
  
  
  
  
  
  

  מועצה מקומית שהם
  
  

 8' פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  24.9.12, ב "בתשרי  תשע' ח,  יום שלישי

  
יצחק , יצחק שטרנברג, גלעד רבינוביץ,  שלומי סויסה, ר"יו-גיל ליבנה:   נוכחים  

  ,  פינברג

  .משה מזרחי, שימי אלבאז, איציק בונצל                     

 .חגית וינטראוב , איתן פטיגרו, דפנה רבינוביץ, אלי יפרח, ייוסי לו :   התנצלו    
ד "עו, דגנית שטיניג, חננית וייס, ישראל שטרסברג, שי אברהמי    :השתתפו 

  .מורן דדשוב

  .   ליה ויסמן  : רשמה

  
  :על סדר היום
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  .צום קל לכולם וחתימה טובה, יום כיפור בפתח זהו יום יחיד ומיוחד,ערב טוב :   ר"יו
,                    בהזדמנות זו אני רוצה לברך את חברי המועצה החוגגים החודש יום הולדת



  מזל טוב 
. שתזכה להגשים את כל משאלות לבך הרבה נחת ובריאות                   למשה מזרחי 

  לשימי אלבאז מזל 
האחרונה היא חגית וינטראוב .                    טוב ברכות חמות וגם לך נחת והרבה בריאות

  שהתנצלה ולא 
  .בריאות והגשמה עצמית,                    תשתתף הערב בישיבה נשלח לה מכאן מזל טוב

  
 

 
  
  

 שבת בנושא התנועה בכיכר יסעורתלונת תו .1
  
תנועת הרכבים בכיכר , מיכל תושבת היישוב ביקשה ממני לעלות נושא חשוב  :  ר"יו

  .יסעור
 6 1/2יש לי שלושה ילדים קטנים הגדולה בת ,  שנים11אני גרה ביישוב מזה   :  מיכל

  לפני ' בכיתה א
עות חוויתי אירוע בכיכר ששבר אותי  שבו3 -לפני כ.                    כן היינו בקיבוץ נחשונים

  ולצערי זו לא 
כתבתי לראש המועצה גיל ,                    הפעם הראשונה שבחצייה בכיכר וכמעט נדרסתי

  ליבנה וליצחק 
אני הגעתי לכיכר מצפון לדרום מחמניות לכיוון סופר סנטר הייתי .                    שטרנברג

  עם עגלת 
  תינוק וילד בין ארבע במעבר חציה ופתאום ראיתי רכב המתקרב לעברנו                  

  והבנתי שאם אני 
הרכב עצר בחריקת בלמים ונהג מבוגר היה ,                    לא מגיבה משהו יתרחש ולא טוב

   50בערך בגיל 
ש את הנהג עצר בצד וביק.                    היה בהלם וברור לי היה שהוא לא ראה אותנו

  אני , סליחתי 
מה שממש שבר אותי היה שהילד הקטן סיפר .                    כמובן הייתי מאוד נסערת

  שאתמול נהרג ליד 
אני רוצה להדגיש שבדקתי וגיליתי שמשקנאי ליסעור ישנו עץ .                    מעבר החציה

  זית שמפריע 
ת מי שמגיע משמאל ורוצה לחצות תוסיפו נסיעה                    לשדה הראיה ולא ניתן לראו

  מהירה של 
אלו מעברים ודרכי גישה לילדים לבית ספר .                    הנהגים בשוהם וחוסר השילוט

  . אבן חן ולסופר
                   צריך בכל הכיכרות שיש בהן סכנה להוריד לאפס סכנה בכדי שלא נחשוש 
  לעבור מעבר 

שילוט מואר וכל זה כדי שלא נגיע למצב , במפרים, צריך לבדוק צמחיה,         חציה           
  .של פגיעה

בעקבות פנייתך ביצענו . והקדשת מזמנך למען היישוב, תודה רבה שהגעת  :  ר"יו
  ביקור  עם יועץ 

ת את יש מקום להעלו. ס לגבי גיזום וגינון"מהנדס המועצה ונציג איכ,                    התנועה
  המודעות של 

אנשים המרשים לעצמם  להכנס , הבעיה היא  הגורם האנושי.                    הנהגים לסכנה
  לכיכרות 

  .                   במהירות מופרזת והם הגורמים לרוב התאונות
קבלתי תלונה מאמא שילדיה חוצים , גם בכיכר שחף יש בעיית צמחיה גבוהה  :  שימי

