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 22ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:30יום ד'  2020ינואר  15 תאריך:
 בבית המועצה מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, יודפת גת, יצחק יצחק, יצחק  משתתפים:
סלובודיאנסקי, לביא זמיר, נתנאל יהודה, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , רונן חיון, רן 

 להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד
 משה שטיגליץ, נחמיה חסיד חסרו:

 מאיר שביט, עו"ד סיוון בצלאל, פנינה אמויאל משה  משתתפים נוספים:

 2020. תקציב 1
 

ומליאת המועצה החליטה  2019בדיון הקודם הוגש תקציב מאוזן, שנבנה על בסיס תקציב  -ראש המועצה
על הקמת צוות מצומצם, שיחד עם הנהלת המועצה יערכו התאמות על פי הערות החברים ומנהלי 

 המחלקות.
 

ראש המועצה מודה לצוות: רן להב, יצחק סלובודיאנסקי ונחמיה חסיד בראשות סגן ראש המועצה יצחק 
 יצחק, שפעל והשקיע שעות רבות בהכנת התקציב ובביצוע שינויים והתאמות.

 נושאים אחדים מתוך סעיפי התקציב דרשו התייחסות מיוחדת:
ם הוזמן לישיבה מיוחדת בנושא בה הוצגה בפניו פורום הוועדים המקומיי -פינוי הגזם והפסולת הגושית

 . 2020המלצת הועדה המוניציפאלית והמליאה לתכנית העבודה לשנת 
היות והתכנית מתבססת על הפרדה מוחלטת בין גזם נקי לפסולת גושית, כדאי ורצוי שהמועצה  -הערת חבר

 תצא בקמפיין הסברה לתושבים לעניין ההפרדה.
 

תה להכרה של משרדי הממשלה השונים. לשם כך הם התבקשו לערוך רשימה התנועה החדשה זכ -נוער
 חניכים בלב השרון. 3000-חניכים בכל הארץ וכ 25.000 -שמית של חניכי התנועה. התנועה פקדה כ

נבחנה אפשרות לגביית תשלום מחניכי התנועה. לאחר בדיקה נמצא כי מושב חרות גובה תשלום מחניכיו 
אף היא לגבות תשלום. בכל מקרה לא ניתן לקבל החלטה בשלב זה וכל דיון נוסף  ותנועת הנוער מתכננת

 בנושא יהיה רק לאחר דיון מקדים עם ועדת הנוער ונאמני הנוער.
 

תקציב מאוד משמעותי מתקציב המועצה המחייב  ₪מיליון  25 -תקציב המחלקה עומד על כ -תחבורה
שלוש חברות המציעות תכנית התייעלות בנושא. בנוסף התייעלות ושינויים . הנהלת המועצה נפגשה עם 

 התקיימו מפגשים עם הנהלת ק.ח דרור והנהגת ההורים במטרה לבחון דרכי התייעלות בקריה.
נשלח לחברים מסמך המפרט את עיקרי הנושאים והשינויים שנדונו יחד עם הצוות שמינתה  -יצחק יצחק

 המליאה מתוך חבריה.
לומים. תודה לגזבר המועצה על הכנת התקציב וחברי הצוות המצומצם יצחק ההתייחסות לתקבולים ותש

סלובודיאנסקי, רן להב , ונחמיה חסיד על הרתמותם לבדיקת אפשרות להטמעת שינויים בהתאם למדיניות 
 המועצה.

 



 התייחסות חברים:
. התהליך כלל בתהליך העבודה ערכנו שינויים בסעיפים בעקבות הערות חברים ומנהלי מחלקות -רן להב

 ראייה רוחבית ורצון להתייעל בתחומים שבהם ניתן להתייעל ולחסוך כמו בנושא התחבורה וההיסעים.
 חסר הגדרת מטרות בנושא איכות הסביבה ובדיקת הגבייה במועצה. -בני דגמי

מצטרף לברכות ולצוות שעסק בנושא התקציב. לגבי הנוער, מציע להוריד את סעיף הגביה  -זמיר לביא
מחניכי תנוער הנוער. ולהיערך לקראת שנת הפעילות הבאה ובד בבד להגדיר עבור מה ישמש התקציב 

 שיגבה.
למתן מענה לצרכים מוניציפליים  ₪ 200.000 -הועדה המוניציפאלית ביקשה תוספת של כ -רוני שרפי

 בישובים והבקשה לא באה לידי ביטוי בתקציב.
ר וממליץ לא לגבות השנה את דמי התנועה מהחניכים ובמקום זה מצטרף לדבריו של לביא זמי -אורי בכרך

 מציע לגבות עבור חנייה בכחול לבן בדרורים וצמצום בסעיפים מסוימים כגון מלגות .
היות והשנה ניתן להסתייע בנושא גיל תיכון מכספי המשרד לביטחון פנים, כדאי להמתין עם  -רוני פלומין

 הגביה מחניכי התנועה.
 
 
 
 

 מבקש לא לקזז את סעיף מלגות הסטודנטים והגדלת תקציב להקת סעי יונה. -מינס ארנון
 מבקש לדעת יותר פרטים לגבי תכנית הגזם . -בן דוד שאולי

 מסכים עם ההצעה לגבות דמי רישום מנוער. -רעם שאול
אים שצריך כיו"ר ועדת תחבורה, עסקנו בשבועות האחרונים בנושא התחבורה וההיסעים ויש נוש -חג'ג' אפי

לעשות באופן מיידי. ועדת התחבורה שמונתה על ידי המליאה לא מתגייסת ולא נפגשת. ממליץ לשנות את 
 הרכב הועדה ולמנות חברים שמעוניינים להירתם לנושא.

 
  -התייחסות ראש המועצה

 . מציע לאשר את מסגרת התקציב כפי שהוצגה בישיבה.1
 
יאה ישמש כועדת מעקב אחר התקציב גם לאחר אישורו וככל .מציע שהצוות המצומצם שמונה ע"י המל2

 שיידרשו שינויים נוספים בסעיפים בתוך מסגרת התקציב הקיימת הם יובאו לידיעת ואישור המליאה.
 

  ₪ 231,321,238הינו  2020תקציב המועצה המוצע לשנת  -התייחסות גזבר המועצה
 וצג על ידי גזבר המועצה :החברים מתבקשים להצביע בעד או נגד התקציב כפי שה

 16 -בעד
 1 -נגד

 1 -נמנע
 

 מאושר 2020החלטה: תקציב 
 

לאחר אישור התקציב, הודה ראש המועצה לגזבר המועצה על הכנת התקציב, להנהלת המועצה ולחברי 
הצוות המצומצם מתוך חברי מליאת המועצה אשר סייעו באיזונו. עוד הודה ראש המועצה לחברי המליאה 

 האמון ותמיכתם באישור התקציב.על הבעת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 משתתפים, חסרו, משתתפים נוספים. תפוצה:
 אורית אנגל, איילה יצהרי, אריאלה מלאכי, אתי לוי אוסי, מור גז, עירית גז מכותבים:
 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 גז עירית
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