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26.12.17 

 

 34' מס ישיבת מליאה  פרוטוקול

 ישיבת מליאת המועצה האזורית "עמק לוד"

 שלישישהתקיימה ביום 

 18:30שעת סיום:    17:00שעת התחלה: 

 

 :משתתפים

 

, , שמואל אזימובניסים טלסגן,  -בנימין ליפשיץראש המועצה,  -דוד יפרח

, בני כורש, דב בלגה סימה פדלון, יורם שיוביץ,,  טי מגעראברהם יפרח, מו

 , שלמה ויינפלדרחמים מאיר

 חסרים:

 

 איציק וגנר, יפת טיירי, איציק עזרמנחם אדרעי, 

 .גזבר -שמשון צברי, מנכ"ל המועצה  -שאול צבעוני נוכחים: 

 ע. מנכ"ל  -אלינור זגורי גופר רשם הפרוטוקול:

 

 יום:הסדר על 

  2018אישור הצעת תקציב רגיל לשנת  .1

 2018-2019תוח לשנים תקציב פי .2

 פרס שר הפנים לניהול כספי תקין .3

 תקציבי ועדים מקומיים .4

  ועדים המקומייםוהאצלת סמכויות ל  .5

*               *             *             * 

  2018תקציב רגיל לשנת  -בסדר היום 1לעניין סעיף  : 

 דוד יפרח : 

התקציב נבנה על בסיס היעדים  .2018אני שמח לפתוח את ישיבת אישור התקציב לשנת 

חיזוק החוסן , חיזוק הקשר בין התושב למועצה , שיפור רמת השירות במועצההבאים: 

אתם כולכם   -חינוך. קידום איכות הסביבה, חיזוק ופיתוח מערכות החינוך , הקהילתי

 אנחנו שנה שניה זוכים בפרס חמישה -משקיע בזה, איכות הסביבהתומך ואני שיודעים כמה 

 כוכבי יופי של המועצה לישראל יפה. 

 אנו עומדים בפני מספר אתגרים תקציביים ששיתפתי את כולכם בהם:  2018בשנת 

o .סיום הקמת אולם ספורט במושב חמד 
o  שלב ביצוע. –הקמת מועדון פיס לנוער בכפר חב"ד 
o  סיום תכנון. –הקמת מועדון פיס לנוער במושב צפריה 
o תכנון. -ואחיעזר  הקמת מועדון פיס לנוער בחמד 
o הקמת גני ילדים בכפ"ח, חמד וצפריה 
o .השלמת קיר אקוסטי בניר צבי 
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o הקמת מגרש דשא סינטטי בזיתן 
o .החלפת תאורת רחובות לתאורת לד 
o שדרוג תשתיות כבישים ומדרכות ביישובים 

 

, 2008שנת הוא מ , הפרויקט"תקועים"באחיעזר אנחנו מועדון נוער לצורך הדוגמא, בפרויקט 

 בנושא.  והתחייבותם טרם העבירו את עמדתם וועדוה

 מגער: מוטי 

 רוב, והם אמרו שהם יעבירו את זה שם. בת ועד בקייש יש

  :דוד יפרח 

 תתחיל העבודה הלדים אוטוטותאורת אני שמח שזה כבר קורה, וגם  -קיר אקוסטי בניר צבי

 בשטח. 

מתקציב   4.8% -וה גידול של כויהו₪, אלפי  118,547יעמוד ע"ס  2018 לשנת הרגילקציב תה

, 2017מהתקציב המקורי לשנת ₪ אלפי  13,734 -מעודכן.   היקף התקציב הינו גבוה ב 2017

בתקציב הוכנסה גם הפעילות של בית ₪. אלפי  5,471 -ב 2017 -וגבוה מהתקציב המעודכן ל 

 .2018העלמין שתחל בשנת 

  :תקבולים 

בהתאם  2018מעודכן וקודם למחירי  2017קציב נלקח ת 2018כבסיס להצעת התקציב לשנת 

 למקדמי המעבר המומלצים ע"י משרד הפנים כדלקמן:

 2.17% -לא פחות מ שכר:

 0.0% פעולות:

