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 שלא מן המניןפרוטוקול מדיון מליאת המועצה 
 1002801882 –ט"ז בחשוון תשס"ח מתאריך 

 
 יו"ר –אלון נבות   השתתפו:

 ברוך כהנא   
 אבי בן יוסף   
 רחל גוטמן   
 שי לין   
 דודו גבאי   
 ורד לייכנר   
 שמואל שמחון    
 דודי אריאלי   
  אליה דמטר   

 יצחק קדוש
 

 בחו"ל –שטרן  אמנון  לא השתתפו:
 

 היועץ המשפטי למועצה – בניעו"ד יאיר א  בנוכחות:
 מזכיר המועצה –יאיר אודם    
 גזבר המועצה –מנחם עוז    
 מבקר המועצה  –רפי מלמד    
 מזכירת המינהל הכללי –לאה דהאן    

 
 

 .03:81הישיבה נפתחה בשעה 
 

 על סדר היום:
 .8113דיון בתקציב המועצה לשנת 

 
 עצה:ראש המו

החומר הוגש לחברים לפני למעלה משלושה שבועות ולכן אין טעם לעבור על מה 
שכתוב בו. נקיים את הדיון על הצעת התקציב ונעבור להערות החברים, שכן היה 
להם מספיק זמן עד לישיבה. ראש המועצה מזכיר לכולם שזהו דיון ראשון 

 את ההערות ונתייחס אליהן בהמשך. נרשוםבתקציב. אנו 
 

 דודי אריאלי:  
, אך 8113מציין שוועדת כספים אישרה את הצעת התקציב לשנת 

דו"ח את לא קיבלו החברים היו לה מספר הסתייגויות. דודי מציין כי 
חשוב כי רק כך ניתן  מאודמשוערך וזה דבר  8112תקציב ביצוע 

 . 8113לבצע טוב יותר את הכנת תקציב 
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ברים עצמם והם מצאו נקודות בהן ניתן לבצע בוצע ע"י הח ךחלק גדול מהשיערו
חסכונות בתקציב. קיים גם קושי להחליט שכן אין עדיין החלטה בנוגע להעלאת 
הארנונה ובדרך כלל החלטה בעניין זה מתקבלת עוד לפני הדיונים בתקציב ואז 

 התמונה ברורה יותר.
 מלש"ח עודפים בתקציב, אם לא למעלה מכך. 0.1 -דודי סבור שיש כ

 מתוך טבלא שהוכנה על ידם: ,דודי סוקר את התייחסות החברים לתקציב
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ההתנהלות בו די תמוהה. שנה שהנושא המרכזי הוא הסעות כחוק לילדי הקריה, 

שעברה דנו בנושא והיה צריך ליישמו. יש חוק מסודר בנושא. שמואל שמחון 
ם תמכו בו, כולל ראש המועצה. לאחר מכן העלה את הנושא בהצעה לסדר וכול

נאמר ע"י ראש המועצה שאין לו כסף לביצוע. ניתן וצריך ליישם זאת ומצפה שכל 
 החברים יתמכו בכך.

 
 ברוך כהנא:

 01מסכים עם כל הדברים שדודי אריאלי אמר. יש לציין שהטבלה הוגשה בשם 
צוץ בהוצאות, עשינו לומר שזו הצעת המליאה. לגבי הקיבעצם וניתן חברי מליאה 

 -זאת באחריות ובשיקול דעת . בצד ההכנסות צריכה להיות תוספת של כ
 811,111 -עקב גביית הארנונה. יש להגדיל את מסגרת ההכנסות ב₪  0,811,111

 ,נטו .אותם יש להקדיש להסעים ולחינוך כולו₪  0,011,111 -ואז מקבלים כ₪ 
יהיה לקיים איזשהו מו"מ בצוות כשם שוועדת החינוך המליצה. הדבר הנכון 

 מצומצם יותר.
 

