
 2017פברואר  6
 293/2017מס. הדיון: 
 ישיבת הנהלה :סוג הדיון

 22ישיבת הנהלה  :סימוכין

  

 
 
 
 

 22ישיבת הנהלה  נושא הדיון:

 
 

 ישיבת הנהלה מטרת הדיון:
 18:00-20:30יום ג'  2017ינואר  10 תאריך:
 בניין המועצה מיקום:
 פרוטוקול הנהלה - 001 פורום:

  בט! יה , יצחק יצחק, ירון אביב, עמיר ריטוב, רוני שרפיאלי אטון, אמנון  משתתפים:
 אילן גיא, יהודה גטה, ינון עמרם, שוקה כרמלי, שלמה ברק חסרו:

 מאיר שביט, משה רז, פנינה אמויאל משה , רוני פרידמן פלומן משתתפים נוספים:

 2017. דיון תקציב 1
 

מליון  2.5 –הצבענו על גרעון של כ  2017בישיבת המליאה האחרונה בהצגת התקציב לשנת  -עמיר 
בימים האחרונים הנהלת המועצה בשיתוף היועץ הכלכלי בחנו סעיפים שונים במטרה לאזן את  ₪

 התקציב.
 הצעת ראש המועצה לנושאים לדיון:

 מהתקציב השוטף. ₪מיליון  1.4יעמוד על  –.התקציב המוניציפאלי 1
גון .מקב"ת ינוב, אזור תעשיה תנובות, פרדסיה ישנם כספים שאמורים להתקבל ממקורות אחרים כ

 )הליך איטי וארוך(
מלש"ח לטובת  4. מתוכם יוקצו ₪מליון  5אישור נטילת הלוואה על סך -הצעת ראש המועצה

פרוייקטים לשיפור ושדרוג בישובים, בדגש על גני שעשועים. הועדה המוניציפאלית תכין תכנית 
 מפורטת ותביאה לאישור המליאה.

יוקצו לטובת טיפול בהוצאות שוטפות שנכללו בתקציב הרשות כגון: ניקוזים ותשתיות  ₪יון מל! 
 נוספות.

 2017-18בנוסף תוגש תכנית ההשקעות של המועצה לשנים 
לנצל אתה קרנות זה לא רציני וזה רע למועצה עדיף לבדוק תכנית התייעלות  -התייחסות אלי אטון

 וכד'. כגון גזם ואשפה, התייעלות אנרגטית
  מטרת הישיבה לאזן תקציב, כל נושא ההתייעלות ראוי וחשוב וניתן -התייחסות ראש המועצה

 בהחלט לבחון אותו בישיבות נפרדות.
ולהקצות לישובים תקציבים  ₪מליון  6לדעתי צריך ליטול הלוואה של  –התייחסות אמנון בטיה 
 לצרכים מוניציפאליים.
תיהם של אמנון ואלי. יש להקצות תקציבים לישובים ובמקביל מצטרף לדעו –התייחסות ירון אביב 

 המועצה צריכה להראות קיצוצים בסעיפים אחרים. בתקציב המועצה לא רואים מגמה של התייעלות.
  בשנה שעברה הוחלט להעביר תקציב לנוער וזה סייע רבות לועדים המקומיים ולנוער –רוני פלומין 

 .2017גם בתקציב לב השרון. מבקשת שמגמה זו תמשך 
תקציב מחלקת נוער לא יפגע ויהיה דומה, עם התאמות מתבקשות, –התייחסות ראש המועצה 

 .2016לתקציב שנת 
בנוסף, קיימים צרכים נוספים כגון: קליטת עובד/ת בחצי משרה מזכיר/ה לקב"ט המועצה. לעניין 

עשה זאת בנוסף על בקשת יו"ר ועדת החקלאות לרכז חקלאי, המועצה תמנה עובד במערכת שי
 תפקידו.

 החברים מבקשים התייעלות בכ"א.
 5הנהלת המועצה תמליץ למליאה לאשר קבלת הלוואה על סך –סיכום הישיבה ע"י ראש המועצה 

 ₪מיליון  1 –להשקעות בישובים בכפוף לתכנית הועדה המוניציפאלית ו  ₪מליון  4מתוכם  ₪מליון 
 הרשות.לעבודות קבלניות שנכללו בעבר בתקציב 



 מבקש לבחון התייעלות במועצה. –הערת החבר אלי אטון 
 ההנהלה מאשרת את התקציב כפי שהוצג וממליצה למליאה לאשר נטילת הלוואה. החלטה:

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
מי לב השרון, אריאלה מלאכי, אתי לוי  -אורית אנגל, איילה יצהרי, אילן בר, איציק להב  מכותבים:

 אוסי, מור גז, עירית גז
 מנכ"ל המועצה -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 

 

 י"נערך ע
 מור גז