  ושדה הראיה 
  .                 מוגבל  

לדעתי ישנה בעיה ברוב הכיכרות בשוהם , מהירות נהיגה זה נושא חשוב  :  משה
  שצמודים אליהם 



צריך להרחיק את מעברי החציה מהכיכרות נהג המבצע סיבוב .                    מעברי חציה
  או נכנס לכיכר 

 חייב לבצע בלימה מהירה ובאמצע                    הולך הרגל מבחינתו היא הפתעה ולכן
  אני ממליץ . סיבוב

  .שלט מואר של הולך רגל,                    על שילוט כפי שיש בשדרות עמק איילון 
  .צמידות מעברי החציה לכיכרות, אני חושב שמשה צודק  :  שימי

  .אנחנו נבקש שוב בחינה מחודשת לנושא, י יועץ תנועה"כל הכיכרות אושרו ע  :  ר"יו
  .צריך לעבור עם היועץ את כל הכיכרות: יצחק שטרנברג

אני אבקש ממהנדס המועצה ויועץ התנועה לבדוק את כל הכיכרות והנושא   :  ר"יו  
  שמשה 

  .                   ציין ואת המלצותיו
  .ועדת תנועה ותמרור צריכים לבדוק את הנושא  :  איציק בונצל

ועדה וכל חברי המועצה מוזמנים לקחת אין ספק שנושא חשוב זה ידון בו  :  ר"יו  
  .חלק

  .הרכב הראשון עוצר אך זה שאחריו לא, ישנה בעיה נוספת  :יצחק פינברג 
  .יש כאן אחריות של הנהגים לנהוג כחוק. גם נושא זה נבקש שייבדק  :  ר"יו  

  .האם נבדקה הראות בכיכר ספרא שתהיה נראות  :  איציק בונצל
  .ישנה ראות, כן  :  ר"יו  
  .מדובר בכיכר גדולה  :  גלעד   

  
  

                                                     
  מחליטים פה אחד  
  

בטיחות התנועה והולכי              לקיים ישיבת וועדת תמרור ותנועה בנושא 
  הרגל 

  כיכרות בשוהם           ב
  
  
  
  
 

 עדכון עבודת השירות הווטרינרי  איגוד ערים דן בשוהם .2
  
חננית תציג בפנינו עדכון , מחודש יולי נכנסנו לעבודה עם השירות הוטרנרי  :  ר"יו

   של הפעילות
  .                   האיגוד

, רישוי עסקים, ישנה עליית מדרגה משמעותית בכל נושא מתן שרות לתושב  :  חננית
  בהיקפי , פיקוח

שירותים הווטרינרים השתלבו נציגי ה.                    הפעילות ובעיקר בביקורת בבתי העסק
  בתוך המערך 

, רואים את עבודתם המקצועית. כח אדם מקצועי מגיע לביקורות,                    ללא תקלות
  אמינות 

  .התוצאה בתי עסק מבצעים שיפוצים ומתאימים את עצמם לדרישות.                    ורצינות
  ?בכמה סופרים מדובר  :  גלעד

  .פרים בצעו ביקורות והם הקצו משאבים לתיקון הליקוייםבכל הסו  :  חננית
  .היה דוח מבקר המועצה בנושא רישוי עסקים  :  משה

  .קבלנו את המלצת המבקר ופעלנו לתיקון הליקויים  :  חננית
  ?האם יש שינוי ברמת הביקורת בעסקי המזון   :  משה

  .יש שרות של תברואן והאיגוד, כן  :  חננית
  . טובה והם קפדנייםהביקורת הרבה יותר  :  שי

  .כל הכבוד, ראיתי את חננית בחג מסיירת ובודקת את כל הרחובות  :  משה



  ?איך מתבצעת עבודת הלוכדים: יצחק שטרנברג
האיגוד מנהל . במבחן התוצאה יש שיפור, האיגוד מעסיק לוכדים שכירים  :  חננית  

  תיעוד לכל 
אים עבודה אחראית ובמידה ויש צורך רו,                    הפניות והביקורות שהם מבצעים

  .נבקש דוחות
   
 

 24.7.12  6' אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מס .3
  
  ?24.7.12 מיום 7' האם יש הערות לפרוטוקול ישיבת מליאה מס  :  ר"יו
  
  

