
 
 
 
 
 
 

 //./2בשעה: 21.02.01אשר התקיימה בתאריך  0/02/01פרוטוקול ישיבת מועצה מס' 
 במשרדי המועצה

___________________________________________________________________ 
 

 נוכחים:
ראש המועצה, מאיר סיטבון, מישל אבוטבול, אלי אשכנזי, גלעד זרקה,  -אריה שרון

 אוה גלעד, ליאור בכר, רפי אוחנה.נורית אבישר, נ
 

 אביק שוורצברג. :נעדרים
 

יועץ משפטי, רו"ח -גזבר0מזכיר המועצה, עו"ד אריאל משה -כאמל חלבי משתתפים:
 סרצ'וק יעקב.

 
 על סדר היום:

 .אישור פרוטוקולים.0
 .2/01.אישור תקציב לשנת 2
 

 דיונים והחלטות:
 .אישור פרוטוקולים.0

 .4001, 4001פרוטוקולים  תמליאת המועצה מאשר
 
 .5102אישור תקציב לשנת . 2

המועצה שגם השנה  מליאתבתקציב אני רוצה לבשר ל שנתחיל לפני אריה שרון:
לירושלים לקבלתו.  24.02.01קיבלנו פרס על ניהול כספי תקין ואנו מוזמנים ביום שני 

שאותה   2/01ת עניין התקציב הכנו תקציב ריאלי אשר עונה על דרישות המועצה. בשנל
ילדים חדשים שנפתחו לנו יותר השקעות בחינוך במיוחד בהכנת גני  יוהאנו מסיימים 

 ועמדנו במשימה. 2/01בספטמבר 
 

 ₪, גידול של מליון ₪אלפי  //00,2הוא  2/01: נפח התקציב לשנת יעקב סרצ'וקרו"ח 
ו ע"פ . הגידול ברובו ממענק משרד הפנים אשר תוקצב במלוא2/01לעומת תקציב 

 ההנחיות וגידול ממשרד הרווחה וממשרד החינוך.
המועצה יחד עם הגידול בהכנסות ובהוצאות מופיע בדפי ההסבר אשר חולקו לחברי 

 הנחיות משרד הפנים.ל בכפוףחוברת התקציב 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 שאלות והתיחסויות חברי המועצה.
 מישל אבוטבול:

לות את ההשתתפות , והאם אפשר להע2/01שכר שירותי דת ירד לעומת  .א
 בתקציב החזנים לראש השנה?

 .2/01בסעיף שירותי אשפה ישנו גידול לעומת  .ב

 
כך שהשכר בשירותי דת  לעניין שכר שירותי דת , מדובר בבלנית שפרשה  כאמל חלבי:

ישנו גידול לעומת התקציב וזה  2/01עניין שירותי האשפה, בביצוע של ירד בהתאם. ל
היטלי הטמנה וכן פינוי  עלייה שלהפינוי האשפה במיוחד  נובע מההוצאות הגדולות של

 רב יותר של גזם. 
 

 נורית אבישר:
 ולים ממשלתיים אחרים?בסעיף מענקים אחרים ירד, ומה זה תק .א
לתקציב  2/01של חוברת התקציב יש הפרש משמעותי בין ביצוע  1בטבלה  .ב

 , ממה זה נובע?2/01

 מאיפה התקציב של רכישת רכב לראש הרשות? .ג

 
משטרה . מענקים התקבולים ממשלתיים אחרים אלו משרד הדתות ו סרצ'וק יעקב:

 אחרים אלו סכומים שמתקבלים במהלך השנה ולרוב לא ידועים בתחילת השנה.
ישנן תוספות של משרות חדשות כמו מבקר הרשות, עובד אחזקה, רכזת  1לגבי טבלה 

 .גימלאים בנוסף למקדם המעבר אשר נקבע ע"י משרד הפנים
 מתקציב הרשות אשר  תוקצב מתוספת בהכנסות.בעניין רכישת רכב לראש הרשות 

 
ישנה בעיה באביאל בנושא שיפוץ בית הכנסת והחזקתו השוטפת. האם נאוה גלעד: 

 תקציב לאחזקה השוטפת של בתי הכנסת? עדלא ניתן ליי
 

טיפול שיבוצע התקיימה ישיבה עם אביאל בנושא בית הכנסת, וסיכמנו   אריה שרון:
חשמל והגינון של בית הכנסת וכן את הבשוטף נקודתי ע"פ הצורך. המועצה משלמת 

 משמעותית במימון חזן בחגים. משתתפת
 

אנו אמורים לנצל את תקציב האירועים רק לאירועים. מבדיקה שעשית  אלי אשכנזי:
של ועד  הוצאות ישנן הוצאות בסעיף אירועים אשר לא שייכות כמו למשל 2/01בשנת 

 עמיקם בט"ו בשבט.
 

 נוצל במלואו ורק לאירועים. 2/01התקציב של האירועים בשנת  כאמל חלבי:
 

הבעיה שיש לנו ועדים מקומיים אשר גובים מיסים מהתושבים אך אין  מאיר סיטבון:
שעובד בנפרד. לכן ישנן שיתופים בין המועצה להם ניהול תקציב מול המועצה או מנגנון 

 ע פרוייקטים מסויימים.לועדים לביצו



 
 
 
 
 

 ליאור בכר: 
הייתי יו"ר ועד מקומי ואני מכיר את הנושא,רוב העיסוק של הועדים בנושא  .א

מצב בעייתי כי יש מושבים אשר גובים מסים ואחרים לא. לכן אם יש התרבות. 
משתתפת בתקציב אחד הועדים העניין צריך מסייעת לאחד מצב שהמועצה 

 ברים יוצר בעיתיות.להיות שקוף כי מטבע הד
 תקציב הנוער איך מנוהל ומי מאשר הוצאות? .ב

 במידה ועוברים לאשכול גנים האם אנו נערכים לזה תקציבית? .ג

 
 תתקציב הנוער מחולק לשכר והוצאות אחרות. מדריכי הנוער מנהלים א כאמל חלבי:

זה באישור הגזבר. במידה ונעבור לאשכול גנים, המעבר יהיה רק בספטמבר. משרד 
 החינוך מתקצב את המנהלת וכל ההתאמות הפיזיות במידה ויהיו מתקציב פיתוח.

 
 גלעד זרקה:

 מה זה סעיף רכישת ערכות מגן. .א
 מה זה סעיף תאורת רחובות? .ב

 האם אין כפילות בסעיף פארק תיירות ! .ג
 אני גם מבקש להעלות את השתתפות בתקציב החזן.

 
והן נמצאות במחסן. בעניין תאורת רכשנו ערכות מגן ע"פ הנחיות הג"א  כאמל חלבי:

  רחובות זה צריכת החשמל שהמועצה משלמת לחברת החשמל.בנושא פארק אלונה
לעניין תשלום חזן, למרות שהוא לא חובה  שני סעיפים אחד שכר והשני פעילות. םישנ

המועצה משתתפת במימון החזן בשונה ממועצות אחרות ואם נגדיל אותו נצטרך לקצץ 
 ממקום אחר. 

 
 החלטות:

 .2/01מליאת המועצה מאשרת את תקציב  .0
 .2/01מליאת המועצה מאשרת את תכנית הפיתוח לשנת  .2

 .2/01מליאת המועצה מאשרת לגבות היטל שמירה לשנת  .3

 מכל בנק, לאומי ופועלים. ₪אלף  //0מליאת המועצה מאשרת משיכת יתר של  .1
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