 ראש המועצה:
 לפניך כבר חודש!מונח מה עצר בעדך עד כה לעשות זאת? החומר 

 
 ברוך כהנא:

 אם אתה מסכים, זה מה שראוי לעשות.
 

 ראש המועצה:
יניארית ואי אפשר לעשות מזה היקש. לפחות חלק התקציב לא מתנהג בצורה ל

רשמנו הערותיכם,  ,. על כל פניםבהם לנו יכולת השפעה מהדברים הם חוזים ואין
 נשנה. –לשנות משהו יהיה הן תיבדקנה ואם ניתן 

 
 רחל גוטמן:

 0תוספת לתיכון. התחלנו איזושהי תכנית והעברנו אליהם ₪  811,111תקצבת 
מה הם עשו בכסף. אם הייתי צריכה להחליט, לא הייתי  דווח מלש"ח והם מסרו לנו

 יותר. רוב הכסף הוצא על קניית שעות לימוד ופיצול כיתות עמוסות. מחליטה טוב 
הם הגישו גם הצעת תקציב לשנה הבאה. בדרך כלל אם יש כסף 

בחינוך זה לא ניתן. קראה  .עושים יותר ואם אין עושים פחות
בעיתוני סוף השבוע על הנתון המצער שמדינת ישראל נמצאת 

וזה  ,קה, אחרי איראןהמתמטי תחוםבמקום נמוך מאוד בעולם ב
מדאיג מאוד. קראה שבעקבות ההסכם עם המורים, משרד האוצר 
קורא למשרד החינוך לקצץ את השעות שניתנו להם. אם לא נשקיע 
בחינוך וזה לא מליצות, מצבנו יהיה לא טוב. קצת תמהה שראש 
המועצה שהשקיע כל כך הרבה בחינוך מוכן לקצץ את התקציב 

  .0/8 -בפחות מ
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החווה החקלאית: הכסף מיועד להוצאות חשמל, טלפון ועובד. היות ובתיה"ס  לגבי

קיצצו את כל השעות שמעשירות קצת את הנפש והנשמה ואין שום דבר, יש 
מה עוד שמדובר  לפחות להשאיר את ההליכה לחווה החקלאית ולא להתעקש עליו,

"ס בסכום פעוט, ממילא. מציינת שהחווה החקלאית משרתת את כלל בתיה
 היסודיים בקריה.

 
 יצחק קדוש:

מזה שנה מדבר על קיום יום עיון. חוברת התקציב לא מודפסת יפה וחובה לקיים 
בקריה. לעשות יום דיון על כל הנושא ועל מה שקורה יש מחליטים שיום עיון, לפני 

 מלש"ח.  4עד  8.1ניתן לחסוך עוד לדעתו, 
 ילדיםהמדברים על החגורות של לא מביאים קבוצת הורים לפה ו –בנוגע להסעות 

 בהסעה. שלהם 
 

 ם על הערתו האחרונה של יצחק קדוש.חברי המועצה קובלי
 

 יצחק קדוש ממשיך:
אותם ילדים צריכים בטחון, חינוך ועוד ולכן חובה לקיים יום עיון. יש לו הרבה מה 

ר לומר על כל סעיף וסעיף. לא חושב שזו הדרך. יש לערוך יום עיון מסודר המסבי
כדי שנהיה שלמים עם עצמנו, עלינו להיות עקביים ואיך התקציב מחולק ולמה 

ורציניים. היו סעיפים שהוקצו להם סכומים מסויימים שלא נוצלו ומקציבים שוב 
פי }את עלותם, למרות שהתקציב לא נוצל. שואל מדוע מחירי המים כה גבוהים 

 מרות שאנו משלמים ארנונה?{ לשניים
 

 ראש המועצה:
מבוסס על מחיר מכירה + מחיר  מחיר המיםברי יצחק קדוש אינם מבוססים. ד

 אחזקת רשת המים. איננו גובים פי שניים.
 

 יצחק קדוש:
 רוצה לראות את הרשימה מי מקבל הנחה וזה לא בסדר שאיננו מקבלים אותה.