   מחליטים פה אחד     
  

  24.7.12 מיום 7'                לאשר פרוטוקול ישיבת מליאה מס
  
 

 2012  לשנת2ח רבעון "דו .4
  

יש שיפור בגביה ,  ₪ 155,000ח הרבעון מצביע על עודף תקציבי בסך "דו  :  ישראל
  מארנונה 

אנחנו עומדים ביעדים והתקציב מתנהל לפי תוכניות ,                    ממגורים ושלא למגורים
  העבודה 

  .גם השנה אני מאמין שנסיים באיזון תקציבי.                    שתוכננו
ח מלמד שהמועצה עומדת באחוזים גבוהים מבחינת ביצוע "חשוב לציין שהדו  :  ר"יו

  אל מול 
כל הכבוד לישראל . הערכות נכונה ומערכת העובדת יפה יש תוצאות.                    התחזית

  ותודה באופן 
  .                   אישי על העמידה ביעדים ובתקציב למרות שמבחינת המשק זו שנה קשה

  
  
  מחליטים פה אחד    

  
  2012 לשנת 2ח רבעון "                לאשר דו

  
  
  
 

 2012אישור עדכון תקציב לשנת  .5
  
נתוני , נתוני ביצוע, בכל שנה אנחנו מעדכנים את התקציב על בסיס דוח רבעוני  :  ר"יו

  הכנסות 
פשר למועצה אנו מביאים לדיון אישור תקציב זה בכדי לא.                    והוצאות נוספות

  להמשיך את 
  .                    עבודתה בביצוע שוטף

המובאים , 2012להלן השינויים העיקריים בתקציב המעודכן לשנת     
  :לאישורכם

  
 הוצאות  .א

  



  הנהלה וכלליות
  

 17בסך ) פרסום(הקטנה בהוצאות בגין יחסי ציבור  : הסברה ויחסי ציבור
   .1-6/12י ביצוע "עפ. ₪אלפי 

תוספת ההוצאה היא לצורך מדידת . ₪  אלפי 46תוספת בסך  : רכהש והד"או
 .₪ אלפי 47תוספת בסך  . ביצוע תוכנית העבודה פעמיים בשנה

רישום ההוצאות של עורכי הדין שטיפלו בגביית כספי  : שירות משפטי
 .ח לעיריות"י הנחיות רו"עפ. הפיגורים בצד ההוצאה ולא בקיזוז הכנסות

 .₪ אלפי 81תוספת בסך 
 אלפי 108תוספת בסך . תוספת מנהל הכנסות ונכסים ציבוריים : מנהל כספי

₪.  
הם לא , מחלקת גביה הגדילה את פעולותיה בעשר השנים האחרונות פי כשלוש

אנו נדרשים למקצע , יזמים, גובים רק ארנונה וחינוך ישנם היטלי פיתוח
  .פונקציה זו

יש גביית היטלי , ת חשוב בתחום תכנון ובניהאני חושב שישנו תפקיד לא פחו  :איציק בונצל 
  פיתוח ומספר 
                   הפונים גדל לקבלת אישורים וכיום ישנה עובדת אחת במשרה מלאה ועוד 
  עובדת בחצי 

לדעתי צריך לשפר את נושא השרות ומהירות .                    משרה וכך ישנם עיכובים רבים
  מתן 

  .העיכוב גורם להודעות מהבנקים שלא עומדים בזמנים.  ההיתרים                   
לפני .  השאלה היא האם יש צורך, אפשר להגדיל משרה של העובדת השנייה  :  ר"יו  

  כחצי שנה 
                   הייתה תקופה של עיכובים אבל לאחרונה לא קבלנו תלונות או בקשות 

  לא כל הפניות . שעוכבו
  .   להיתרי בנייה חלקם פונים לשיפוץ מבנים קיימים                
למה כאשר העובדת יצאה לוועדת ערר לא .  תיקים ביום5- ל4האגף מטפל בין   :איציק בונצל 

  היה 
  ?                   קבלת קהל

אנחנו נפנה למהנדס . האגף מטפל ביותר תיקים ופניות של תושבים ביום אחד  :  ר"יו  
  המועצה 

לנו אין התנגדות ככל שיצאו יותר ,          ונבדוק האם יש לו צורך בהגדלת משרה          
  היתרים כך 

  .                   נקדם את ההכנסות מגביית תשלומי היטלי פיתוח והיתרים
  .ברבנות עובדים כשישה עובדים המטפלים ברישום נישואין וכאן יש צמצום  :איציק בונצל 

