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במועצה מנהלי האגפים  כשעתיים וחצי.סיכום שנה שארך  'מרתון'ישיבת התקציב נפתחה לאחר שהתקיים 
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 : נדון, סוכם והוחלט
 
 - אישור פרוטוקול קודם .1

 15/11/2021תאריך  -מן המניין  2022לשנת  10 'פרוטוקול מס
עדת ושצריך להחליף את אדם וודל בוהקודם את הערתו על כך פרוטוקול בן אפרים מבקש שיוסיפו לאהוד 

 .נרשםזה לא , מפני שאיכות הסביבה
 .המתוקן לאחר תוספת ההערה של אהוד בן אפרים עולה להצבעה הפרוטוקולו מאשר עידן
 .15/11/2022מיום  10/2022מליאת המועצה מאשרת את פרוטוקול מס'  - אין מתנגדיםנמנע,  1בעד,  15
 
 2023אישור תקציב לשנת  .2

טומן בחובו נושאים בהם רב הנסתר על הגלוי. בשל הבחירות וחילופי התפקידים  2023עידן מבהיר שתקציב 
 ממשלה, ישנם דברים שטרם נחתמו ולכן אינם בהירים. משרדי הב

. חישוב 7-ל 6-מדירוגה עלה על כך ש (ס"הלמהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה )התבשרה ע"י המועצה 
מדובר בהשפעה הלמ"ס נסמך על פרמטרים שונים כמו: מס' רכבים לבתי אב, מס' נסיעות לחו"ל וכד'. 

שלא נוכל להגיש ולקולות  קולות קוראיםמועצה כלומר יתכן ויהיו ל. קוראיםהקולות המבחינת  משמעותית
אקונומי של -. דירוג סוציו תהיינה גבוהות יותרבעלויות השתתפות של המועצה הניתן להגיש   שכןקוראים 

 בשיח עם הלמ"ס על מנת ללמוד את הנתונים. המועצה .רשות אינו קשור כלל ליכולתה הכלכלית
 סעיף מסוים,. כך שאם יוצע להגדיל ומאוזן הוא תקציב סגור 2023לשנת ליאת ומוחמד התקציב שיוצג ע"י 

 אחר. סעיףלקצץ ב יהיה צורך
שהוצגו עוד בעקרונות  אתגרים מאוד , קיימים  מדובר בתקציב שמרני - התקציבפותחת את הצגת  ליאת 

 השכר ע"פ הסכמיעליות ו , חשמל ,  דלקדוגמת מחיר ה ,רבות  קרויותהתייתקציב קיימים אילוצי תקציב הכולל 
 .שכר שהמדינה קבעה 

יש עליה  ח גיל ליאת מציגה את כמות התושבים במועצה על פי נתוני משרד הפנים לפי ישובים ולפי פילו
מספר התושבים המוצג הינו על פי נתוני  תושבים.  16,135במספר התושבים במועצה אשר עומדים כעת על 

 קיים גידול במספר התושבים במועצה. משרד הפנים לתושבים פעילים בלבד )ולא על פי נתוני הלמ"ס ( . 
 להלן ריכוז עיקרי ההתייקרויות והגידול בהשתתפות המועצה :

גם קיים גידול במספר הילדים המוסעים בחינוך המיוחד וגם מחירי המכרזים החדשים התייקרו  – ותהסע
 .משמעותית 

בגין גמלאים  אש"ח 350-המועצה קיימת תוספת כל שנה של  זהו נתון קשיח בתקציב - פנסיה תקציבית
  חדשים .

מלוום עלויות של ב בגידול  מתבטא הדברחלה עליה בכמות הילדים בחינוך המיוחד,  - רפורמה בחינוך המיוחד
  . המועצה משתתפת בעלויות אלו באופן יחסי  ובשכר המסייעות המחליפות . סייעתבכמות ה בהסעות,

עידן מוסיף אשר אינו משקף נכונה את המצב בהווה.  2012משרד החינוך מתבסס על מחירון של  - הסעות
את תעריפי ולהתאים לצאת למאבק על מנת להעלות נוך ומול משרד החי החלטה של השלטון המקומי  נהישש

, אשר אינה באה לידי ביטוי בתקצוב , יש עליה משמעותית בעלות ההסעותבפועל. למחיר ראלי  הנסיעה
  .מהמדינה

  המצב בכל הארץ.  וזהחים עלו, ככל הנראה בשל הקורונה. הן נשארו גבוהות והביטועלויות  - ביטוח
 .בעקבות הסכם הרחבה חדש של עובדי השמירה שכרם עלה  – וסדות חינוךמשמירה 

 
 



 

 

 
  זהו תקציב קשיח ובהתאם לתכניות המאושרות ע"י משרד הרווחה. - תקציב הרווחה 

, וכן צפי להסכם  13%אשר הגדיל את שכרם ב  יםהסוציאליחשוב לציין את הסכם השכר החדש של העובדים 
 שכר חדש לסייעות שעדיין לא נחתם.

ממשרד  11%ממשרד החינוך,  17%עצמיות אחרות,  23%מארנונה,  36% :הכנסות המועצההתפלגות 
 הרווחה, ועוד כפי שמוצג בגרף התפלגות ההכנסות.

, 10%, שכר חינוך 17%, פעולות חינוך 19%, שכר כללי 29%התפלגות הוצאות המועצה: פעולות כלליות 
 וצאות., ועוד כפי שמוצג בגרף התפלגות הה12%פעולות רווחה 

 ליאת משיבה לשאלות חברי המליאה בנושאים השונים.
 עידן מודה לצוות עובדי המועצה ומנהלי האגפים בהכנת התקציב.

 

 החלטה : 
 ₪  175,600,000בסך  2023מבקשים לאשר את תקציב המועצה לשנת 

 .2023מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת אין מתנגדים. , בעד 18
 
 

 מציהאינפור .3

מדובר ימים שני ושלישי יתקיים ניסוי בהזרמה הפוכה של מים. שבוע הבא בב -הזרמה הפוכה בנחל צלמון 
אדיר של הזרמת מים מותפלים לכנרת. המים ישפכו בנקודה מסוימת לנחל צלמון  פרויקטזהו   .רגע היסטוריב

 איןיעצר מפני שת י ההזרמהבתום הניסוק"מ בנחל פתוח, מה שיהפוך את המקום לאטרקטיבי.  5ומשם יזרמו 
 .שניתן להזרים עודפי מים עדיין

 
 

 

 מזכירת אגף ישובים. ,ליאורה סרי*** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י 
 
 
 

 הישיבה ננעלה !
_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 
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