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סיימנו אותו בצורה מאוזנת וזאת על ו  2019איזנו את תקציב  השנה  בפתח הישיבה אני רוצה לעדכן כי    -איתמר רביבו

אף נקודת הפתיחה שהתחלנו בה. אני גם רוצה לומר שלא מנענו מעצמינו פרויקטים והשקעות שראינו לנכון להשקיע 

 במועצה וביישובים.

תכנון בכדי מנהל הול אחד האתגרים המשמעותיים של המועצה הוא לייצר הכנסה ממקומות תעסוקה ואנו בשיח מ

תעשיה הזור יאב -השניווילות בניצן ואבאתר הקר -האחד :עומדים לדיון שני אזוריםזה  בשלב להגשים אתגר זה.

 ליד מפגש יד מרדכי וזאת מלבד התוכניות הפרטיות של כל יישוב. ,דרומיה
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 :הצגת מחלקות נבחרות במועצה -1לסעיף 
 

 מתנ"ס: 1.1

תחומי ב והחזון להפוך כגורם מוביל ומשמעותי 2020ואת התקציב לשנת  -המתנ"ספעילות  את יוסי דהרי הציג

 הפנאי והקהילה ברחבי המועצה. 

אנחנו כמליאה מקצים סכום למתנ"ס ואין לנו בקרה   .בעיות  2לי   ויש    אני רואה את הפעילות של המתנ"ס -איתי לוי

הספורט התחרותי ברמה מאוד נמוכה  .במתנ"ס תרחשמביקורת על מה שלי  יש על הכספים שהועברו למועצה.

יחסית. הקייטנות יכולות להיות ברמה גבוהה יותר. יכולים להיות חוגים ברמה גבוהה יותר. לדעתי כספי העוטף לא 

 מנוהלים נכון בתוך המתנ"ס. 

לנו כחברי מליאה אין אפשרות לדעת יכול לקרות?  דבר כזה    יךא  -לאור מה שקרה כאן לפני כמה שנים עם איציק צבי

 דירקטוריון של המתנ"ס.האת זה  אלא רק 

שנתי של הפעילות והתקציבים -שמדובר בכסף רב שעובר מהמועצה למתנ"ס, אני מבקש דוח תלת  מכיווןאני מבקש ש

 שהועברו למתנ"ס.

 .שור למתנ"סיש בקרה די הדוקה בכל מה שק – דורון בן שלומי

 

 :החינוךמנהל  1.2

  כרמית הרוש הציגה את התפיסה החינוכית של אגף החינוך. 

כר ולתיכון שקמה.  אני מבקש לדעת מה הסיבה שעדיין עובר לישיבת בני יש ש"חאני רואה שחצי מיליון  -צביקה בר

 לכך.

מתחייבת הרשות להשקיע במוסדות החינוך ולכן עדיין אנחנו   ,כתנאי ליציאה למכרז של רשת חינוך -כרמית

 מעבירים סכומים אלו.

דמוקרטיים או  חילונייםהאם יש חזון גם לגבי בתי ספר  -ברת על הקמת אולפנהיד ,ברת על פיתוחיכשד -צביקה

 ?אנתרופוסופי

של שדות סילבר   תהגוון והייחודיויש שיח לגבי    אנחנו מקימים בתי ספר לפי צרכים ובאישור משרד החינוך.  -כרמית

 בתי ודמוקרטי. ישיהיה יותר סב

 

 :תחבורה 1.3

 אבישי בר יהודה הציג את מחלקת התחבורה.

