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 ח ראש המועצה"דו. 1
 
 : 2011תקציב .1
התקציב , נהלה ובמליאהונערך לאחר דיונים שנתקיימו בה. 152,652,470₪התקציב המוצג עומד על סך •

 . י מנהלי המחלקות"וכן בהסתמך על הצרכים שהוצגו ע 2010מבוסס על ביצוע משנת  2011לשנת 
מקרנות הפיתוח מתוך הערכה להכנסות מהיטלי השבחה ₪  1,000,000התקציב יאוזן בסכום של •

 .מפרויקט פרדסיה
למידים הלומדים מחוץ לדרור מתוך לת, מעלות הלימודים במרכזי הלמידה 50% –המועצה תשתתף ב .2

 . הכרה לסייע לתלמידים מתקשים בלימודים
כולל השתתפות בדמי חבר מתוך ( 'יב –' גילאי ט)תוקם וועדה שתבחן את פעילויות הנוער הבוגר  –נוער .3

 . מגמה לעודד פעילות בקרב בני הנוער
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 (מהדיון הקודם)שינויים שבוצעו בתקציב 
 .₪ 1,000,000ס "תוספת הכנסות בארנונה ע.1
השתתפות משרד  -₪  578,000בסעיף ההכנסות בוצעה התאמה בתוספת הכנסה של  -הסעות תלמידים .2

 .החינוך בשל הגידול בתלמידים
 .₪ 200,000בוטלה משרת יועץ משפטי שמשמעותה הפחתה בסך של .3
 . שיועד לשדרוג מכונת הטיאוט₪  250,000ביטול סך  –חובות טיאוט ר.4
 . לתקציב הוועדה המוניציפאלית לתגבור איסוף הגזם מהיישובים₪  400,000תוספת של  –אשפה וגזם .5
 .מסעיף הצטיידות גני ילדים₪  55,000ס "הפחתה ע.6
 (.₪ 100,000) 2010השבת הסכום על בסיס תקציב  –תרבות תורנית .7
 . לקרן הפיתוח בהוצאות הניתנות לרישום בקרן הפיתוח₪  400,000העברת סך של  –יית חינוך דרור קר.8
 (בטיפול סגן ראש המועצה)מחברות ההסעה החיצוניות ₪  213,000קיזוז בסך של  –תקציב הסעות .9

 .₪ 47,000קיזוז תקצוב יתר בסך  –גרעין עודד .10
 .₪ 127,000תוספת תקציב למחלקת רווחה בסך .11
 . תקצוב חלקי למשרת מנהל מחלקת איכות החיים והסביבה.12



 :הערות חברים לתקציב
 .אין התייחסות מספקת לבקשות חברי המליאה ולבקשות מנהלי המחלקות.1
במידה והמשרה . טרם התקבלה החלטה בנושא –מזכיר המועצה : סעיפים שלא קיבלו ביטוי בתקציב.2

יש לפרסם מכרז , אם מדובר באיוש המשרת מזכיר. ן צורך בתקצוב נוסףאי, מ מזכיר"תאויש בשלב זה במ
 .על כך

המועצה , תיערך בדיקה עם משרד הפנים בנושא ובמידה ויידרש פרסום למרכז: תגובת ראש המועצה
 . תפרסם בהתאם

 . בים אינם עובדים תקניים"המד –מחלקת הנוער .3
 .כנית עידוד הקריאה אין ביטוי בתקציב לספריה אזורית בצור משה לת.4
 . לא התקיים דיון ממצה במליאה –חינוך דתי .5
 . סוגיית הסכמי השכר תידון לכשיפורסמו הסיכומים והמשמעויות הכספיות של ההסכם הקיבוצי.7
 . התייחסות להגדלת תקציב מנהלת אזורי תעשיה.8

נדרשה תופסת ובשל  2010בתקציב . המועצה מעוניינת בשדרוג אזורי התעסוקה -תגובת ראש המועצה
 .הקיצוצים הוחלט להעלות את התקציב בהתאם

 .לצרכים הנדרשים ולפניות היישובים 2011בנושא שרותי הדת לא ניתן ביטוי תקציבי בשנת .9
 

 :בתום הדיון התקיימה הצבעה לאישור התקציב כפי שהוצג לחברי המליאה
 :מ"תוצאות ההצבעה כר

 חברים 13 –תמכו 
 םחברי 3 –התנגדו 

 חבר 1 –נמנע 
 
 

 .המועצה תפרסם מכרז לגיוס מזכיר למועצה -מזכיר המועצה  - :החלטה
 .מדובר במשרות המאוישות במועצה מזה עשרות שנים, העניין ייבדק משפטית -מחלקת הנוער  -
זאת לאחר כינוס ועדה שתוקם ותגיש את , המועצה תייחד דיון מיוחד לסוגיית החינוך הדתי -חינוך דתי  -
 . מלצותיהה
 

 :החלטות נוספות שהתקבלו בעקבות הדיון והערות החברים
מסך תקציבה יוקצה  25% –תוך הנחיה ש , המליאה מורה להנהלה להקים ועדה לנושא הטיפול בנוער.1

 .לטיפול בנוער הלא מודרך
 .ועדת חינוך תקיים דיון במועד הקרוב בנושא החינוך הדתי.2
מיועד לילדי החינוך הדתי שאינם לומדים )רות חינוך תלמידי חוץ באג₪  48,000אושרה תוספת של .3

 (.בדרור
 .₪ 12,000ח על סך "אושרה תוספת תקציב למלגות פר.4
 .לסעיף רווחת הפרט, למחלקת רווחה₪  40,000ס "אושרה תוספת תקציב ע.5
 

 .₪ 152,652,470בסך  2011אושר תקציב המועצה לשנת 

 46אישור פרוטוקול . 3
 

 לא הובא לאישור

5 . 

 
 

 .משתתפים נוספים, חסרו, משתתפים :תפוצה
 עירית גז, ברכה מלאכי, אתי לוי אוסי, אריאלה מלאכי, איילה יצהרי, אורית אנגל :מכותבים

 מ מזכיר המועצה "מ -פנינה אמויאל משה  :י"אושר ע
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