בדת בחצי משרה היא עובדת מועצה חדשה והיא מאוד צריך לזכור שהעו  :  שי  
  מקצועית בנוסף 

  .ישנו שיפור גדול,                     הכנסנו תוכנה חדשה שמיעלת את העבודה
  .נבדוק את הנושא מול מהנדס המועצה  :  ר"יו  

רק לאה העובדת במשרה מלאה , הן לא מבצעות את אותו מתן שרות או מענה  :איציק בונצל 
  ת נותנ

  .                   אישורים
יונה העובדת החדשה מטפלת בתושבים שמבקשים אישור שאין בהם צורך של   :  שי  

  היתר או 
  .                   ועדת תכנון ובניה

יש בקשות רבות שיש צורך במתן , מסגרת העבודה של אגף הנדסה גדל  :  ר"יו  
  אישורם אבל אנחנו 

  . עם מכון חיצוני שמטפל בחברות גדולות כמו חברת שטראוס                   עובדים
  .גם אישורי הבניה של גינדי לא בוצעו במועצה  :  ישראל  

הגדלת שירותי המחשוב במועצה כתוצאה מהגידול בשימוש  : מחשוב
 .₪ אלפי 79כ תוספת בסך "סה. במערכות מחשוב במועצה ובמוסדות החינוך

 שנרשמת כולה במסגרת התקציב הרגיל שינוי בשיטת רישום ההוצאה : גביה
  .כולל הוצאות הגביה בטיפול גביית היטלי הפיתוח



  .₪ אלפי 97קיטון בהוצאה בסך : שירותי אשפה
נכללים בהוצאת השכר . הופסקה העסקה של רופא וטרינרי : שירות וטרינרי

  . ותשלומי הפרישה של הרופאה6.12תשלומי שכר לרופא עד 
תוספות למערכות , חלפת רכב הביטחון לרכב רגילאי ה : שמירה ביטחונית

י עובד שעבר "הקטנת ההוצאה למוקד אמון בגין מאבטח שמבוצע ע, גילוי אש
 .ממחלקת תחזוקה

  .₪ אלפי 79כ תוספת בסך "סה
  .אפשר לקבל הסבר לגבי רכב הבטחון  :איציק בונצל 

  . את השינויבתקציב המקורי חשבנו להחליף את הרכב לפרייבט ולא בצענו  :  ר"יו  
 .יקט פיסוללפרו₪  אלפי 200תוספת בסך  : נכסים ציבוריים

   :שירותים ממלכתיים
  .עבור פעילויות תרבות. ש.מ.לח₪  אלפי 100תוספת בסך   : .ש.מ.ח

י תחזית הוצאות מעודכנות של מחלקת "עפ₪  אלפי 302תוספת בסך  : רווחה
 .רווחה

תוספת ההוצאה היא בגין . אין נישורישוםתוספת הוצאות בגין  : שירותי דת
 .כתובה והדרכת כלות, פרסום

  
 הכנסות  .ב

  מיסים ומענק כללי
ארנונה למגורים תוספת בארנונה למגורים שוטף שנובע מהעמקת גביה ועדכון 

כמו כן תוספת בארנונה מפיגורים הנובע מפעילות אכיפה של מחלקת . מדידות
 .₪ אלפי 322כ תוספת בסך "סה. הגביה

מדידות של נכסים אחרים ופעילות אכיפה של  : נה למגוריםארנונה שאי
 . מחלקת הגביה

  .₪ אלפי 774כ תוספת בסך "סה
  שירותים מקומיים      

ההתקשרות עם איגוד ערים דן כספי אגרת רישיונות  : אגרת רישיונות לכלבים
 .לכלבים נגבים עבור האיגוד

 . ₪ אלפי100הקטנה העברה מהקרן בסך  : קרן אגרת שמירה
י הועדה שלא נלקחו בתוכנית "עדכון של היתרי בניה ע : ועדת בנין ערים

 ). נדייג. (העבודה
 .₪ אלפי 1,068כ תוספת בסך "סה

  שירותים ממלכתיים      
אין , )1.9.12 –החלה ב (ג "ל תשע"החל משנה : חובה. השתתפות הורים ט

גני הילדים קיטון במספר הנרשמים ב. גביית כספים בגין גני טרום חובה
 .₪ אלפי 1,960כ הקטנה בסך "סה. ב למול נתוני הרישום"בתשע

