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  0252צורן לשנת -אישור תקציב המועצה לקדימה

 

אנימתכבדלפתוחאתישיבתמליאתהמועצהשלאמןהמניןלדיוןואישורתקציב:לברייצחק גו

.2010המועצהלשנת

למעןהגילויהנאותקיימתיפגישהעםאבי,אושרבועדתהכספים,כפישקיבלתםאותו,התקציב

.קולמןושביטמסושוחחנועלכמהאופציותלאישורהתקציב

עיקששלאךלאחרמאבק,קיצצובמענקיהאיזוןלרשויותהמקומיותמשרדהפניםוהאוצר,כידוע

מרכזהשלטוןהמקומיבוטלההגזירההזוואניבתקווהשאכןיוחזרומענקיהאיזוןלפחותכמושהיה

.2009בשנת

 האיזון מענקי ללא הוגש התקציב אמנם מסוימים, בסעיפים שינויים לעשות יכולים אנו אבל

₪160,000-להקציבכ,אתסעיףהשמירהלהשאירבסעיףהשמירה,מותנותולהכניסםבהוצאות

,בסעיףהשתלמויותלמבקרהמועצה₪1,000תוספת,לחינוךעבורשיוויוןתקציביביןבתיהספר

  משלחות₪5,000תוספת לאירוח לא, עומדים ואנו מאחר רח התאומה מהעיר ,גרמניהבנציג

.₪170,000בטבלתההכנסותנוסיף

אילכך,מבצבאאלאגםאלוףבמינהלתקין"אםלדברעלניהולתקיןאזאנילארקאל:יוסי ברקן

הספר בתי בתקציבי שיהיהאיזון בתקציבולאכלשכן תקציבי חשובשיהיהאיזון כרגעיש, כי

.פער

לאנשימקצועאנימציעשלאנרדלפרטיםונחכהלחוותדעתש,בנושאתקציבבתיהספר:גולברי

.פהמלצותיהםננהג"שימליצווע

אנוצריכיםלדוןעלתקציב,שאנודניםעלהתקציבמהסוףלהתחלה,מהשקורהכרגע:סלע ודוד

.מאוזןומהשמוגשלנואינומאוזןכלל
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גולברי הבהרהיטבש: ₪1,700,000-הבהרתי האיזון חסריםממענקי יששלושאופציות, לכן

:יבלאישורהתקצ

.₪1,700,000אישורתקציבבידיעהשאיןלנו .א

 .כמובןבאישורמשרדהפנים,לקחתהלוואהלאיזוןתקציבי .ב

 .כהוצאותמותנות1,700,000לסמן .ג

אבלהרמזיםשקיבלנומצביעיםעלכךשיוחזרו,איןאמנםהבטחהשנקבלאתמענקיהאיזון:יזהר

.חיסרוןבאשרלהלוואהלאיזוןתקציביישבה,מענקים

לצערי:מנדי ולאענייני, פוליטי הינו המתקייםכאן הדיון טבלהשבה, באשרלחינוךגלעדהכין

.לגורםמקצועישיטפלבכלנושאהשיוויוןביןבתיהספר₪75,000תקצבנו

כיאחרתלאנגיעלכלל,כלאחדשמדברכאןשיבטאאתדעתועלמנתשהדיוןיהיהקונסטרוקטיבי

.תכלית

.במותנותולהכניסאתזהכמענקיאיזון₪1,700,000לאלשים–דתיהיאעמ

.עבורהחינוךלאלשיםבהוצאותמותנות₪160,000כן-כמו

בתקציבהזהכמעט,אםניכנסבדיוןהזהעלהכנסתכסףלמותנותזהיהיהדיוןעקר,לדעתי:וך 'צ

גםכשמסתכליםעלביטחוןישתוספת.קשותישפתרונותלכלהב,בנושאפדגוגיהבחינוךלאנגענו

וגמרנו זבנג לעשות אפשר ואי סכומים פגענו, לא הרווחה בנושא גם הוכנס, לא התמיכות נושא