 1.02%עד  משרדי ממשלה:

 2.18% שיעור עדכון הארנונה:

 1.5% פרע"מ

 

 ארנונה כללית 

ובתוספת שיעור  2017 נקבע לפי הביצוע החזוי בשנת 2018הסכום המשוער לגבייה לשנת 

 .2.18% 2018שיעור העדכון לשנת  -העדכון האוטומטי הקבוע בחוק 

 2018הוגשה בקשה לאישור חריג להעלאת ארנונה שלא למגורים לאישור השרים לשנת 

 ₪. אלפי  600 -אשר יעניק תוספת של כ 2.76% -והתקבל אישור להעלאה חריגה ב

הוא קטן בסך  2018הינו שלילי. בשנת  2018ן לשנת מענק המודל לאיזו –תקציב משרד הפנים 

 ₪.  אלפי  263המענק  יעמוד ע"ס ₪. אלפי  291של 

על פי נוסחת גדיש המתוקנת מתבצע חיוב נוסף בגין ארנונה שלא למגורים המבטא את הפער 

כך בין התעריפים הנדרשים ע"י משרד הפנים לבין התעריפים המחויבים בפועל ע"י המועצה. 
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גם השנה ביקשנו העלאה חריגה בגלל ₪. אלפי  21,000 -הכנסה וירטואלית בסך של כ נוספה

 הסכום הוירטואלי. 

 המורכבת ממענק ₪ אלפי  3.650 -בתקציב ישנה הכנסה מותנית בסך של כ - הכנסה מותנית

מותנה שיתקבל לאחר אישור שר הפנים, מענק בגין תיקוני עיוותים שיתקבל לאחר אישור 

 בארנונה. ₪ הפנים ותוספת של מיליון מנכ"ל משרד

 צפי ההכנסות ממשרד החינוך הוכן בהסתמך על מספר מוסדות החינוך   - משרד החינוך

סך הכנסות ₪,  אלפי 27,812ההכנסות ממשרד החינוך מסתכמות בסך   ומספר התלמידים. 

₪  אלפי  51,799לעומת הוצאה של  ₪ , אלפי 34,391בחינוך כולל הכנסות עצמיות הנו בסך    

 .33%-המהווים כ₪  אלפי  17,408דהיינו השתתפות המועצה בסך 

ישנו צפי לקיצוץ בתקציבים המועברים לרשויות, וקיצוץ בתכנית צהרונים במסגרת החלטת 

 מסך תקציב המועצה  50%הוצאות המועצה על החינוך הינם כ סך  ממשלה.

 נית רווחה שמוצעת לרשויות המחלקה מתנהלת בצורה מצוינת, אין תכ -משרד הרווחה

שאנחנו לא שם. אנחנו מסתכלים על השכנים שלנו והם לא כמונו. מחלקת הרווחה בעמק לוד 

מתבסס ע"פ  2018תקציב הרווחה לשנת . לבקשת משרד הרווחהמחלקות אחרות חונכת 

 , כפי שהועבר במהלך  השנה.2017ביצוע תקציב 

 תשלומים- 

. במסגרת החישובים נלקחו 2017שכר הידועים לשנת הסכום נקבע על פי נתוני ה -שכר 

גדלו  2018בחשבון מספר המשרות בכל מחלקה והעלויות בפועל. הוצאות השכר הכללי לשנת 

הגידול נובע מהסכמי  -מהיקף התקציב  11%המהווה  2017לעומת תקציב ₪ , אלפי  897בסך 

לעובדי  2016מאפריל  ימשך יישום הסכם המסגרת 2018שכר, וכן תוספת תקנים. בשנת 

האחת בחודש יוני   -השלטון המקומי, וייכנסו לתוקפן שתי פעימות נוספות של הסכם השכר 

זחילת שכר שנתית  .1.75%בשיעור של  2018, והשנייה בחודש דצמבר 1.5%בשיעור של  2018

 10 -ל 2016 -)הכוללת ותק וקידום בדרגות(. המשך הסכם הווטרינרים שנחתם ב 3% -של כ

נוספים.  3.9% -+ עדכון ב 3.3%עלות תוספת  2017בפריסה ובשנת  30%שנים. מסגרת עלות 

עבור שכר עובדי הרשות, בגין עבודתם ביום ₪  150,000מתוקצב סכום של  2018בשנת 

 -ל₪  5,000 -הבחירות המוניציפאליות במועצה שיערכו בשנה זו. העלאת שכר המינימום מ

 .2017החל מחודש דצמבר ₪  5,300

פי תחזית המלוות כאשר הצפי לעליית המדד  -תקציב פירעון המלוות נערך על -ירעון מלוותפ