 
 

 ראש המועצה:
 שמות. החוק קובע שהרשימה צריכה להיות מונחת על שולחן המליאה ללא פירוט
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 דודו גבאי:
תומך בשתי ידיו בהצעתו של יצחק קדוש לקיים יום עיון. דודו מלא הערכה 
לעבודתם של דודי אריאלי וברוך כהנא בנושא התקציב. ביום שישי נפל פה דבר: 
דודו תושב ותיק בקריה ולא זכורה לו הפגנה כפי שהיתה ביום שישי בנושא 

למרכז טבעון עם "רימונים" ריהם צעדו מביה"ס בטיחותם של הילדים. ילדים עם הו
כל האמוציות. זה צריך לזעזע אותנו. אינו חושב שזה משהו ערכי. יש להקצות את 

ניתן להחליט. וכל המשאבים לכך. ישנן הצעות מחיר הרבה יותר זולות להסעים 
. בואו נשמור או נעשה את זה. בטיחותם של הילדים חשובה ביותר לכל הישובוב

 ילדים שלנו!על ה
 
 

 שי לין:
נושא ההסעות חורג מעבר לבטיחות. ילד קטן צריך להתמודד מול ילדים גדולים 
בכניסה להסעה ובתוך ההסעה עצמה ולעיתים להדחק החוצה. הילד לומד לקח מר 
מאוד על איך שורדים במדינה. במקומות מסויימים נהוג שבהסעה כולם יושבים 

נוך ילץ להאבק על מקום באוטובוס, שום שעות חבמקום ויש מורה מלווה. ילד שנא
 לא יעזרו לו אח"כ. מעבר לזה, זו גם האוירה בישוב.

 
 ורד לייכנר:

מחזקת את ידי דודי אריאלי וברוך כהנא על עבודתם ומקבלת את כל הערותיהם. 
בכל תולדות קרית טבעון לא היתה הפגנה כפי שהיתה ביום שישי. בשנה שעברה 

, את הנושא וכולם הצביעו בעד. יאיר עשה סקר והעלות שמחון אלהעלה שמו
דיברנו על בתיה"ס היסודיים בלבד. חינוך וקידום ₪,  311-011,111היתה בין 

החינוך הוא גם חלק של התנדבות ונתינה. אנו מצויים בהתדרדרות ודברנו גם על 
וך המקרו והמיקרו לא בסדר. טבעון תמיד היתה סמל בנושאי חינ –ה נזה לפני ש

על תוכנית אב לחינוך לשנים רבות. מדי שנה מקצצים בתקציב ונעשה  ודובר
לקצץ גם לדעתה בחוכמה אם נטיל את כל כובד משקלנו בנושא החינוך. יש 

במועצה. אנו מצויים דקה לפני שמאחרים את הרכבת. העלינו זאת גם לפני שנה 
 ואנו חייבים לעמוד מאחורי הדברים האלה.

 
 אבי בן יוסף:

ובר בתקציב מאוד אפור שאין בו לא חזון ולא מעוף, כאילו נעשה כדי לצאת מד
לידי חובה, ולסיים את השנה. הרבה מאוד דברים לא היו ברורים לו ונותן 

 דוגמאות:
מדוע לא לוקחים לעבודה פועלי נקיון במקום רכבים שעלותם  -

 יהם גבוהה?גבוהה ועלות מפעיל
ת ארנונה. בסעיף הוצאות בסעיף הצעת תקציב מופיע הסעיף הנחו -

מופיע אותו תקציב עם אותם מספרים לא מובנת הסימטריה 
 במספרים.

 ב.ש.ק. מה זה? -
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 גזבר המועצה משיב:
 ביטוח שירותי קבורה.

 
 י בן יוסף:אב

בסעיפים שירותים שונים למרות שהביצוע נמוך יש עליה בהכנסות  -
 על פי איזה מדד נערך התשקיף?