.במותנות

אנילוקחאתהסיכוןומוכןלחכותאתהחודשהקרובעדלאישורמשרדהפניםואזנצטרךלחתוך

.וערבניהמושביםבתקציבהזהישגםקיצוץבתנועתהנ.בבשרהחי

צריךלהוסיףאתנושא.לדעתהחשבצריךלעזורלנואיךלהכיןולנהלאתהתקציב:אייל אלבלק

160,000כהכנסותלאמותנותוכן₪1,700,00התקינהבבתיהספרבתקציבאנימציעלשיםאת

.להשאירכלאמותנות₪

מה,זהחייבלהיותהוצאותריאליות,כשאתםמסמניםהוצאותבסעיףהוצאותמותנות:דודו סלע

אנימתריעשאיןלהציגתקציבגירעוניאלא,שאתםעושיםכאןאתםגורמיםליישובנסיגהאחורנית

.תקציבמאוזןוריאלי

יוסי ברקן אופטימי: הזו לישיבה באתי ב, התקציב שנת את שסיימנו שמח בגרעון2009-וגם

 מזערי . הואבנפשנוהביטחוצריךלהתמקדבנושא כי ני חייביםלהוכיחלתושביםשישתמורה,

.זההנושאהעיקרישאנוצריכיםלדוןעליו,עבורתשלוםאגרתשמירה

.כלסכוםשאתםמציעיםלשיםכמותנהמבחינתיזהלאקיים,עתידל

מהשמפריע,חייבלהיותמסומןכמותנותוזהחייבלהיעשות₪1,700,000הסכוםשל:שביט מס

המועצהלאיודעיםעליהםאלאל כחברי שבועייםואנו ידועיםלכםמלפני שהדבריםהאלההיו י

.בעתהדיון

.עלפיהאנוחייביםלנהוג,טהמועצהישחוותדעתשלהיועץהמשפטי"יןשכרושלקביבענ

 

המועצה:גולברי  דעתרובחברי ועל הדיון מהלך לאור , בסעיף₪1,700,000הוחלטלתקצב

.הוצאותמותנותולכןאנימצרףלפרוטוקולומוסרלכםשינוייםבהוצאותוהכנסותבתקציב

 

,אנימבקשלרדתלפרטיפרטיםבכלסעיפיהתקציבומגישלכםהצעהלהוצאותמותנות:דודו סלע

:אנימוסראותהלחבריםומבקשלהצביעעליה,₪1,681,000המסתכמתבסךשל
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סעיף 

 תקציבי 

 מותנה תיאור  סעיף תקציבי מותנה ורתיא

5משרדיות17מתנותלראשהמועצה

8עבודותקבלניותשונות1עיתוןלראשהמועצה

8עבודותקבלניותמחשבים12דלקושמנים

2הובלותוהסעותקבלניות25אירוחוכיבוד

5עבודותקבלניותשונות60תקשורתלראשהמועצה

20חומריניקוי6פרסום

8עבודותקבלניותמחשבים60משרדיותמכונתצילום

15חשמל10ארכיון

5מים39עבודותקבלניותמחשבים

5חומריניקויפרסוםיחסיציבור

5אירוחוכיבוד10ציודמתכלהמחשבים

4ספרותמקצועית110ייעוץחשבונאי

8ציודמשרדי10עבודותקבלניותציוד

16חומריםוספרים10עבודותקבלניותידני

5עבודותקבלניותכחאדם80עבודותקבלניותידניבצורן

4שירותיניקיון20עבודותקבלניותאיסוףאשפה

2אירוחוכיבוד15עבודותעפרוניקוימגרשים

3ספרותמקצועית30עבודותקבלניותהדברה

10משרדיות6וחוכיבודאיר

5חומרים17עבודותקבלניותכחאדם

10חשמל30הכנתתיקתושב

1כיבוד50שכרתברואן

9משרדיות30עבודותקבלניותטיאוטקדימה

1הובלותוהסעות6רכישתכליםוציוד

14שונות5אחזקהותיקוניםשירותמזגנים

1צועיתספרותמק3חשמל

525הסעותחינוךרגיל3חומריניקיון

1עבודותקבלניותאחזקה7עבודותניקיוןמגרשיםבצורן

1ספרותמקצועית10דלקושמנים

40שכרתנועותנוער10תיקוןמפגעים

2תקשורת1הובלותוהסעותקבלניות

14חומרים15חומרים

3חומריםואחזקהקדימה100כיותפרוייקטיםויוזמותחינו

3חומריםואחזקהצורן75מעברלניהולעצמי

10חשמל5שונות

5חומריניקוי1הובלותוהסעותקבלניות

1כיבוד3שונות

22חומריניקיון2אירוחוכיבוד

1פרסום

 ₪                                       580058222                                                                                                        כ"  ס  ה  
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.צריךלתקןאתזה-קייםעיוותבניקיוןשלקדימהוצורן:יוסי ברקן