מהיקף   3.73%המהווה ₪ אלפי  4,428הינו  2018. פירעון המלוות לשנת 1.5%הינו  2018לשנת 

 התקציב.

ם קרי בסכו 2017היטל  ההטמנה  הצפוי יוותר כפי שהיה בשנת   2018בשנת  -היטלי הטמנה 

 בתוספת מע"מ לטון אשפה .₪  אלפי  108 -של כ 

. בכפוף להחלטת ממשלה 2017לעומת תקציב ₪ אלפי  1,838-שכר החינוך גדל ב -שכר חינוך

 הורחבה תכנית הצהרונים, וכן קייטנות ציבוריות.

 ,בעיקר בגין תכנית "ניצנים" )צהרונים ₪ אלפי  2,099-פעולות החינוך גדלו ב -פעולות חינוך
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פעילות הרווחה מותאמת לצרכי התושבים והגידול הטבעי. הוצאות הרווחה תוקצבו  - חהרוו

פי תקציב משרד הרווחה כאשר השינויים במידה וישנם נובעים מהגדלה/הקטנה כמותית -על

 של מספר הזכאים לשירותים חברתיים ולמסגרות חוץ.

 2017וקטובר מרשם התושבים עדכני לא –עפ"י נתוני משרד הפנים   -אוכלוסייה

השתתפות 

המועצה 

 2018בתקציב 

אוקטובר  השינוי

2017 

אוקטובר 

2016 

 שם יישוב

 אחיעזר 1,737 1,773 36 248,220

 גנות 497 500 3 70,000

 זיתן 1,169 1,177 8 164,780

 חמד 921 965 44 135,100

 יגל 920 938 18 131,320

 כפר חב"ד 7,286 7,459 173 1,044,260

 משמר השבעה 959 935 (24) 130,900

 ניר צבי 1,329 1,309 (20) 183,260

 צפריה 951 884 (67) 123,760

 סה"כ 15,769 15,940 171 2,231,600

 

 שובים עשו מאמץ לרשום את התושבים במועצה. יאילו יהטבלה מצביעה 

  תקבולים 

הצעת תקציב  

מעודכן  2017

 ₪()באלפי 

הצעת תקציב 

)באלפי  2018

 )₪ 

באלפי  נויהשי

 ש"ח

 

 1,728 49,201 47,473 ארנונה

 2,590 18,631 16,041 עצמיות

 1,429 41,257 39,828 ממשלה

מענקים 

מיועדים 

 )מותנה(

4,304 3,566 (738) 

 462 5,892 5,430 הנחות בארנונה

 5,471 118,547 113,076 סה"כ הכנסות

 

  תשלומים 
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הצעת תקציב  תשלומים

מעודכן  2017

 ( ₪)באלפי 

הצעת תקציב 

)באלפי  2018

 )₪ 

 ₪ השינוי באלפי 

 2,909 38,343 35,434 שכר

 1,699 69,122 67,423 פעולות

פרע"מ והוצאות 

 מימון

4,789 5,190 401 

 462 5,892 5,430 הנחות בארנונה

 5,471 118,547 113,076 סה"כ הוצאות

 

  הכנסות עצמיות נוספות 

הכנסות עצמיות 

 נוספות 

יב הצעת תקצ

מעודכן  2017

 ₪ לפי אב

הצעת תקציב 

2018 

 ₪ באלפי 

 השינוי

אגרת שילוט 

 ועסקים

360 300 (60) 

אגרת בניה 

 וקנסות

2,650 2,100 (550) 