 בחצי? מדוע תרבות בחינוך ירדה -

 מה הסיבה? 2% -הנהלה חינוך עליה בעלויות שכר של ב -

 מה הסיבה? 3% -בחטיבת ביניים יש ירידה של כ -

 מה הסיבה? - 81% -בחטיבה העליונה יש ירידה של כ -

 מה הסיבה? 11%יש ירידה של  –קב"ט  -

 מרכז ההנצחה לא מתוקצב. -

הכנסות אגרת סילוק אשפה צפי נמוך ביצוע גבוה לעומת שוב צפי  -
 נמוך מה הסיבה?

 אגרת תלמידי חוץ אין צפי? -

 בסה"כ הכנסות אחוז ביצוע נמוך בשמונה חודשים? -

 מאיזו סיבה? 011%שכר דובר עלה בכמעט  -

 מדוע שני סעיפים עמלת סקר נכסים? -

 מדוע בבטחון מל"ח פס"ח יש שני סעיפים של משכורת כוללת? -

 כנ"ל במינהל ההנדסי וכן באחזקת היישוב. -

 רי חו"ל לא מתוקצבת?מדוע וועדת קש -

 ₪? 023,111-ל₪  2111-מ המדוע סל תקציב שקד על -

 

 מדוע סעיף הוצאות הדלק של ראש המועצה נמוך מזה של הגזבר? לא מבין מדוע? 
 האם לגזבר יש נסיעות רבות יותר מראש המועצה?

לסיום: לא רואה את קרית חרושת בתקציב בשום מקום. השכונה מנותקת מבחינת 
ובטיחות וגם בנושא ההסעות. אבי גילה בתקציב המון כסף שבו  יםשתאורה, כבי

אם היה רצון טוב היה ניתן למצוא את  היה אפשר בהחלט לתקצב דברים אחרים.
 רוצים לקדם בקריה.שאכן הכספים לדברים 

 
 רחל גוטמן:

יודעת שבתיה"ס היסודיים הפכו לבתיה"ס קהילתיים בניהול עצמי. 
לפעילות וכיתות מבנים  וס ישכיראחת ההצעות היתה שבתיה"

אחה"צ וע"י כך תהיה להם הכנסה נוספת. התברר לה שאסור להם 
יר את האולמות ואסור להם להפעיל במקום חוגים שקיימים כלהש

במתנ"ס וזה ממש הפתיע אותה. רחל מעירה ללא קשר לנושא 
הנ"ל, שברח' קק"ל ישנן תעלות לרוחב הכביש שלא ממלאים אותן 

 נוסעות על אספלט חתוך. והמכוניות
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 ברוך כהנא:
מבקש למסור מילת שבח: אם יש משהו חיובי בתקציב הזה, זה ההקצבה לשיפור 
גני משחקים. שמח שראש המועצה קיבל את הצעתו של שמואל שמחון אותה 
אישרה המליאה. לגבי צורת הגשת התקציב: מדוע עלינו לשבת בבית ולהכין 

להכיל עמודה נוספת לגבי אחוז השינוי? כבר שנים טבלא?! מדוע התקציב לא יכול 
. ועדת תלא רואים כאן שכונו .שאנו מבקשים זאת. חסר גם הנושא של תב"רים

ביקורת דנה בנושא וקיימת הערה מדוע לא נקבעה מסגרת לתקציבים בלתי 
 רגילים.

 
 גזבר המועצה:

 היות ואני לא יודע מה הם יהיו.
 

 ברוך כהנא:
ת שנתית בגדול מה אנו רוצים לפתח. בזמנו זה היה קיים צריכה להיות תוכני

בתקופת כהונתו של שמואל אבואב. מעבר לזה, יש להכין תקציב מסגרת, לעצמך 
הערה של גם לפחות, בעיקר לגבי תב"רים שימומנו מקרנות הפיתוח שלנו. זו 

מבקר משרד הפנים. מקווה שראש המועצה יתקן את זה. מבקש תשובה לגבי 
 011,111ר נכסים. להרבה סעיפים צורפה המילה שונות בסך כולל של עמלת סק

זה לא ראוי ומבקש לקבל פירוט של השונות לדוגמא: רכישות שונות, הוצאות ₪. 
הפעילות לילדים עם  גם שונות וכו'. האם בתקציב הרווחה או החינוך מתוקצבת

 צרכים מיוחדים?
 