.קדימהלהפסיקלעשותהפרדהביןתקציבצורןלתקציב2011אנימציעשלגביתקציב:שביט מס

.ט"מתקציבהתברואהלטובתשכרהקב₪50,000אנימציעלהעביר:גולברי

:אנימציעלהגישהצעהכדלהלןשמשמעותהאיביצועפעילותאםלאיהיהמימון:מנחם בנימין

.₪50,000לקצץבהוצאותחשמל

.לסעיףשמירה₪50,000תברואההעברה

.₪50,000קיצוץבייעוץמשפטי

.₪50,000בייעוץחשבונאיקיצוץ

.₪100,000קיצוץבגניילדים

גניטרוםחובהישגירעוןשל.צריךלקבלהחלטהמיידיתלצמצםפינוימכולותאשפה:שביט מס

.ייציאהלמכרז"לכןצריךלבצעהפרטהעו₪350,000

.שהמועצהאחראילביצועמדיניותזוהואראהמהשאתםמציעיםכאןזהאינורציניו

.לצאתלמכרזבכלנושאהתקשורת,לסעיףמבקרהמועצה₪19,000צריךלהחזיר

?מדועבוטלמחשבלכלילד

.הנחתיאתמנהלאגףהחינוךלטפלבנושאגניטרוםחובה:גולברי

:אנותומכיםבאישורהתקציבבכפוףלביצועההצעותשלהלן:דורון אריה

.₪350,000-לתקצבאתסעיףתמיכותלאירגוניםב .1

 .לבצעשיוויוןביןבתיהספרולהגישתכניתתלתשנתית .2

 .עבורתקינתבתיהספר₪280,000לתקצב .3

 .לדחותלעודשנהוחצי–ע"ארגוןמחדששלאגףשפ .4

 .מלגותלסטודנטים₪50,000לתקצב .5

.₪400,000גבייהמארנונהסךשלליעדאנימציעלהנחותאתהגזברותלהגיע:מנחם בנימין

הגזירותשאתםמציעיםלגזורעלהתושביםהןקשותולכןאני,יהנחתהעבודהשלי"עפ:דודו סלע

.עלפניכלסעיפיהתקציבכפיהצעתימקודם₪1,700,000מציעלפזראת



  .מ לנסות לגבש הצעה מוסכמת"בשלב זה ביקשו חברי המועצה לצאת להפסקה ע


המועצהשלהלן לאחרההפסקהחברי יצחקגולברי: מנחםבנימין, קולמן, אבי שביטמס, מאיר,

,תקציבהלשינוייםבעיםבנוסףלהצעאיילאלבלקומנדירבינוביץמצי,יוסיברקן,דורוןאריה,חסן

:הכניסאתהנושאיםהבאיםל,ב"המצ

 :פותהבאכלהכספיםשיגיעומהכנסותמותנותיופנובסדרהעדי .1

(ע"שפ)איכותהסביבה.לביטחוןג.לחינוךב.א

אחתלרבעוןיבוצעתשלוםלתמיכותלמוסדותוארגוניםכאשרהתשלוםהראשוןיבוצעלא .2

 .2008וזאתבהתאםלקריטריוניםשאושרובמועצהבשנת15.5.2010-יאוחרמ

חוןהמעודכנתואבנידרךלאיאוחרמהשבועהשניבחודשיוניתוצגלמליאהתכניתהביט .3

 .לביצועה

יוקצבבהתאםלהמלצותהיועץהמקצועי₪280,000התקציבבסך:תקינהבבתיהספר .4

שלאגףהחינוךאשריובאולאישורמליאתהמועצהוזאתבמטרהלתקצבםבשנתהלימודים

 .א"תשע

 .המועצהתדאגשגניטרוםחובהיהיואחדבקדימהואחדבצורן .5
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       ם בתקציבשינויי