בהמשך לסעיף קודם מממן משרד החינוך את  : חובה. ט ממשלה תהשתתפו
 .₪ אלפי 1,136כ תוספת בסך "סה .מרבית שכר הלימוד

₪ אלפי  108קיטון הממשלה בסך  : השתתפות הממשלה בחינוך המיוחד
 .₪  אלפי 25קיטון בסך , וביצוע חלקי של פרויקט ביטוח לאומי

גידול בהשתתפות הממשלה בתקציב  : השתתפות הממשלה בחטיבת הביניים
 .עדכון מחירים ותוספת תלמידים.₪ אלפי 347בתי הספר בסך של 

 אלפי 610קיטון בהשתתפות הממשלה בסך של  : השתתפות הממשלה בתיכון
ל "מ עם מנכ"עלת להחזר הקיצוץ בהליכים משפטיים ובמוהמועצה פו.  ₪

 .משרד החינוך
עדכון השתתפות הממשלה  : השתתפות הממשלה לשירות הפסיכולוגי

 .₪ אלפי 115לשירות הפסיכולוגי בסך של 
י הביצוע "העדכון עפ. ₪ אלפי 46תוספת בסך  : השתתפות תלמידים בהסעות

  .9-12/12החצי שנתי ותחזית רישום לתקופה 
₪  אלפי 236תחזית מחלקת הרווחה לתוספת בסך  : השתתפות משרד הרווחה

  .וזאת למול תוספת פעילות בצד ההוצאה, 



 זוגות למול 1,500 צפוי רישום נישואין של 1-6/12י ביצוע "עפ : שירותי דת    
  התחזית 

  .₪ אלפי 260תוספת בסך  . זוגות בלבד850בתוכנית העבודה של                    
  
  

-1י נתוני ביצוע "העדכון עפ. ₪  אלפי 146הקטנת הכנסה בסך  : מפעל המים
6/12.   

נובע בעיקר מביטול הפרשה למס . ₪  אלפי 234תוספת בסך  : הכנסות שונות
  הכנסה 

 אני רוצה להודות לגזבר המועצה ולכל אגף הגזברות על .₪ אלפי 200בסך 
 ועברו על כל סעיפי התקציב הם ישבו. הכנת תקציב מעודכן בפרק זמן לחוץ

אני לא חושב . כולל הכנסות שנתקבלו והכנסות עתידיות ממשרדי הממשלה
  . שיש עוד רשות שבספטמבר יכולה להכין תקציב מעודכן  ומפורט כפי שקבלנו

  ?האם יש שאלות
  

  מחליטים פה אחד            
  
  

  2012                    לאשר את התקציב המעודכן לשנת 
  
  .  יצחק פינברג עוזב את חדר הישיבות 
 

 רים"אישור תב .6
  
  
 החינוך תקציב ממשרד : )471(ב יהלום "חט-פינות עבודה–אופק חדש   :  ר"יו

  להשלמת פינות 
  . 143,600₪כ התקציב הוא בסך "סה. יקט אופק חדש                   עבודה לפרו

 4,495,357יקט לסך של קציב הפרועדכון ת : )462(' ישיבה שלב ב/ אולפנה              
  תוספת . ₪

קרקע , )2%(התוספות הם בגין מיזוג אויר .  481,645₪לתקציב שאושר בסך              
  ותוספת ) 6%(

  .משרד החינוך: מקור המימון של התוספות  ).4%(מרחק              
אולם ספורט אישור תקציב לבניית ) : 468ר "תב(אולם ספורט שלהבת              

  לשלהבת בשכונת 
השתתפות (מנהל מקרקעי ישראל : מקור המימון . ₪ 3,386,326כרמים בסך              
  בהקמת 
  . 1,386,326₪: מפעל הפיס. ₪ 2,000,000-מוסדות ציבור             
השינוי הוא . 19.6.12ר מישיבה קודמת בתאריך "מחליף אישור תב : הערה       

  בסכום 
  .ההשתתפות של מפעל הפיס       

למחשוב מוסדות  ₪ 300,656תקציב בסך  : )472( פיס –מחשוב מוסדות חינוך              
  . חינוך

. ב של מפעל הפיס" עמדות למוסדות החינוך כמפורט באישור המצ86כ "סה             
  המימון של 

 .2012על הפיס לשנת במסגרת מענק מפ.  100%הוא בשיעור  מפעל הפיס              
  מבטל  : הערה

