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  "ג אדר א, תשע"טכ     
 2019פברואר,  28  

 

 

  שלא מן המנייןפרוטוקול ישיבת מליאה 

 19.2.2019,טשע"תט שבב י"דמתאריך 
 
 

 משתתפים:
 

 ראש המועצה  –עידו גרינבלום
 נאוה סבר

 שרה גרינצוייג
 ברכה פבריקנט

 אליק אלמוג
 יפתח גלעדי

 סיגלית עין קדם
 שרון רופא אופיר

 טל גת
 רותי קלנר עקרון
 אילנה אפללו פרץ

 שמוליק שמחון
 שחר אטיאס

 
 

 נוכחים: 
 

 גזברית המועצה –סיון לוי 
 מנהל מח' הנהח"ש –אלון נוטוביץ 

 היועץ המשפטי –עו"ד עודד רומאנו 
 מבקר המועצה –יגאל הראל 

 המחלקה לחינוך –ענת עוז 
 
 

  היום: סדר על
 

 .2019צו הארנונה לשנת  דיון ואישור

  

 . 20:00 הישיבה נפתחה בשעה
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 גזברית המועצה: 
ברמה הטכנית שום דבר לא קרה. הדבר היחידי ששונה בין הצו הזה לצו של שנה שעברה זו עלייה 

 להביא את זה לאישורלא חייבים וזה משהו שמשרד הפנים קובע. באופן עקרוני אנחנו  0.32%של 
כי זה נראה לנו מאוד ראוי ופורמאלי. אנחנו מחוייבים לאשר  אבל אנחנו נוהגים לעשות את זה

את צו הארנונה הבא עד יוני. את הצו הזה אנחנו מאשרים רק עכשיו בגלל שמדובר בשנת בחירות, 
בשנה שעברה מליאת  ני.יש ארכה וזה חריג אבל בדרך כלל צו הארנונה מאושר כאמור עד יו

ארנונה של אחוז וחצי. מתוכו חצי אחוז לטובת מוסדות חינוך. בהמועצה אישרה העלאה חריגה 
אכן לקחנו הלוואה ואנחנו מבצעים את העבודות. הכסף משמש למטרה שלמה הוקצב. יש אחוז 

זוקה שוטפת תח ,נוסף שמתוכו חצי אחוז לטובת יצירת אזורי חיץ וחצי אחוז לטובת טיפול יערני
של אזורי החיץ. אנחנו כרגע בהכנת תוכנית ולכן עדיין לא לקחנו את ההלוואה. אנחנו כן נצטרך 

לקחת את ההלוואה אבל כדי לדעת בדיוק על איזה סכום ועל מה, ראוי ונכון יותר לעשות את כל 
 ורק אחר כך לקחת.  ההכנות ואת כל הדיונים והבדיקות שלנו לפני

 
 :2019אישור צו הארנונה לשנת מתקיימת הצבעה ל

 אושר פה אחד. 
 

 ראש המועצה: 
שאני שמח על ההצבעה על התקציב וסך הכל אני חושב שהיה דיון נעים. יש  אני רוצה להגיד

 -מן. האחת היא שאלת השותפות והשנייה היא סוגיית הקואליציהזשאלות שמלוות אותנו כל ה
שהמועצה משתפת יותר מכל מועצה אחרת שהייתה כאן  האופוזיציה. אני חושב ואני גאה בז

המידע שאנחנו מנגישים לציבור הוא אין סופי בעיני. אני מרגיש וכמות הועדות שקיימות  לפניה.
בלעדכן, לדווח, לשתף  באופן אישי ואולי גם אתם חברי המליאה, שכמות הזמן שאני מקדיש

היא אדירה ואני חושב שזה מצויין. אני מברך על זה וזה כיוון מאוד חיובי. נבחרנו  להתייעץו
כנבחרי ציבור על מנת להביא מדיניות. יש מקומות של שאלות אסטרטגיות שנבוא ונרצה להתייעץ 

עם הציבור ויש מקומות שעבורם אתם מייצגים את הציבור. אני נבחרתי בין היתר בשביל לקבל 
מאחוריהן ולהסביר אותן לציבור גם כשהן קשות וזה פוגש אותי במקום של  החלטות, לעמוד

התקציב. אחד הדברים הקלים ביותר הוא להיות אופוזיציה בהצעת תקציב. התקציב מיסודו גם 
מראה לך את מה שאין ויש הרבה דברים שאין. אני חושב שהאחריות הציבורית שמוטלת על כולנו 

מצליחים לגייס עוד כספים ועוד משאבים ובזה נשמח להיעזר בכל  היא לדעת איך לוקחים את זה,
מי שיושב כאן סביב השולחן וממצים את מקסימום התקציב הקיים. אני חושב שהתקציב הזה 

הוא טוב והתקציב הבא יהיה עוד יותר טוב. ההגדרות אופוזיציה וקואליציה מכתיבות לכולנו את 
זה להגיע למקום שבו באמת אנחנו  ,יודע שזה תהליך ההתנהלות שלנו אבל מה שאני רוצה ואני

איפה שאני לא מנהל את זה טוב, אני  ומנותקים מפוזיציות. עניינייםמצליחים לנהל דיונים שהם 
אשמח לקבל ביקורת מכל מי שיושב כאן בשולחן אבל עם סייג חשוב שאומר, מעבר למשחקי 

 ו תיעדוף מובנה ברמת המידע והידע. התפקידים, יש את מי שבחר לשבת בהנהלה וכן יהיה ל
 

 רותי קלנר עקרון: 
ת המליאה הקודמת. אתם באתם עם נושא אשכול היישובים ובעיני אני חשבתי כמוך עד לפגיש

באופן אישי זה היה עניין מאוד חשוב. הבאתם את המלצתכם וחלק מחברי ההנהלה אגב, לא ידעו 
קואליציה ומנגד אתה בא ואומר  -ופוזיציהאת התשובות. אתה אומר שאתה לא רוצה שתהיה א

תצביעו ואפילו לא נותן הזדמנות לדיון בנושא כזה חשוב בעיניי. שם התקבלה החלטה לא נכונה, 
 בלי לשתף והיתה בזה יוהרה והצגה מאוד ברורה של הפוזיציות.

 
 ראש המועצה: 

אותו הדבר שצד אחד  אני מצפה לענייניות מצד כל מי שיושב פה. הרבה פעמים אני מרגיש שאת
 .של השולחן מרגיש, כך בדיוק הצד השני של השולחן מרגיש
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20:15 -הישיבה ננעלה ב  

 
 

 עידו גרינבלום ראש המועצה _________

 