    הכנסות   

 שם סעיף
שינוי 

 בהוצאה
שינוי בהוצאה 

 שינוי בהכנסה שם סעיף סעיף' מס מותנת
שינוי בהכנסה 

 מותנת

              

   400 ארנונה   1- 1 השתלמויות

 1,700 1,700- מענק איזון   5- 19 שונות

   70- דמי חבר תהנוער        

           220 עבודות קבלניות שמירה 

              

ל וארוח משלחות "נסיעות לחו
           5 ל"מחו

         50 50- משפטי.י

           280 תקינה בביס

              

           160- חובה.י ט"גנ

         1500 1,500- רגיל.הסעות ח

           50- חשמל תאורת רחובות

         50 50- מים להשקיה

         46 100- קבלניות פנוי אשפה.עב

         20 20- מיחזור פלסטיק

         10 10- פרסום ויחסי ציבור

           10- מחשב.קבלניות א.עב

         30 100- שכר תברואה

           5- מגרשים.עפר נ.עב

           40 מילגות לסטודנטים

           1 דמי חבר בארגונים חינוך

           120 תמיכות בארגונים

              

     50 שכר מרכז טיפול
מרכז טיפולי 

   251 ח"שפ

           2 טיפולי.חומרים וציוד מ

           198 קבלניות וחומרים.ע

              

              

 1,700 1,119-   כ"סה 1700 1,119-  
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.לאחתמולהשנייה"אנימבקשלהעמידלהצבעהאתשתיההצעותהנ:ולברייצחק ג





 :הצעת חברי המועצה המגובשת

אייל,שביטמס,אביקולמן,מנחםבנימין,יצחקגולברי:חברים9בעדההצעההמגובשתהצביעו

.מנדירבינוביץ,דורוןאריה,מאירחסן,יוסיברקן,אלבלק

.סלעדודו:חבראחד–נגד

.דודוסלע:חבראחד:בעדהצעתושלדודוסלע

מאיר,יוסיברקן,איילאלבלק,שביטמס,אביקולמן,מנחםבנימין,יצחקגולברי:חברים9–נגד

.מנדירבינוביץ,דורוןאריה,חסן



ומכריז כי  עה המגובשת של תשעת חברי המועצה אושרהההצאני קובע ש:יצחק גולברי

אושר 0252צה לשנת תקציב המוע

 

,שנמסרהלחבריהמועצהאכןיתממשו2010בכדישהתיקוניםלהצעתהתקציבלשנת:יזהר קמחי 

שיציגו(בליוויאסמכתאות)גיליונותעזרמעודכנים/מנהליהמחלקותנדרשיםלהגישתוכניותעבודה

המתוקנת התקציב בהצעת שהוגדרה התקציבית במסגרת לעמוד מתכוונים הם בסעיפיםכיצד

.שבאחריותם



כךשהתוכניות,2009חודשיםשבהםהתנהלההמועצהעלבסיסתקציב3ישלזכורשכברחלפו

מהיהמשמעותהכספיתשל,יבצעו/שלהמנהליםצריכותלהציגבאופןברוראילופעולותהםביצעו

.וכיצדהיאתביאלעמידהבסכומיםשהוגדרובהצעתהתקציבהמתוקנת,פעולותאלה



ותרכההכנסותבתחוםהמיםוהביובמבוססותעלהע גםלאורהמעברלתאגידמיםוביוב, מאחר.