 ראש המועצה:
 זה מתוקצב.

 
 ברוך כהנא:

לגבי ההכנסה מהמדחנים: מה פתאום ממשיכים להפעיל אותם? הרי זה לא חוקי. 
סבר שזה הופסק. יש סעיף  . ברוךכך קבע מבקר המדינה. יש להפסיק זאת מיידית

של הוצאות משפטיות בקרית ביאליק. לא יודע אלו הוצאות יש שם. לגבי 
 .80% -משכורות, יש סעיף אחד במשכורת המים שעולה ב

 
 שמחון:שמואל 

מסכים עם כל דברי החברים. דנו במליאה בנושא המתנ"ס שהפך 
לגוף מתוקצב. בשנה שעברה הוזמנה לכאן מנהלת המתנ"ס להציג 
את תקציבה ונשמח אם תביא לכאן מסמך הסבר לגבי התקציב 
שלה. ביקש כבר בשנה שעברה לכתוב ליד סעיף שכר בכמה 

 מדובר וזה לא נעשה גם הפעם.עובדים 
 
 
 



 8 

 
 חק קדוש:יצ

 כיצד יתכן שבי"ס שקד מקבל יותר פר נפש. מבקש לבדוק זאת.
 

 ראש המועצה:
 אין מה לבדוק כי הוא לא מקבל יותר.

 
 יצחק קדוש:

. יצחק רוצה בתקציב שיהיה יום עיון על כל סעיףלדאוג מבקש מעו"ד אבני 
להצביע בעד התקציב אך רוצה להיות בטוח שהוא מצביע נכון. מדוע בישובים 

חרים עושים זאת ואילו אצלנו זה לא כך? זה לא רציני. הגיע הזמן שתהיה א
מועדפת ואחרות תוכנית חומש לישוב לטיפול כשכונות וכך לא תהיה שכונה 
 מקופחות. בנושא בטחון התלמידים יש לצרף הורה ומורה מלווה.

 
 ראש המועצה:

תן. אין לו שום הגזבר יתייחס לדברים העקרוניים. רשמנו את ההערות ונבדוק או
בעיה לעשות את הדיון הבא ארוך יותר ולדון בדברים לגופם. אם החברים 

 ם צורך, נקבע את מועד הדיון הבא, בשעה מוקדמת יותר.ימרגיש
 

 גזבר המועצה:
לקחנו בחשבון שמתנהל סקר נכסים. רק חלק מההכנסות יכנסו למסגרת התקציב 

נו עמלה ברק אגרות והיטלים. תקצהרגיל שמתייחס לארנונה. פרק שלא נכנס זה פ
סקרים: אחד שהמועצה מבצעת ובמקביל ישנו סקר נכסים  8לעורכי הסקר. ישנם 

ר לסקר שנערך כעת. לכן ולמגזר העסקי של עו"ד מיכל ברק מתל אביב וזה לא קש
ביום מן הימים, כאשר נראה פירות ראשונים, אנו מחוייבים לשלם גם עמלה. לגבי 

ש גם בוועדת הכספים שהקדשנו תשומת לב מיוחדת לנושא. הגידול בשכר: הדג
אלא על  8112בשכר היא לא על בסיס נתוני תקציב השכר של  1%התוספת של 

. זה לא 1%. ועל בסיס הערכה די מדוייקת, הוספנו 8112בסיס השכר בפועל בשנת 
יק ולא ניתן להעריך על השקל איך תסתיים השנה. לגבי הגדלת תקציב ימדע מדו

שיטור הקהילתי: לפני מספר חודשים ערכנו מכרז ועלותו התייקרה. לא כל ה
לחודש, ₪  1,111 -מדובר ב –. ייעוץ חשבונאי 8112התוספת החדשה נפלה על 

 ה רמתעלות נמוכה בהרבה יותר ממה ששולם בעבר ואנו מקבלים את אות
 שרות. הסכום דיבר על תוספת מזערית בשנה. 

