פרוטוקול מליאת מועצה שלא מן המניין  6/19מיום 25/12/19
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
נעדרו:
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
נוכח:
שלמה אלקחר
על סדר היום
.1
.2
.3
.4

אישור עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב מס'  2לשנת  – 2019כמפורט
בהצעת החלטה  69/19המצ"ב.
אישור עדכון תקצוב מתנ"ס לשנת  – 2019כמפורט בהצעת החלטה
 70/19המצ"ב.
אישור תקן כ"א ותקציב לשנת  – 2020כמפורט בהצעת החלטה
 71/19המצ"ב.
אישור תקצוב מתנ"ס לשנת  – 2020כמפורט בהצעת החלטה 72/19
המצ"ב.

החלטות
)1
המועצה מאשרת את תקן כח האדם ואת עדכון תקציב המועצה השוטף –
עדכון מס'  2לשנת  ,2019כמפורט בהצעת החלטה  69/19המצ"ב .לאחר שניתנה
זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר
האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  67/19בנושא – תקן כח אדם ועדכון תקציב המועצה,
מאושרת פה אחד.

)2
המועצה מאשרת את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס ,2019
כמפורט בהצעת החלטה  ,70/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה ,כמו כן הצביע בעד מר אלי גבאי חבר
האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  70/19בנושא – אישור סכומי התקצוב של המועצה
לפעילות המתנ"ס ,מאושרת פה אחד.
)3
המועצה מאשרת את תקן כח האדם ואת תקציב המועצה השוטף –לשנת ,2020
כמפורט בהצעת החלטה  ,71/19המצ"ב.
בעקבות קבלת אישור שרי הפנים והאוצר לבקשת המועצה לתוספת חריגה
בארנונה ,עודכנה הצעת התקציב ביחס להצעה שהועברה לחברים כך שנוספו
 480אלש"ח להכנסות מארנונה ומנגד קטנו ההכנסות העצמיות בסכום זהה.
מצ"ב טבלת הצעת התקציב המעודכנת.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,ומר שקד גולדמן ומר ניר דגן חברי
הקואליציה  ,ומר אלי גבאי חבר האופוזיציה הביעו את דברם ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
נגד הצביע :מר אלי גבאי חבר האופוזיציה.
לפי כך הצעת החלטה  71/19בנושא – תקן כח אדם ואישור תקציב המועצה
מאושרת.
)4
המועצה מאשרת את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס ,2020
כמפורט בהצעת החלטה  ,72/19המצ"ב.
לאחר שניתנה זכות הדיבור לחברים ,נערכה הצבעה.
בעד האישור :הצביעו  6חברי ההנהלה הנוכחים בישיבה ושקיימו דיון בנושא
עוד קודם לכן בישיבת ההנהלה.
נגד הצביע :מר אלי גבאי חבר האופוזיציה
לפי כך הצעת החלטה  72/19בנושא – ,אישור תקציב המועצה לפעילות
המתנ"ס  ,2020מאושרת.
עודד הלפרין
ראש המועצה
רשם :שלמה אלקחר.

י"א כסלו תש"פ
 09דצמבר 2019
לכבוד
מר עודד הלפרין-ראש המועצה
ד"ר מירה המאירי-חברת קואליציה
ד"ר איציק מלכה-חבר קואליציה
מר אורי באואר-חבר קואליציה
מר שקד גולדמן-מ"מ ראש המועצה וחבר קואליציה
מר ניר דגן-חבר קואליציה
גב' יפעת טל-חברת קואליציה
מר אליהו גבאי-חבר אופוזיציה
מר אריאל בר-און-סגן ראש המועצה וחבר קואליציה
שלום רב,
הנכם מוזמנים לישיבת מועצה שלא מן המניין מס'  6/19אשר תתקיים ביום
רביעי  25.12.2019בשעה  20:00בחדר הישיבות במועצה.
על סדר היום
.1
.1
.2
.3

אישור עדכון תקן כ"א ועדכון תקציב מס'  2לשנת  – 2019כמפורט
בהצעת החלטה  69/19המצ"ב.
אישור עדכון תקצוב מתנ"ס לשנת  – 2019כמפורט בהצעת החלטה
 70/19המצ"ב.
אישור תקן כ"א ותקציב לשנת  – 2020כמפורט בהצעת החלטה
 71/19המצ"ב.
אישור תקצוב מתנ"ס לשנת  – 2020כמפורט בהצעת החלטה 72/19
המצ"ב.
בברכה,

שלמה אלקחר
מזכיר וגזבר המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  6/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  1על סדר היום – הצעת החלטה 69/19

המועצה מתבקשת לאשר את תקן כח האדם ואת עדכון תקציב המועצה השוטף
– עדכון מס'  2לשנת  ,2019כמפורט בדף המצ"ב שהוכן ע"י המזכיר וגזבר
המועצה ,ושיהיה בגובה של  33,978אלש"ח במקום  33,627אלש"ח שאושר קודם
לכן.

דברי הסבר
תקציב המועצה שהוכן ע"י גזבר המועצה מוגש לעדכון המליאה בגין שינויים
צפויים הן בהכנסות והן בהוצאות ,בהתאם לפירוט המצ"ב ,כשעיקר השינויים
הם בתחום החינוך (פתיחת כתה תקשורתית וגן ילדים נוסף בחינוך הרגיל)
והתאמות נוספות שנדרשו.
במידה וישנן שאלות הבהרה ,הנכם מוזמנים לפנות לשלמה אלקחר ,מזכיר
וגזבר המועצה.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  6/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  2על סדר היום – הצעת החלטה 70/19

המועצה מתבקשת לאשר :את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס.