ב לפעול החל לא כמובטח1.1.2010-והתאגיד פעולות, לגבי מולו בהתחשבנות צורך יהיה

.2010ולגביהכנסותשהתאגידישלםלמועצהבגיןחודשינואר,שהמועצהביצעהבמקומו

.עדיהגבייהבגיןשניםקודמותדורשתהפעלתאמצעיאכיפהנוקשיםעמידהבי,כנוכן

.ואילך2011פעמיותוכמעטכולןלאיגיעומשנת-תבתחוםהמיםוהביובהןחדוהכנס

 

.בהתאםלהמלצתחבריהמועצההוחלטשתוכניותהעבודהיומצאותוךחודש

 

 

םמוסדותהחינוךהחיצונייםמספיקאנימבקשלצייןשבעתידצריךלהגיעלהסכמותע:אבי קולמן

.מוקדםשלאנצטרךלשלםיותר
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 0252אישור  הצעת תקציבי פיתוח לשנת 

 
כעלותמשימותלסעיף"סהעלותהמשימהשםהסעיף

₪5,000,000תהמערבי"אזהסלילתכבישים

₪150,000סמטאותשבזי

₪350,000סמטאותרוטשילד

₪150,000בוטינסקי'ז-נועההסתדרותהסדרת

התחבורה'מש70%₪1,300,000בןצבי-כיכררוטשילד

מועצה30%

₪800,000תכנון-מערברוטשילד

₪2,400,000האירוסים'סלילתרח

₪2,200,000האתרוג'רח123פיתוחמתחם*

₪10,000,000פיתוחרמתאמירהגדלת

₪70,000צורן-במפריםקדימה

₪500,000הנמכותושיקוםכבישים,פריצתדרכים

₪200,000סימוןכבישים

₪250,000אלקלעי'רח–מפרציחנייה

₪150,000סקדימה"תכנוןמתנתכנון

₪100,000סצורן"תכנוןמתנ

ח"משה–ח"מלש12₪15,000,000יכוןקדימהסת"ביבנייה

מועצה-ח"מלש3

ח"משה–ח"מלש12₪15,000,000בצורן"חט

מועצה-ח"מלש3

ח"משה–ח"מלש12₪15,000,000בקדימה"חט

מועצה-ח"מלש3

₪650,000מפעלהפיסהשתתפות₪1,200,000מועדוןנוערלילדיםבסיכון

ח"ש150,000ספרינקלרים+סקדימה"מתנשיפוץשיפוצים

₪50,000סצורן"שיפוץשלוחתמתנ

₪150,000ציפוימגרשיטניסבקדימהשיפוץמגרשיספורט

רן-ציפוימגרשבלב

גדרבמגרשהספורטבצורן

₪150,000סיובליםבצורן"קירויבי

₪300,000צורן-קדימהשיפוץגנימשחקים

שיקוםוהרחבהמועדונים

עקיבא-צופיםובני

₪500,000קדימה

ח"חמשה"מלש1₪1,200,000קדימהסיגאלאלון"שיפוץבי

מועצה200,000

₪100,000צורןבנייתבמה

₪600,000סתיכוניים"השתתפותבפיתוחבתיכוללשיפוציקיץ

₪1,000,000השלמהלתכניתביטחוןם"הגדלתתברי

₪1,000,000שיפוץמגרשכדורגל

₪150,000חזותהיישוב

כוללשיפוץכבישהגישה₪400,000צורן-שיקוםביתהעלמיןקדימה

  ₪  3181328222  כ"  ס  ה  

 

 . לשייךלאחיםגולברי"למעןהגילויהנאותהשטחבמתחםהנ:גולברי -*
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 כנית הפיתוח דלעילפה אחד הוחלט לאשר את ת



רשיפוצי"המועצהמנחהאתאגףההנדסהוהחינוךואחזקתמוסדותחינוךלהגישהצעהלתב,כמוכן

לקחתבחשבוןשעריםלמגרשהכדורסל,ולקחתבחשבוןאתנושאהנגשתנכיםומוגבליםקיץ

.גווניםס"בבי

:יובאולאישורהמליאההקרובההתבריםכדלהלן

 .ס"ספרינקלריםבמתנ

 .קירוייובלים

 .הרחבתצופיםובניעקיבא

 .יתכנוןלפיתוחשלמהנדסהמועצה"תבר



בהתאםלהצעתושלשביטמסהוחלטלהסמיךאתועדתהתחבורהלהביאהמלצותלהגדלתמקומות

.חנייהבצורן





 הישיבה ננעלה

 

 

 

 ח  ת  ו  ם

 

 

 

 

 

________________________________________________

להמועצה"מנכ–יוסיברקראשהמועצה–יצחקגולברי