יולי נכנס לתוקפו היטל על כל טון של החל  מ –לגבי גריסת גזם 
 חומר לא ממוחזר. 

המועצה משתתפת יחד עם מספר  –בית המשפט לעניינים מקומיים 
רשויות בעלות אחזקת בית המשפט. אין לנו שליטה על כך. אחת 
לרבעון אנו מקבלים דו"ח כספי. חלק ניכר מהסעיפים אינם 

 מתנהלים באופן לינארי מתחילת השנה.
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זה נתוני הביצוע של שנה קודמת ולעיתים אנו הולכים אחורה ובודקים הבסיס 
 שלוש. זה הבסיס לתיקצוב. –שנתיים 

 אין אפשרות להפחית. אנו שותפים באחזקת נט"ן יחד עם עוד מספר –אמבולנס 
 רשויות. החישוב הוא ברמה השנתית.

כל  השנה בעקכות עבודה מאוד מקצועית. העברנו –ניהול עצמי של בתיה"ס 
בגלל ולתלמיד. זהו סכום יפה ₪  011בי"ס לניהול עצמי. כל בי"ס מתוקצב בסך של 

שזו שנת מעבר החלטנו להקל על בתיה"ס, למעט בי"ס יבנה, בשל מיעוט 
בבי"ס שקד היתה קפיצה בסעיף של ניהול עצמי אך יתר הסעיפים לא  .תלמידים

ל משרד הפנים, שהיקף קיימים. לעניין הנחות בארנונה, זהו עקרון חשבונאי ש
ההנחות יופיע כהכנסה בצד ההכנסות ואותו סכום יופיע גם בצד ההוצאות. אלה 
הנחיות משרד הפנים. אין לזה השפעה על התקציב. מבחינת תזרים המזומנים, זה 

 מקטין את היקף ההכנסות.
מחייבים בהתאם לתקנות המים של נציבות המים. קיים פער בין מחיר  –מים 

 חיר מכירה. הקניה למ
במכרז הגינון החדש, כללנו גם את מוסדות החינוך ולכן כלל הסעיף סכום של 

01,111 . ₪ 
מלש"ח אי אפשר לרדת לרזולוציה  21כשמדובר על תקציב של  –רכישות שונות 

של כל חבילת נייר טואלט, חומרי ניקוי וצרכי משרד שהמועצה קונה ולכן, נהוג 
ויין בנושא זה. אי אפשר לקבוע סעיף נפרד לפי שישנם סעיפי שונות ומצבנו מצ

 הפריטים שצורכים.
 ועדת קשרי חו"ל מתוקצבת.

 
 ראש המועצה:

נזרקו פה סכומים שונים לחלל האויר, המעידים על פער מאוד גדול בין מה שאנו 
. למרות של המועצה יודעים לבין מה שאתם יודעים בנוגע למחזור הכספים

מליאה לשבת לצדי ולראות כיצד הדברים שהזמנתי לא אחת את חברי ה
מתנהלים, איש מכם לא עשה זאת. לו הייתם עושים זאת, הייתם רואים שהכספים 
בכל תחום, מוצאים במשורה. מכונת טיאוט וטרקטור מושבתים בשל העובדה 
שאין לנו יכולת לתחזק אותם ויש עוד הרבה דברים דומים היות ואין הפרוטה 

 .ות בנוגע לחסכון, אין להן על מה להתבססהאמיר מצוייה בידינו.
בתחילת שנה זו נעשה מאמץ לרכז ולהביא לכם רשימה מרוכזת והיה  –תב"רים 