דברי הסבר
כחלק מעדכון תקציב  ,2019מתבקשת המועצה לאשר ,כחלק מהליך אישור
תקציב המועצה ,את עדכון סכומי התקצוב המצ"ב.
הסכומים שעודכנו הם בעיקר הפחתה של כמות בקרי הכניסה לגנים ופתיחת
כתה תקשורתית נוספת בביה"ס אשר המתנ"ס מספק לה את הארוחות.
כזכור המתנ"ס בכפר תבור הינו במעמד של תאגיד מעין עירוני לכן חלים עליה
כללים לאופן תקצובו .בין היתר ,על המועצה לאשר ,מידי שנה ,את תוכנית
העבודה של המתנ"ס ואת סכומי התקצוב השנתיים.
כזכור ,תוכנית העבודה של המתנ"ס אושרה בישיבת מועצה נפרדת.
על כן המועצה מתבקשת לאשר ,את סכומי התקצוב ע"מ לאפשר את העברת
הכספים לפעילות השוטפת כנדרש עפ"י הכללים.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  6/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  3על סדר היום – הצעת החלטה 71/19
המועצה מתבקשת לאשר את תקן כח האדם ואת תקציב המועצה השוטף –
לשנת  ,2020כמפורט בקובץ המצ"ב שהוכן ע"י המזכיר וגזבר המועצה ,בגובה
של  34,231אלש"ח במקום  33,978אלש"ח המופיע בעדכון מס'  2לשנת .2019
דברי הסבר
תקציב המועצה לשנת  2020שהוכן ע"י גזבר המועצה מוגש לאישור המליאה
בהתאם לפירוט המצ"ב ,להלן עיקר השינויים:
.1

.2

.3
.4

.5
.6

שינויים בצו הארנונה – בשלב זה הוטמעה התוספת לפי ההעלאה
האוטומטית ללא תוספת ה  4.92%המבוקשת ,אשר דרושה אישור
ממשרד הפנים והאוצר .אישור התוספת יאפשר הקטנת ההעברה מהיטלי
השבחה .כמו כן ניתן ביטוי לביטול ההנחות להוראת קבע ולתשלום
מראש וגידול בהכנסות מארנונה למסחר בעקבות פתיחת שטחי מסחר
נוספים במתחם "מול התבור".
חינוך – לחיזוק תחום החינוך תוקצבו  ₪ 100,000נוספים 50,000 .דרך
תקציב ייעודי שינוהל ע"י מנהלת מח' החינוך ו  50,000ע"י המתנ"ס.
שינויים מרכזיים נוספים -תוספת כתה תקשורתית  ,תוספת גן ילדים
בחינוך הרגיל ,הקטנת הוצאות בשל ביטול בקרי הכניסה לגנים (בשנה
הקודמת קיבל ביטוי רק מ  9/19וכעת על פני השנה כולה).
בטחון קהילתי  -פרויקט פריסת מצלמות ,העסקת מדריך מוגנות בבית
הספר ,פעילויות הסברה דרך מחלקת הנוער ובית הספר₪ 290,000 -
מתוכם  ₪ 200,000גוייסו מהמשרד לבטחון פנים.
תגבור כח האדם הניהולי במועצה – תוקצב סכום לגיוס פרוייקטור בתקן
קיים אשר אינו מאויש היום – שעתיד לסייע למזכיר/גזבר המועצה
בניהול ופיתוח המועצה ,וזאת במקום לגייס משרת מנכ"ל -ההבדל
בתקצוב בין המשרות הינו כ.₪ 250,000
קיצוץ במענק האיזון בכ 223 -אלש"ח.
התייעלות אנרגטית -חסכון של כ ₪ 120,000בהוצאות תאורת הרחוב.

במידה וישנן שאלות הבהרה ,הנכם מוזמנים לפנות לשלמה אלקחר ,מזכיר
וגזבר המועצה.
בברכה
שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

ישיבת מועצה שלא מן המנין  6/19שתתקיים ב25.12.19 -
סעיף  4על סדר היום – הצעת החלטה 72/19

המועצה מתבקשת לאשר :את סכומי התקצוב של המועצה לפעילות המתנ"ס.

דברי הסבר
כחלק מאישור תקציב  ,2020מתבקשת המועצה לאשר ,את עדכון סכומי
התקצוב למתנ"ס המצ"ב.
הסכומים שעודכנו הם בעיקר הפחתה של כמות בקרי הכניסה לגנים ופתיחת
כתה תקשורתית נוספת בביה"ס אשר המתנ"ס מספק לה את הארוחות.
כזכור המתנ"ס בכפר תבור הינו במעמד של תאגיד מעין עירוני לכן חלים עליה
כללים לאופן תקצובו .בין היתר ,על המועצה לאשר ,מידי שנה ,את תוכנית
העבודה של המתנ"ס ואת סכומי התקצוב השנתיים.
המועצה מתבקשת לאשר ,את סכומי התקצוב ע"מ לאפשר את העברת הכספים
לפעילות השוטפת כנדרש עפ"י הכללים.

בברכה,

שלמה אלקחר
גזבר ומזכיר המועצה

עודד הלפרין
ראש המועצה