  . ₪  200,000 בסך 19.6.12מיום  409ר "עדכון תב             
תקציב פיתוח ממשרד הפנים להחלפת סוג ):473 (2012שדרוג תאורת רחובות              

  התאורה 
משנקים אלקטרוניים , והתקנת פתרונות טכנולוגים לצמצום צריכת האנרגיה             

  אורת ות



: משרד הפנים   :מקור המימון . 600,000₪ –אומדן ההוצאה נאמד ב .              לדים
200,000 ₪   
  . 400,000₪ס "ע: הלוואה  .תקציב פיתוח             
. ת והמדען הראשי" ממשרד התמ40%הערכה שיתקבל מענק בשיעור  : הערה       

  כאשר נקבל 
  .האישור נסב ההלוואה       

עקב החלטת בית המשפט המחייב אותנו להשלים : )368(אולם ספורט אבן חן              
  בניית 

 מטר ועלותו בסך 15             קיר אקוסטי בבית הספר אבן חן נדרש להקים קיר באורך 
  של 

  . 130,000₪  -             כ 
  ?האם יש מועד לביצוע: יצחק שטרנברג

           . חופשת סוכות יתחילו בביצועהנושא בטיפול ובמהלך  :  ר"יו  
 ₪ 30,000תקציב בסך  : )475(ס ניצנים "הנגשת כתה לליקוי שמיעה בבי                        

  להנגשת 
 .משרד החינוך : מקור המימון. ס ניצנים"                   כיתה לליקויי שמיעה בבי

  
  

  מחליטים פה אחד
  

  : הבאיםרים"את התב        
  
במימון ₪  143,600תקציב בסך ב יהלום       " פינות עבודה חט–אופק חדש  – 471ר "תב          

  משרד החינוך
במימון  ₪ 481,645תוספת תקציב בסך '                     ישיבה שלב ב/ אולפנה– 462ר "          תב

  משרד החינוך
במימון  ₪ 2,000,000                     תקציב בסך  אולם ספורט שלהבת               – 468ר "          תב

  מנהל מקרקעי 
                                                               ישראל       

במימון מפעל  ₪ 1,386,326                            
  הפיס

במימון  ₪ 300,656     תקציב בסך  מחשוב מוסדות חינוך                              – 472ר "          תב
  מפעל הפיס

במימון  ₪ 200,000                          תקציב בסך 2012 שדרוג תאורת רחובות – 473ר "          תב
  משרד הפנים

במימון  ₪  400,000                    תקציב בסך             
  הלוואה בנקאית

במימון  ₪ 130,000חן                                    תקציב בסך   אולם ספורט  אבן – 368ר "          תב
  פ.ע.ק

במימון  ₪ 30,000ס ניצנים  תקציב בסך " הנגשת כתה לליקוי שמיעה בבי– 475ר "          תב
  משרד החינוך

  
  
 

 21.8.12אישור פרוטוקול ועדת ביקורת מיום  .7
 
ר משה מזרחי וחבר הוועדה " יו בהשתתפות21.8.12 -ועדת ביקורת התכנסה ב  :  ר"יו

  . יצחק פינברג
  .                   משה בבקשה

אני מבקש שתאשרו , ועדת ביקורת התכנסה והגישה המלצות לתיקון ליקויים  :  משה
  את 

  .                   המלצותינו
הוועדה ממליצה לשלוח שוב מכתב למשרד הפנים בנושא ביטוחים ונכסים על   :  ר"יו

   מנת שלא



בנוסף ישנה המלצה לתקן . הערה שחוזרת כל שנה,                    לפגוע בזכויות הרשות
  ליקוי בנושא 

  .                   נחיצות משרה של עובדת וותיקה במועצה
  
  

  מחליטים פה אחד
  
  

  21.8.12               לאשר פרוטוקול ועדת ביקורת מיום 
  
 

 2011רט מועצה מקומית שהם לשנת אישור דוחות כספיים מבוקר ומפו .8
  

אנו מגישים לכם לאישור דוחות כספיים מפורט ומבוקר של המועצה לשנת   :  ישראל
  סיימנו את , 2011

  .                    התקציב בעודף
   

  מחליטים פה אחד
  

  2011                 לאשר דוחות כספיים מבוקר ומפורט לשנת 
  
  
  
  
  
  