 30 1,000 970 חינוך

 120 4,920 4,800 אגרת ביוב

העברה מהיטל 

 ביוב

1,000 1,300 300 

העברה מקרן 

 השבחה

1,000 1,800 800 

 1,740 11,420 10,780 סה"כ

 

 כל התקציבים הכתובים בטבלה הינם מותנים.  -הכנסות ממשרדי ממשלה 

הכנסות ממשרדי  

 ממשלה

 2017הצעת תקציב 

 ₪ (מעודכן )באלפי 

 2018הצעת תקציב 

 ₪( )באלפי 

 השינוי

 ₪ באלפי 

 (1,348) 2,131 3,479 משרד הפנים )מותנה(

 1,412 27,812 26,400 משרד החינוך

 172 11,851 11,679 משרד הרווחה

 193 1,331 1,138 משרדים אחרים
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 1,429 44,125 42,696 סה"כ 

 

 התפלגות תקציב ההוצאה לפי סוג ההוצאה 

באלפי   

 ₪ 

 % -ב

 11.6 13,738 שכר כללי

פעולות 

 כלליות

26,219 22.1 

 17.7 21,020 שכר חינוך

 26 30,799 פעולות חינוך

 3 3,585 שכר רווחה

 10.2 12,124 הפעולות רווח

 4.4 5,190 פירעון מלוות

 

  משרות ועלויות –תקציב השכר 

 ₪ עלויות באלפי  משרות  

 2,933 10 מינהל כללי

 1,996 8.35 מינהל כספי

 812 3.73 תברואה 

 600 3 שמירה וביטחון

 2,366 9.3 ועדה מקומית

 21,835 163.2 חינוך ותרבות

 3,585 18.89 רווחה

 166 1.2 יתר הנושאים

 3,750 23.34 פנסיה

 38,043 241 סה"כ 

 

תקציבית מהתקציב פנסיות פנסיונרים )גם את ה כולל גדלנו בסייעות ובעובדי צהרונים. התקציב

 הרגיל(.
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 דוד יפרח-  

בעד , מי נגד, יש  מי .2018תקציב הרגיל לשנת הצעת האני מבקש את אישור המליאה ל

 ?נמנעים

 -חלטהה

₪  אלפי  118,547ע"ס   2018את הצעת התקציב הרגיל לשנת  פה אחדמליאת המועצה אישרה 

 בהכנסות ובהוצאות. 

 

 

 

 

  2019-2018תקציב פיתוח לשנים  -בסדר היום 2לעניין סעיף  

  :דוד יפרח 

 2018-2019לשנים פיתוח להלן תכנית ה

פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2018-2019 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

 בפועל
או 

 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת 

של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע 

כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

דברי הסבר 
 והערות

מועדון פיס  1
 לנוער בכפ"ח

2017 10 1,680 880 
 

 מ. הפיס 800
 

שיקום  2
 מקלטים

 קרנות  200 200 10 2017

בי"ס תורת  3
 משה

 שלב ג+ד

 מ. החינוך 1,000 23,000 24,000 48 2013
 מ. הפיס

 
בי"ס יסודי  4

ממ"ד בית 
 רבקה

 פיס 1,400 16,000 17,400 24 2016
 מ. החינוך
הלוואה 

 קרנות
שיקום קיר  5

אקוסטי  בניר 
 צבי

 קרנות 500 1,376 1,876 10 2017
 מ. התחבורה

שדרוג מכוני  6
שאיבה זיתן 

 ואחיעזר

 מ. התשתיות  4,950 4,950 24 2016

הקמת מוקד  7
 חירום

 מ. הפנים  100 100 4 2017

 פיס 600 7,700 8,300 6 2017מרכז פיס  8
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פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2018-2019 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

 בפועל
או 

 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת 

של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע 

כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

דברי הסבר 
 והערות

אולם ספו;רט 
 בחמד

 טוטו 

גנ"י   3 9
 באחיעזר

 מ. החינוך 1,000 2,700 3,700 12 2017
 קרנות

כיתת גן בכפר  10
 חב"ד

 מ. חינוך 384 734 1,118 12 2017

כיתות גן  2 11
 בכפר חב"ד

 מ. חינוך 600 2,394 2,995 24 2017

תכנון  12
הסדרים 

 בכפר חב"ד

 מ. תחבורה  100 100 4 2017

הקמת בי"ס  13
אוהלי תורה 
 בכפר חב"ד

 מ. החינוך 400 1,950 2,350 24 2017
 

תכנון  שביל  14
 אופניים

 

