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  7/11פרוטוקול ישיבת ועדת הנהלה וכספים תמצית מ

 21.12.11: תאריך 

 
 :  על סדר היום

 

 .  23.11.11מיום  6/11רוטוקול קודם אישור פ .1

 .2012דיון בחוברת תקציב המועצה לשנת  .2

 .9/11, 2/10בהמשך להחלטת מליאה בפרוטוקולים  –דיון בסוגיית שדה התעופה מגידו  .3
 

 : חולק לחברים

  2012תקציב המועצה לשנת חוברת . 
 

 נוכחים שאינם מקרב חברי הועדה חסרים מקרב חברי הועדה משתתפים מקרב חברי הועדה

 גזבר המועצה –ואד זועבי 'ג עין חרוד איחוד –צביקי נור  ראש המועצה –דני עטר 

 מבקר המועצה –אייל פיינגנבוים  דבורה –ארמנד עמוס  בלהימוק -עיד סלים 

 יועץ משפטי –ד אילן מירון "עו אביטל –שאול מיכאל  ברק -אלהרר רמי 

 מנהלת הלשכה –שאול  -אלונה סדן אדירים –יהודה עמר  כפר יחזקאל –יצחק שדה חן 

  רמת צבי –שניר פרידמן  עין חרוד מאוחד – רמון בן ארי

  גן נר –אליהו ארבל  בית אלפא –שמחה צלניקר 

   נעורה –חאלד חלדי 

   מלאה –מנשה אזרד 

 

 :  סיכום

 החלטות תמצית הדברים הנושא לסדר היום

:  לסדר היום 1סעיף 

פרוטוקול אישור 

מיום  1/11: קודם

23.11.11. 

 

 : ראש המועצה

מענק משרד הפנים "נכתב כי , 2עמוד  6/11בפרוטוקול 

יש לתקן הסכום ". ממה שאושר₪ מיליון  2 -הופחת בכ

מענק משרד הפנים הופחת : "שהופחת לפי דברים אלה 

 ".ממה שאושר₪ מיליון  1.2 –בכ 

 8 -בעד

 אין -נגד

 אין –נמנע 

ועדת הנהלה וכספים :  החלטה

מאשרת פרוטוקול מישיבתה 

ואת התיקון  23.11.11מיום  1/11

:  2' לפרוטוקול לפיו יירשם בעמ

מענק משרד הפנים הופחת בכ "

 ".ממה שאושר₪ מיליון  1.2 –

:  לסדר היום 2סעיף 

דיון בתקציב המועצה 

 : תמצית דברי גזבר המועצה

  מליון  134 –עמד על כ  – 2011תקציב המועצה השוטף לשנת₪ . 
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 2012לשנת 

 
   עם כל התיקונים והשינויים עומד על                     2012תקציב המועצה השוטף לשנת

 .₪אלף  131 –כ 

 המגדיר מטרות על פי סדרי  2012מופיע נספח לתקציב , 32' עמ, בסוף חוברת התקציב

אליהם יופנו תקציבים שיושגו מעבר לתחזית ההכנסות שפורטה בגוף , עדיפויות

 .התקציב

 י "עפ, ואינו מופיע יותר בשורה נפרדת, הוכנס לתוך תקציב החינוך, סעיף הסעות

 .הנחיות משרד הפנים

 ע פירוט סעיפים מקסימאליבכל מינהל מופי. 

 : הערת ראש המועצה

  משמעו מודל הניהול הדו רובדי עליו דיברנו , 32' עמ, בנספח לחוברת התקציב 2סעיף

הינו יוני , היעד להשגת תקציב בעבור פעולה זו. בישיבות המליאה וההנהלה האחרונות

2012. 

 

  –זמן שאלות ותשובות  -

 

הסברים לתקציב וסוגיה של העלייה המשמעותית  ישב עם הגזבר וקיבל – שמחה צלניקר

אבל מי שלא קיבל הסבר עשוי לחשוב , הבין כי זו העברה בין סעיפים ומינהלים. בסעיפי השכר

 .שיש כאן עלייה משמעותית

 .בסעיפי השכר 2012הראיתי כי בפועל לא הייתה עלייה בתקציב  – ואד זועבי'ג

יש יישובים , גם השנה נושא תאורת רחובות, שוביםלגבי חלוקת התקציבים ליי – שמחה צלניקר

 .כל שנה אנו שואלים מה עם זה ולא מקבלים תשובות. שמקבלים ויש יישובים שלא

, סוכם עם נציגי הקיבוצים. רק חצי מן הסיכום והם הדברים אינם מדויקים - ראש המועצה

רמן וגופיים מוסדיים בית שטו, נכניס לתקציב תמיכה במשכן לאומנות, שהשנה בתקציב השוטף

חלקה של . נוספים ובמקביל נפעל לאיתור תקציבים עבור השלמת תקצוב תאורת רחובות

כמו כן . עד כה לא איתרנו תקציבים לסעיף תאורת הרחובות. המועצה בסיכום זה מולא כלשונו

המדינה אינה לוקחת אחריות . מזכיר כי תקציבי הממשלה לרשות רק הולכים ומצטמצמים

עובדה זו מעמידה . תים שונים ואינה מעבירה או מצמצמת השתתפותה במגוון פעולותלשירו

צפי לפיו לא נוכל להוסיף ולעמוד במשימות שהצבנו לנו לאורך זמן וסביר כי נאלץ במהלך השנה 

 .לעשות שינוי מתאים בסדרי העדיפויות בתקציב

 : לסדר היום 3סעיף 
יון בסוגיית שדה ד

 –התעופה מגידו 
בהמשך להחלטת 

מליאה בפרוטוקולים 
2/10 ,9/11. 

 

 : תמצית דברי ראש המועצה

לפני מספר דקות נודע לנו כי שר התחבורה הודיע בתקשורת כי שדה התעופה החלופי יוקם 

 .בנבטים וכי האופציה של מגידו אינה בת תוקף

 .ליאהאין טעם לקיים דיון בעניין ואנו נסיר הנושא מסדר היום של המ, לאור זאת
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  –זמן שאלות ותשובות  -

אירועי השריפה בכרמל הביאו להחלטה על רפורמות במערך הכבאות וייעוד תקציבי הכבאות   – אייל פייגנבוים

 ?כיצד נקבעת הקצאת הרשות לכבאות ולמה נועדה . להצטיידות והכשרה

הנקבע , מפתח מסוים של גודל הרשותהשתתפות הרשות במערך שירותי הכבאות אזור יזרעאל נקבעת לפי   - ראש המועצה

ואלו מהווים , תקציבי הרשויות החברות באיגוד הערים לכבאות משמשים להתנהלות שוטפת. י הנחיות משרד הפנים"עפ

לא מוכרות הנחיות חדשות או אחרות לתקצוב . תקציבי ההצטיידות הינם תקציבי מדינה. חלק עיקרי בתקציב האיגוד

 .כנציג המועצה במועצת איגוד הערים לכבאות יסקור הנושא בישיבה הבאה, ד חלדיחאל. איגוד הערים לכבאות

  .מנהלת הלשכה,  שאול -אלונה סדן:   ערכה לפרסום

 


