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 :ח ראש המועצה"דו (1
 

ולמנהלי המחלקות  הגעתם ביום שישיעל בפני חברי המליאה הערכתו ראש המועצה הביע 

 .2002היערכות לקראת התקציב לשנת דה כתכניות העבועל הכנת התקציב המשקף את 

 
 

 2002דיון ראשוני בתקציב  (2
 

: י מנהלי המחלקות והתייחסו לנושאים באים"חברי המליאה התייחסו לסקירה כפי שהוצגה ע

איכות סביבה , (ה עטיה'יענקל)תרבות , (הדרי -רונית רופא)חינוך , (משה שמואלי)רווחה 

בטחון , (שלום יעקב)דת , (שלום יעקב)תברואה , (השכל אילן)מוניציפאלית , (ציון דוד)

 (.גבי גולן)ספורט , (יוסי דיין)תחבורה , (גבי צפתי)

 

 מחלקת רווחה

בדבר הישובים  תבימים אלו יופץ מכתב למזכירויו -תקציב מועדוני קשישים .א

 .ב העומד לרשות הישובקצותב ,לצריכת פעילויות במועדונים התכניות

בשיתוף עם  ,םייחודיח הקמת פרויקטים "ש לבדוק מול פרי -"אקים"הקמת פרויקט  .ב

 .רווחה' מח

 

 דת

 .הועדה הדתית תדון בסדרי העדיפות בשירותי הדת ותציג המלצותיה לאישור המליאה

 



 

  מחלקת חינוך

שאינן האם ישנן כיתות . במוסדות החינוך" חינוך אפור"ה בנושאועדת חינוך תדון  .א

 .לוובאם לאשר סייעות לכיתות א בתקן

 .הכולל פירוט התלמידים והתשלומים בבתי הספר תפיץ חוזררונית  .ב

 .י בבתי הספר"חינת כיתת תלב .ג

התקשרות עם חברה הוצאת אבות הבית מבתי הספר ולבחון  -אחזקת מבני חינוך .ד

 .י ניידות תחזוקה"אחזקת מוסדות החינוך בתי ספר וגני ילדים עחיצונית ל

 

 מחלקת תרבות

 .לבחון פתרונות לחניכים בגיל התיכון .א

 .לדיון במסגרת התקציב -י ההורים"תשלום תנועות הנוער ע .ב

בשנה הקרובה המפעל  לקיים אתלתנועת המושבים  המועצה פנתה -מפעל יוסי יפה .ג

 .בלב השרון

 

 איכות הסביבה ורישוי עסקים

 .כל הקשור לפיקוח עירונייתקיים דיון נפרד ב

 .קנסותי "עזר ע יחוקאכיפת : בתכנית

 

 ועדה מוניציפאלית

ומתקני  חשמל במוסדות ציבור ובמתקנים ציבורייםבישובי המועצה יתקיים דיון בנושא 

 .שעשועים

 

 עמותת הספורט

 .ועדים המקומיים בדבר פתיחת חוגי הספורט וחוג רכיבת אופנייםהעמותה תפנה ל

 .נדבותבהתהמבורכת הנעשית עבודתו  עלגולן  ראש המועצה הודה לגבי

ת בקשות המחלקות במונחים כספיים גזבר המועצה ערך בשיתוף עם מנהלי המחלקות א

תקציבית על בסיס דרישות מנהלי המחלקות המצביעה על  מסגרתהוגשה לחברי המליאה 

המסגרת שהוצגה הציגה גירעון ביחס להכנסות . ₪ 132,112,900תקציב בשיעור של 

 .ח"מש 11בגובה של 

 

הצעות לצמצום הגירעון סגנו וגזבר המועצה להגיש , ל ראש המועצההטילה עהמליאה 

וזאת כבסיס , 2002מ לשמור על רמת השירות שניתנה בשנת "עהמסתמן ככל שניתן 

 .תקיימו על צו המיסים וגובה העלאה החריגה כמתבקש לאיזון תקציבילדיונים שה

 

 -אושר  -

 
 

 11' אישור פרוטוקול מס (2

 .אהיאושר בישיבת המליאה הב
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