 דיון שבו אושרו רוב התב"רים.
גם השנה נשאף להביא מסגרת תב"רים מרוכזת שבה גם נביא 
מסגרת לעניין ההוצאות. לגבי הוצאות שונות, ניתן לראות שבדרך 

במועצה לא מוציאים כספים אלא  הסעיף הרלוונטי.כלל היא סביב 
עם  תמקחיםמוודאים שהרכישה מוצדקת, מבקשים הצעות מחיר, מ

ספקים להורדת הסכום ורק אח"כ רוכשים. קרית חרושת לא מופיעה 
בפרטי התקציב בדיוק כשם שאף שכונה אחרת לא מופיעה בו, 

 למעט ברשימות התב"רים.
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רחל גוטמן: אמרת את הדברים שאמרת והם לגמרי פונה ל –לגבי נושא החינוך 
 יסודי כל בי"ס .מיותרים. אשתקד קיבל החינוך כל אגורה שניתן היה להפנות אליו

יחד המבוקשת נוספים לתקציב. ביה"ס התיכון החליט על הרשימה ₪  81,111קיבל 
 עם מחלקת חינוך ואתי ולא לבד.

. גם השנה יש לא מעט ביה"ס לא יכול היה לנצל את כל הכסף בשנה אחת
תוכניות שיוכנסו ויבוצעו במערכת החינוך, החל מגני הילדים, ילדים עם צרכים 

רפואית בחט"ב ועוד. נעשה מאמץ לרכז כמה שיותר כסף -מיוחדים, מגמה ביו
לטובת החינוך. אל לנו לשכוח שחלק לא מבוטל של הכסף, הולך גם לאחזקת 

 קל בתיכון. מבנים. השנה מושקעים למעלה ממליון ש
אנו נוותר עליהם, אך יש למצוא איזשהו פתרון חלופי לתושבי  –בנושא המדחנים 

 חוץ ובנושא זה מתקיימת פגישה במשרדי מחר.
התקציב הזה, למרות דברי אבי בן יוסף, נעשה עם הרבה מאוד תכנון,  – :לסיכום

ילוקי השוואות לשנים עברו, תיקונים ותשומת לב. בוצעו תיקונים כתוצאה מח
דעות שהיו בינינו. קיימנו דיונים, כאשר בכל נושא ונושא בדקנו חלופות אחרות. 

יש לנו יועץ, תושב הקריה, שלא עולה לנו כסף. כמו כן, אני  -בנושא הנקיון 
ראשי רשויות אחרים. רשמנו את הערות החברים  –מרבה להתייעץ עם עמיתים 

 והבא יהיה ארוך מן הרגיל, תודיענשנה. אם תרצו שהדיון  –ואיפה שנוכל לשנות 
 לי וזה ייעשה.

 
 רחל גוטמן:

יתוקצבו בשנה"ל  8113האם הנושאים שנרשמו בוועדת החינוך לגבי תקציב 
 הבאה? האם כל מה שהותחל השנה בתיכון ימשיך גם בשנה הבאה?

 
 ראש המועצה:

ת שהניחה בצד. לגבי החווה החקלאי₪  411,111לא הכל. למנהלת ביה"ס יש עוד 
 נוסיף. –אם נוכל להוסיף תקציב  –
 

 רחל גוטמן:
 האם באמת אסור להשכיר את המבנים בעבור חוגים שמתחרים במתנ"ס?

 
 ראש המועצה:

אולמות הספורט בבתיה"ס כמעט בניצולת מלאה. החלק שלא בתפוסה מלאה, אם 
 הוא יכול להיות בר השכרה, אז הוא מושכר.

 
 רחל גוטמן:

 לטובת ההורים והתלמידים. התחרות יכולה להיות רק
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 ראש המועצה:

שנים. אם כן, עליה  0ה והיא משיבה שואל את רחל כמה זמן היא חברת מועצ
המציאות הנוהגת היום היא זו שקיימת בקריה שהוא לא המציא כלום. לדעת 

 מציע לקיים את הדיון על המתנ"ס בדיון נפרד.מקדמה דנא. 
 