 תחבורהמ. ה  400 400 4 2016

כיתות גן  4 15
בכפר חב"ד 

 )עמותה(

 מ. החינוך 1,200 3,500 4,700 12 2017

מועדון פיס  16
לנוער 

 באחיעזר

 מ. הפיס 800 880 1,700 20 2017

כיתות גן  2 17
 בחמד

 מ. הפיס 1,500 1,450 2,951 10 2017

שיקום  18
וסלילת 
 כבישים

 מ. התחבורה  950 950 10 2017

הקמת סככות  19
לתלמידים 

 בניר צבי

 מ. התחבורה  400 400 6 2017

הקמת סככות  20
לתלמידים 

 בחמד

 מ. התחבורה  400 400 6 2017

הסדרת  21
מדרכות לגנ"י 

 בחמד

 מ. התחבורה  300 300 4 2017

תכנון דרכי  22
גישה 

למוסדות 

 מ. התחבורה  100 100 4 2017
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פרויקטים  
 לביצוע בשנת 

2018-2019 

מועד 
התחלת 
הביצוע 

 בפועל
או 

 מתוכנן

משך ביצוע 
משוער 

 )בחודשים(

עלות 
מוערכת 

של 
הפרויקט 
עד לסיומו 

 ₪()באלפי 

מקורות 
מימון 

מובטחים 
או 

אפשריים 
לביצוע 

כלל 
הפרויקט 

כולל 
השתתפות 

 הרשות

סיוע 
מבוקש 
משרד 
 הפנים

דברי הסבר 
 והערות

 חינוך בצפריה
תכנון סככות  23

להמתנה 
לתלמידים 

 בכפ"ח

 מ. התחבורה  55 55 4 2017

מועדון פיס  24
 לנוער בצפריה

 מ. הפיס 400 1,200 1,600 12 2018

תאורת  25
 רחובות  )לד(

חסכון  1,200 1,200 2,400 12 2017
 בעלויות

הקמת גן  26
ילדים 
 בצפריה

 מ. החינוך 1,300 200 1,500 12 2017

רגל -מגרש קט 27
 בזיתן

 
 

 טוטו  600 600 10 2018

הנגשת כיתה  28
ה באולפנ
 צפירה

 מ. החינוך  30 30 1 2018

הנגשת כיתה  29
 בממ"ד בנות

 מ. החינוך  30 30 1 2018

שיקום  30
מועדוני 
 קשישים

 מ. הרווחה  110 110 6 2018

מתקנים  31
 בכפר חב"ד

 קרנות  200 200 3 2018
 בעלים

שבילי  32
 אופניים

 רהמ. התחבו 621 5,590 6,211 12 2018

פארק בית  33
 הרבי

 מ. התחבורה  2,000 2,000 6 2018

הסדרי  34
בטיחות 

במוסדות 
 חינוך

 מ. התחבורה 1,000 2,000 3,000 6 2018

 מ. התחבורה 1,000 1,000 2,000 6 2018 כבישים בגנות 35
 

 יש כמה מקלטים שמישים שאותם נתקן ואת האחרים נגרע.  -שיקום מקלטים

 דרך המושבים לתחנת הרכבת בכפ"ח.  ממושב זיתן  תכנון שבילי אופנים
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לפרויקט החלפת בניר צבי נדרשנו להחליף את המרכזיות ולכן החלטנו לצאת  -תאורת רחוב לד

זה אמור דרוג אמיתי של התשתיות בכל המועצה. התאורה לתאורת לד. בסופו של דבר מדובר בש

 אחוז בחשמל.  50להביא לחיסכון של 

במסגרת , אנחנו נהיה הראשונים שנסיים את אולם הספורט והמגרש בארץ -ןמגרש קט רגל בזית

הרפורמה של מועצת ההימורים שהובילה שרת התרבות, בעמק לוד יבנה האולם ראשון של 

 הרפורמה והמגרש דשא סינטטי. 

