויים שהיא בוחרת ואין לחברים סמכות להגיש הצעה משלהם.
אישור תב"רים:
בדף המצורף.

8

תב"ר  – 222בטיחות בדרכים – סימון כבישים  +התקני בטיחות – אושר פה אחד.
תב"ר  – 222בטיחות בדרכים הדרכה והסברה במוסדות חינוך – אושר פה אחד.
תב"ר  – 212יצחק קדוש חושב שיש לסלול את רחוב התאנה והובטח לו ע"י ראש
המועצה כי יסייר איתו במקום.
ראש המועצה:
הנושא ייבדק ואם הרחוב זקוק לשיפוץ ,נעשה זאת.
תב"ר  – 214אושר פה אחד.
תב"ר  – 212אושר פה אחד.
תב"ר  – 212חשמל ותאורה באצטדיון :ראש המועצה משתף את החברים שקיבל בשנת
 7002פניות מהורים רבים על כך שאין לילדים אפשרות לשחק באצטדיון בימות החורף
אחר השעה  .12:30ביצוע התאורה יגביר את האפשרות להשכרת המגרש שישמש
כאמצעי ייצור .התאורה תחסוך כסף רב שמושקע שם מדי שנה לקראת חגיגות
העצמאות ובחגיגות נוספות .מתוכננים שם  7ארועים גדולים נוספים והדבר יחסוך כסף
רב .חלק מהדברים הוצגו כאן כאשר דובר על נושא הבמה שחוברה לגנרטורים בשל
העובדה שלא היה מספיק כסף לחבר חשמל .כעת ,משיש לנו מספיק כסף מבקש ראש
המועצה לבצע זאת .ראש המועצה מזכיר שאשתקד הושקע סכום כסף נכבד בהחלפת
הגג לענף המים .שופץ מחדש גג מרכז פיס והושקעו למעלה מ –  ₪ 300,000ברצפת
פרקט באולם פיס.
ברוך כהנא:
יש לו בעיה עם המקור הכספי ,מכיוון שהמקור הוא לא משרד הפנים אלא מהתקציב
השוטף .ברוך מתנגד לתב"ר זה .עם כל הכבוד לפניות הורים ,ישנן פניות גם בנושאים
אחרים :החלפת  7סלים בבי"ס נרקיסים שלא מוחלפים הרבה זמן בשל העדר כסף,
שחקני ההוקי נאלצים לנדוד לבית לחם וכשאנו נמצאים במצב הזה ,עם כל הכבוד
לכדורגל הוא יחכה לשנה הבאה.
ראש המועצה:
נושא ההוקי הובא לידיעתו רק לפני יומיים והוא הבטיח שימצא לנושא פתרון בתוך
שבוע .בתב"ר כתוב שהמקור משרד הפנים ,כי הוא מנחה אותנו לרשום זאת על שנת
 7002ולכן הדרך היחידה לרשום אותו וגם להשתמש בו ,היא ע"י פתיחת תב"ר .זו
הסיבה שכך זה נרשם ולא על מנת לתעתע באיש.
ברוך כהנא:
אפשר להשתמש בכסף לקניית שעות לימוד.
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ראש המועצה:
את החלק היחסי שניתן לטובת שעות לימוד הקצינו .לא ניתן לרכוש שעות
רטרואקטיבית וגם לא מתב"ר .במקום להכניס את כל הכסף לכיסוי גרעונות – זו הדרך.
מדובר בהשקעה רבת שנים .זו לא גחמה .נוכל לעשות כל אירוע שנחפוץ .מזכיר
לחברים כי בשנה שעברה היה עלינו להקים מגדל תאורה לאירועי העצמאות שעלה לנו
 ₪ 70,000ואין שום סיבה להוציא את הכסף הזה.
יצחק קדוש:
למה לא הבאת את זה למליאה והסברת לנו לפני שהתחילו את העבודות.
ראש המועצה:
האם ראית שהתחילו בעבודות?
שמואל שמחון ויצחק קדוש מזכירים לראש המועצה שהוא אמר זאת בישיבה הקודמת.
ראש המועצה:
אמרתי שעל מנת להוזיל עלויות ,הקבלן שזכה במכרז להקמת התשתית לשרותים
הציבוריים ,חפר את היסודות באצטדיון אחר כך הסתבר לי שטעיתי ,והקבלן טרם
התחיל בעבודות מהסיבה שהמגרש היה רטוב ולכן לא ניתן היה לעלות לשם עם
טרקטור .היה לזה סעיף תקציבי והוא עבודות פיתוח בישוב.
שי לין:
להבנתו ,אם לא נשתמש בכסף בשנת  7002יהיה לנו עודף .האם הוא הולך לאיבוד?
ראש המועצה:
זה הולך לכיסוי גרעון.
שי לין:
חושב שיש לשמוע את הצעתם של ועדת ספורט וועדת כספים .הדברים שאמר ראש
המועצה מתקבלים על דעתו אך הסיעה לא נותנת לו להצביע בעד ענין זה ולכן מבקש
שי הפסקה להתייעצות סיעתית בנושא זה.
אמנון שטרן:
היתה בסיעה התנגדות מקיר לקיר לאישור תב"ר זה.
ראש המועצה נעתר לבקשת שי לין ומקיים הפסקה בת  10דקות.
לאחר ההפסקה מבהיר אמנון שטרן כי בדיון שקיימו ,ישנה אי
הסכמה עקרונית להשקיע כסף בנושא זה כרגע ומציע לדחות
זאת לפעם הבאה .שי לין מציע להעביר הנושא לועדת ספורט
ולועדת כספים ולדון בזה בישיבה הבאה.
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ראש המועצה מבקש להצביע ,שכן הוא חייב לתת דין וחשבון לבוחרים .מה שמנחה
אותו ,זה שהוא יודע איזה ציבור הוא מייצג וכמה אנשים עומדים מאחוריו ולהם הוא
חייב דין וחשבון.
ברוך כהנא:
מבקש לדעת מה המשמעות הכספית של הקטנת הגרעון ב – .₪ 200,000
ראש המועצה והגזבר מבהירים כי אין לכך השלכה על הריבית המשולמת .גרעון מצטבר
וגרעון סופי זה דבר רישומי בלבד ואינו משליך על נושא הריבית .רק צמצום מסגרות
האשראי ,מקטין את הריבית שמשלמת המועצה.
יצחק קדוש מציע לדחות את ההצבעה על תב"ר זה.
ראש המועצה נעתר לדחות את ההצבעה על תב"ר  212בשבוע שבועיים ,אך יביא זאת
להצבעה ,בשל העובדה שיש לכך השלכה על חגיגות יום העצמאות.
תב"ר  – 212אושר פה אחד.
תב"ר  – 212ראש המועצה היה בפגישה עם שר התחבורה .סוכם עם מועצה אזורית
יזרעאל שנשקיע  ₪ 100,000יחד להסדת הסיבוב המסוכן של הפניה לכוון
אלוני אבא ,ליד בסמת טבעון ע"י תימרור ,שילוט ,שוליים וחריצת הכביש.
תב"ר  – 212אושר פה אחד.
אמנון שטרן:
בדבריו ,השתמש במילה מאוד חריפה וכינה חלק מחברי המליאה "מחסלים" ועל כך
הוא מבקש להתנצל אם מישהו נפגע ממילה זו.

הישיבה ננעלה בשעה .70:70
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מזכיר המועצה