 רחל גוטמן:
בקריה יוכל לפתוח איזה חוגים שהוא רוצה ולקבל תמורה רוצה שכל בי"ס יסודי 

 עבור זה. לא יכול להיות שזה יהיה מונופול.
 

 ראש המועצה:
עצמאיים היתה בראש ובראשונה כדי שבי"ס יוכל לשלוט  המטרה לעבור לבתי"ס

 ןבהוצאות שלו ויידע להיות יעיל ולחסוך בהם. יש סוג מסויים של פעילויות שאי
סוג אחר שיש. ראש המועצה מציע לדבר על כך במסגרת הדיון  איתם בעיה ויש

 על המתנ"ס.
 

 דודו גבאי:
 שואל את ראש המועצה מה הבשורה שלו בנושא ההסעות?

 
 ראש המועצה:

 אין לי בשורה בכלל! הדיון כעת הוא על התקציב.
 

 ברוך כהנא:
ה ה ההכנסה מהארנונה. איך צפי ההכנסות מארנונבלא קיבל תשובה איך חוש

 יורד.
 

 גזבר המועצה:
סך השטחים  .מבלי להכנס לפרטים, מסביר באופן כללי את התהליך. יש שומה

מוכפל בסך התעריפים פר נפש. על זה הוספנו את אותם דברים שמעריכים 
 .8113 -שיכנסו ב

 
 ברוך כהנא:

 האם זו שיטת חישוב חדשה?
 

 גזבר המועצה:
היו הכנסות  בשנה שעברה היו פרמטרים אחרים. שנה שעברה

. בתקציב שהגיש בשנה 8.2% -כתוצאה מהעלאת הארנונה ב
. בשנה שהיא 8110שעברה, היו שאריות לא מבוטלות של תקציב 

נטולת העלאות ונטולת שינויים מדובר בסדר גודל של כחצי מליון 
 שקל ארנונה.
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 ברוך כהנא:
 תוספת שכר? 8% -מה בנוגע ל

 
 גזבר המועצה:

 8113 -הכל יחול ב ההסכם עדיין לא קיים,
 

 ברוך כהנא:
 מדוע עולות הוצאות הגינון?

 
 מזכיר המועצה:

 כי השטח גדל כתוצאה מהוספת שטחי הגינון של מוסדות החינוך.
 

 גזבר המועצה:
 המחיר למטר נמוך יותר ממה ששילמנו קודם.

 
 ברוך כהנא:
 עובדי מח' הגינון עכשיו אם הנושא הוצא למכרז?אם כן מה עושים 

 
 ר המועצה:מזכי

 יש שני עובדים שעזבו את מחלקת הגינון.
 

 יצחק קדוש:
 היה רוצה לברך את ראש המועצה, אך הוא לא נענה בנושא יום העיון.

 
 עו"ד אבני:

 יתכן שלא כולם ירצו לבוא ליום עיון.
 

 יצחק קדוש:
חושב שמעז יצא מתוק. אולי כדאי להתחיל לחשוב על תוכנית חומש לטבעון ונוכל 

 ל המוגמר.לברך ע
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 ראש המועצה:

לא חושב שניתן לעשות תוכנית חומש. בינתיים אתה היחיד שמביע התלהבות 
מקיום יום עיון ולכן אמרתי שאם אתם רוצים יום דיון יותר ארוך בנושא התקציב 

 הוא יהיה. –
מבקש מהחברים להודיע לו במידה והם מעוניינים ומה שיודיעו לו יהיה מקובל. 

 לא תופיע בפני המליאה לפני הדיון על התקציב.ת המתנ"ס מנהל
 
 
 
 
 

 .81:01הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 

 __________________ יאיר אודם:              _________אלון נבות: _________
 מזכיר המועצה                                 יו"ר                                    
 
  