 2012שנת אישור הנחות בארנונה ל .9
  

על פי הדין אני מציגים לכם דוח מפורט ללא ציון שמות התושבים שקבלו   :  ר"יו
  במהלך השנה 

  .                    אישור להנחות בארנונה
הדוח הזה . גמלאים ועוד, נכים, פ חוק" תושבים קיבלו הנחה ע1200 -כ  :  שי

  מתייחס לתושבים 
  .נה ממקום של מצוקה כלכלית וסיבות נוספות                    שביקשו הנחה בארנו

פרטי מבקשי ההנחה גלוי בפני עובדי המועצה המקצועיים אך חסוי בפני   :איציק בונצל 
  יושבי הוועדה 

  .                    שהינם אנשי ציבור
  .ההצעה מקובלת  :  ר"יו  

  
  מחליטים פה אחד            

  
  2012נה לשנת לאשר  הנחות בארנו                    

  
 משלחת מרכז שלטון מקומי, אישור נסיעת ראש המועצה לאירופה .10

  
תוכנית העוסקת , מועצה מקומית שוהם חברה בתוכנית תג הסביבה  :  ר"יו

  בהתייעלות סביבתית 
מרכז שלטון מקומי ארגן סיור לימודי של חמישה .  רשויות80                   וחברים בה 

  ימים למשלחת של
נדרש אישור השתתפות . ואנגליה, שוויץ,  רשויות הביקור יתקיים בגרמניה20                   



  המועצה 
אני יוצא . י האיחוד האירופאי "רוב המימון נעשה ע,  3,000₪ -                   במשלחת ב

  .ר המשלחת"כיו
  

  מחליטים פה אחד        
  

והשתתפות המועצה בעלות של              לאשר את נסיעתו של ראש המועצה 
  ח" ש3,000

 
 עדכונים .11

  
 2013תוכניות עבודה ותקציב לשנת 

, לקראת הכנת תוכניות התקציב אני מבקש לדעת כיצד השנה אנחנו משפרים :יצחק שטרנברג
  מתמקדים 

? איך מתבצעת עבודת חברי המועצה עם המנגנון.                     ועושים דברים יותר טוב
  את האם נקבל 

האם נוכל להשתתף בדיוני התקציב ?                     החומר מספיק בזמן בכדי ללמוד אותו
  בהחלטות 

צריך לראות תקציב השוואתי לשנה קודמת השוואה של כל ?                     ובתעדופים
  איפה , התקציב

  .                     המשתנים בכדי שנפעיל שיקול דעת
א רואה שינויים משמעותיים בתקציב שיאפשר לנו להגדיל פעילות אני ל  :  ר"יו  

  בתחומים חדשים 
  .2014 -יעבור לשנה לאחר מכן ל2013                    מה שלא נבצע בתקציב לשנת 

גם בשנה . אני עדיין לא יודע מה יהיה ובשנה הזאת אני עדיין רוצה לבצע :יצחק שטרנברג
  שעברה נאמרו 

ופסטיבל פיסול  ₪ 600,000     אותם דברים והשקענו במתקני הסקייט פארק               
  אולי ,  200,000₪

  .                   אם נבחן את הדברים מראש לא נעדכן או נוסיף פרויקטים
פרויקט הסקייט פארק הוא חלק מתוכנית תלת שנתית וחלק מהמימון היה   :  ר"יו  

  י הלוטו וקרן "ע
  .מדובר בתקציב פיתוח ולא בתקציב שוטף,     עבודות פיתוח                

 ₪ 200,000אני רוצה לדעת מראש שאם יהיה חסר כסף לחינוך אני אעביר : יצחק שטרנברג
  לחינוך ולא 

  .אני רוצה ללמוד מראש את כל הדברים.                     לפרויקט אחר
יש שינוי אבל צריך  ₪ 300,000 – 200,000אין תקציב שלא מייצר מנוף של   :  ר"יו  

  לראות מה יהיה 
                   תקציב המדינה ובדרך כלל אנו מאשרים תקציב לפני שהממשלה מעבירה 

  .תקציב
צריך להדגיש , בכל שנה אנחנו מקבלים ספר תקציב הכולל דוחות אקסל רבים  :  שלומי  

  אילו תוכניות 
  .ות חדשות נכנסו לתקציב                   הם בשוטף ואלו תוכני

  
  
  

  .אתם מקבלים תוכניות תקציב כולל השוואה לשנה קודמת  :  ר"יו  
התחושה שלנו היא שאנחנו מקבלים תוכנית מוגמרת שיש בה את העדפות של   :איציק בונצל 