, , אנחנו רואים התייחסות שונה ותוצרים שוניםמושלכם שנים של הכהונה שלי 4אנחנו מסכמים 

יתן לראות את זה מעשית. אני נכנסתי עם ונ תפתחו, כולם במקום טוב יותר היוםישובים הכל הי

 היום עמק לוד זה מותג. ונו את התכנית )תוך שנתיים( תכנית עבודה לחומש. מהר מאוד סיימ

 :שאול צבעוני 

 -כ, היום התקציב עומד על ₪ אלפי  84,000 -ככשנכנסנו למועצה תקציב המועצה היה 

שנים, התקציב נשאר מאוזן והיקף הפעילות  4ב 35%של  צמיחהזה אלפי ש"ח.  118,000

 אלהחלק מהפרויקטים שאתם רואים,  את המשמעות שתבינו. יוצא דופןזה הישג  , הוכפל

 פרויקטים ששכבו שנים במגירה ולא יצאו לפועל. 

  תקציבי ועדים מקומיים  -בסדר היום 3לעניין סעיף : 

  2018תקציב ועדים: 

תאריך  יישובה

 הגשה

 תעריף עסקים תעריף מגורים תקציב 

 -למ"ר לשנה ₪  9.54 780,000 04/12/17 אחיעזר

מ"ר ראשונים.    100עד 

 -למ"ר לשנה ₪  4.24

 לכל מ"ר נוסף

  

     798,000 11/12/17 גנות

 -למ"ר לשנה ₪  12.68 1,000,000 04/12/17 זיתן

מ"ר ראשונים.  100עד 

 -ה למ"ר לשנ₪  2.57

 לכל מ"ר נוסף

  

למ"ר ₪  4.93 -מחסנים  למ"ר לשנה₪  12.45 2,370,000 04/12/17 חמד

 לשנה

 -למ"ר לשנה ₪  8.22     יגל
מ"ר ראשונים.   100עד 

 -למ"ר לשנה ₪  2.63
 לכל מ"ר נוסף

  

ליחידה ₪  2,431.25     כפר חב"ד
 לשנה

  

משמר 
 השבעה

ע"פ צו  -שאינו מגורים  הלמ"ר לשנ₪  13.63 2,462,000 14/11/17
 המיסים 
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ע"פ צו  -שאינו מגורים  למ"ר לשנה₪  13.47 1,964,000 23/11/17 ניר צבי 
 המיסים 

חודש למבנה עד ₪/ 46.10 למ"ר לשנה ₪  11.05 732,000 07/12/17 צפריה
לחודש ₪/ 92.21מ"ר   100

מ"ר   500למבנה עד 
לחודש למבנה ₪/ 172.92

 11.52מ"ר  500מעל 
חודש למבנה מחסן ₪/

 חקלאי 
 

לא נעביר אליו  יגל זה הישוב היחידי שלא הגיש. ישוב שלא ישתף פעולה אנחנו פשוט

 בחמד הסכום כולל את הצהרונים והמעון. . תקציבים

 שמואל אזימוב: 

 כפר חב"ד לא גובים לפי מטר אלא לפי יחידה. מכיוון שב 2018וועד כפ"ח אני מתנגד לתקציב 

 ן ליפשיץימיבנ: 

לכל יחידה, זוהי אמנם גבייה לא שיוונית  בחודש₪  191כי זה יוצא הגבייה נקבעה באופן הזה 

 מלש"ח ולכן לא משנים את זה.  2אך במידה וישנו את שיטת הגבייה יהיה פער של 

  :שמואל אזימוב 

בתנאי שהמועצה תוציא מכתב רשמי הוועדים  י מאישור תקציב התנגדותמוכן להסיר את אני 

 ד כפר חב"ד שהם מתבקשים לגבות על פי חוק. לווע

 :דוד יפרח 

  מכתב כזה לוועד. מחר וציאהיועמ"ש שיושב כאן אתנו י

  האצלת סמכויות לוועדים המקומיים  -בסדר היום 4לעניין סעיף : 

 צבעוני שאול: 

 הן:  2018ת  לוועדים המקומיים לשנת האצלת סמכויו

מי לאישור מליאת המועצה. התקציב יביא לידי החלטות בדבר תקציב שנתי וצו מיסים מקו .1

 ביטוי כספי את כלל ההוצאות למימון הסמכויות אשר הואצלו    לוועד המקומי ע"י המועצה.