 

 :היחידה הסביבתית 1.4

 היחידה.ין סבן נתנה סקירה על מרל

ברחבי המועצה בהנחיית ראש המועצה. עד כה הוחלפו פחים בתשעה  קרין הציגה את פרויקט החלפת הפחים

 ן.נוייצא מכרז חדש ויעבור רעובנוסף,  אושר על ידי המליאה הנוהל. -מחזורלגבי   .יישובים ומומן על ידי הרשות

פה בכל הנוגע לנושא הפסולת ואנו פועלים לתפור לכל יישוב חלי יודגש כי אנו שמים דגש על נראות היישובים 

 מתואמת אישית בכדי לשפר את נראות המועצה. 
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 :2019עדכון תקציב  אישור  -2לסעיף 
 

 הצלחנו  ,.  למרות הגרעון המובנה שהיה בתחילת השנה2019אלעד פרץ גזבר המועצה הציג את עדכון תקציב 
 להביא את המועצה לאיזון תקציבי ולסיים את שנת התקציב בצורה מאוזנת.

 
 ₪.   169,588,000  עמדה על 2019מסגרת התקציב המאושרת לשנת 

 ₪. 170,559,000     עומד על   2019לסוף שנת  המשוער הביצוע 
 ₪      0    -כ  2019עודף/ גרעון לשנת 

 
 ₪. 170,559,000על סך  2019מועצה מאשרת את עדכון תקציב מליאת ה -החלטה

 אין מתנגדים ואין נמנעים. ,חברי מליאה בעד 20  
 
 

 :2020אישור תקציב מועצה לשנת  -3לסעיף 
 

התקציב שמוגש היום לאישור מליאת המועצה מוגש לאחר  שהמועצה נקטה מספר פעולות להקטנת הגרעון והוא 
ההכנסות הצפויות לשנה זו, נבנה מתוך אחריות והסתכלות כללית על כלל צרכי המועצה ותושביה בהלימה לסך 

והטמעת  מדיניות ראש המועצה לבסיס התקציב ,  תוך שמירה על איזון תקציבי לפי מנהל תקין ושקיפות והמון 
 הקפדה על הענקת סל השירותים והשירות לתושב.

 
  .רשת החינוך "דרכא"לעברו  נייםהתיכו ה"סבתיניהול התקציב השנה קטן משנה שעברה וזאת בעיקר משום ש

 הם מתנהלים בצורה עצמאית. ,מלבד הסכום אותו מתחייבת המועצה לשלם לבתי הספר כתנאי ליציאה למכרז
 
התקציב לשנה זו נבנה בצורה שמרנית  על בסיס   ₪  156,409,000המוגש לאישור המליאה עומד על   2020תקציב ה

 צפי הכנסות ידועות מראש. 
 

 פירוט התקציב הוצג לחברי המליאה בספר התקציב שהוגש עבורכם 
 

 .₪  156,409,00על סך  2020הצעת התקציב לשנת מליאת המועצה מאשרת את  -החלטה
 
 , אין מתנגדים ואין נמנעים.חברי מליאה בעד 20  
 

 :אישור תקן משרות -4לסעיף 
 

 עם אישור התקציב המעוצה נדרשת לאשרר גם את תקן המשרות לשנת התקציב 
 

 אש"ח  54,043משרות בהיקף כספי של  320.5עמדה על  2019מסגרת תקן כ"א לשנת 
 אש"ח  39,055בהיקף כספי של  250.4עומדת על  2020המסגרת המבוקשת לאישור לשנת 

 משרות אשר נובע מהעברת עובדי הוראה ומנהלה של בתי הספר בני יששכר ושקמה 70ישנו קיטון של כ 
 לרשת דרכא  

 
 משרות  250.4העומד על  2020תקן המשרות של המועצה לשנת מליאת המועצה מאשרת את  -החלטה

 אש"ח  39,055בהיקף כולל של 
 
 . אין מתנגדים ואין נמנעים.חברי מליאה בעד 20 
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 :2019סגירת תברים לשנת  5-לסעיף 
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. מליאה בעדחברי  20 על פי הטבלה המצורפת. 2019סגירת התברים לשנת מליאת המועצה מאשרת את  -החלטה
  אין מתנגדים ואין נמנעים.

 
 

 רשם: דוד סעד                                                                                                                                                        
 
 

 חתימה: ___________________
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