  המועצה ואני 
לים אנחנו לא יכו.                    חושב שנושא כמו חינוך מחייב אותנו בתקציב גדול יותר

  לשנות את 
  .                   התקציב שמוגש לנו ולכן אנחנו רוצים להגיע עם רשימת דרישות כמו במכולת



הכנסה מגביה תהיה בזמן אך לא יהיו , צריך לקחת בתקציב תחשיבים כגון  :  ר"יו  
  עוד פרויקטים 

  .                   להכנסה
  .בות בתקציבאנחנו רוצים לקבוע נקודות חשו  :  איציק בונצל

נעבוד מול הגזברות או , האם חברי המועצה צריכים להגיש תוכנית משלנו :יצחק שטרנברג
  שנתייעץ עם אנשי 

  ?                     מקצוע מבחוץ
  .צריך להגיש את הסיכום שלנו  :איציק בונצל 

₪ ₪   מיליון 116בתקציב המעודכן יש הצגת נתונים של הכנסה בסדר גודל של   :  ר"יו  
  צריך לקחת 

מול זה  צריך ,  ואלו ההכנסות וזה מה שיהיה בשנה הבאה2%                   מקדם של 
  לקחת עדכון הסכמי 

  .הצמדות של נותני שרות ועוד,                      שכר
  ?מתי נקבל את תוכנית העבודה לקראת הכנת התקציב :יצחק שטרנברג

  .2013כניות עבודה לשנת ז מוכן להכנה והצגת תו"יש לו  :  שי  
מה שאתם מקבלים זה מה שיש אין , אתה מוזמן לכל ישיבות התקציב  :  ר"יו  

  .קסמים
 200,000, לדוגמא תקציב פרויקט הפיסול, אפשר לעשות יותר בתחום החינוך   :איציק בונצל

  פספסתי ₪ 
  .                   אבל אפשר לעשות  דברים אחרים

נסה ממענק רזרבות השר ואישרנו את חלוקת התקציב רוב קבלנו תוספת הכ  :  ר"יו  
  התקציב היה 

  .כל התקציבים אושרו בישיבות המליאה.                     לחינוך
אלו סכומים שמקשים על , מפריע לי שהחינוך הדתי עולה להורים יותר  :איציק בונצל 
  .ההורים

ההבדל הוא , ת לחינוך הדתיאתה יודע אין בעיה להשוות את המסגרת החילוני  :  ר"יו  
  בתוספת 

אם מסגרת השעות הייתה כמו בתיכון ,                    השעות שמקבלים בתי הספר הדתיים
  לא היה הבדל 

  .                   בעלויות
, ₪ מיליון 2.5 -גם בני עקיבא לשם השלמת המבנים גייסנו כספים והגענו ל  :איציק בונצל 

  כולם קבלו שווה 
  .                בשווה אין לי בעיה שבאותה מידה נשווה את מסגרות הלימודים   

זה ₪  מיליון 2.5יש לנו  ₪ 1,000 תלמידים במכפלה של 2,500בשוהם ישנם   :  ר"    יו
  . מה שיש לנו

  .תעשה תחשיב ותבין שאין לנו אפשרות אחרת.  6,000₪                   שעת לימוד עולה 
אנחנו מצליחים לגייס כספים לפרויקטים אפשר לגייס גם לזה ושוהם תהיה   :  איציק בונצל
  הרשות 

  .המועצה יכולה לעשות זאת.                    הראשונה שמובילה מהלך שכזה
  .אין לנו תוספת הכנסות, זה לא עובד כך  :  ר"יו  
ספות המועצה נותנת שעות נו, יש הגיון בבקשה אני מופתע שמעלים זאת כך  :  משה  

  במקצועות 
אם יש לכם נושאים תעלו אותם .                    הליבה והקטנת מספר הילדים בכיתה

  בפורום המתאים 
  .                   כמו בוועדת חינוך

  ?איך מתקיימות ישיבות התקציב: יצחק שטרנברג
  .כל אגף ואגף מציג את התוכניות והתקציב שלו  :  ישראל  
  .לכל הישיבותאתה מוזמן   :  ר"יו  

  .גמר חתימה טובה    
  
  

  .הישיבה הסתיימה
  



  
  

                      
      

גיל                             שי  אברהמי
  ליבנה

           ראש                  ל  המועצה"       מנכ
  המועצה
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