 הטלת גביית מיסי וועד מקומי בהתאם לצו המיסים המקומי  .2

 בקשות לשינויים בתקציב ו/או בצו המיסים )כפוף לאישורים עפ"י החוק(. .3

 נות.ניהול ביקורת חשבו .4

 עריכת ביטוחים מתאימים, לרבות ביטוחי רכוש, צד ג' וביטוח נושאי משרה ועובדים. .5

 לגבות מיסי ועד מקומי על פי החוק, וכן כל היטל נוסף בהתאם לחוקי העזר של המועצה.  .6

 להפעיל פעילות תרבות ביישוב בהתאם לתקציב סל התרבות המאושר. .7

 חירום )מל"ח(.-סיוע ושת"פ עם המועצה בהכנת היישוב לשעת .8

 שנתית ברמה היישובית.-הכנת תכנית רב .9

 טיפול ואחריות בנושא תחזוקה שוטפת של מבני הציבור ביישוב )למעט גני ילדים  ובתי ספר(. .10

 בחינה וביצוע של מרכיבי הביטחון הנדרשים ליישוב. .11
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 טיפול ואחריות בנושא גינון ואחזקת השטחים הציבוריים ברחבי היישוב. .12

תשתית ופיתוח ציבוריים ברחבי היישוב בכפוף לקבלת אישור מראש של ביצוע עבודות  .13

 המועצה לכל פרויקט ספציפי. כל עבודה שתאושר תבוצע בתיאום עם המועצה.

 מגער  מוטי- 

 תרבות ודת  -7אני מבקש להוסיף לסעיף 

  :שאול צבעוני 

 גידול בהכנסה. שימו לב שכל מי שהעביר את גביית מיסי הוועד למועצה רואה 2בנוגע לסעיף 

ועצה מות, ראש הממצל תקיןאנחנו דוחפים את היישובים לה, חירום ובטחון  8 בנוגע לסעיף

שכל יישוב אנחנו נדרוש , 12בנוגע לסעיף המשרד לביטחון פנים. שיג תקציב לזה מאפילו ה

 .יביא צילום של הפוליסה שהופעלה

 טל ניסים: 

הם, ברגע שהם לא מבצעים )היישוב מלוכלך, הוועדים חייבים לבצע את הסמכויות שניתנו ל

אחראית. לכן אני מבקש לא להאציל למושב כהניקוז לא בסדר(. התושב רואה את המועצה 

או לחילופין שברגע שהמועצה רואה שהוועד לא מבצע, היא תבצע חמד, כי הוא לא מבצע. 

 . ותיקח מהיישוב את הכסף

 יפרח דוד: 

, באחריותנו גם לפרק אותוו להיכנס בנעליו  הסמכותצה אם ועד מקומי לא מתפקד, יש למוע

 נמשיך הלאה.  יש למישהו שאלות על התקציב. . לדאוג שכולם יתפקדו, לשם כך הם נבחרו

 :יורם שיוביץ 

 לא ראיתי פרויקטים של שיפוץ כבישים ומדרכות

 :דוד יפרח 

 שיקום וסלילת כבישים -18תב"ר מס' זה ב

 יפרח דוד : 

 ועדיםתקציבי  , כולל2018-2019הפיתוח לשנים ור המליאה לתקציב אני מבקש את איש

 והאצלת סמכויות. יש מתנגדים? נמנעים?

  :החלטה 

הוועדים  , תקציב 2018-2019הפיתוח לשנים  את תקציב פה אחדמליאת המועצה אישרה 

 . 2018והאצלת הסמכויות לשנת 

 

 חתימה:_____________________           אריך_____________________                        ת
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