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  79פרוטוקול ועד מקומי מס'
 15.1.19מיום 

זקר, רפי תדהר נואית בלטרן, גיא  אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס, יעל יעקב, עומר סובול,נוכחים: 
 , גיה רותם שלומי לוי, ניסן כנפי

 

 אחריות ביצוע נושא

 דברי פתיחה אליעזר: 
 2019ישיבה ראשונה ל

 לתקציבהישיבה תוקדש בעיקרה 
 :עדכונים

זה , איציק שעתאל עם סגן ראש המועצה לגיה ולי יתהיפגישה שה
  בפגישה הועלו מס' נושאים:האווירה היא קשה במועצה. לא סוד ש

המועצה רוצה שנשלם על  תשלום שכירות על מבנה הצהרון: 1
 מזה.ם מבנה הצהרון ואנחנו מסרבים, כרגע הורדנו אות

 מחולק לשניים מצד ימין גאולים. נושא בית העלמין במושב,. 2
בית העלמין מגודר ותחום אנחנו כחלק ממחווה שלרצון טוב 

 קוברים כאן את דיירי המעון לניצולי שואה. יש את ההיבט הכלכלי
בנושא שחלקות הקבר המוכנות בריבועי בטון הולכות ונגמרות 

והמימון על נקברי מעון ניצולי השואה צריך לתת עליו את החשיבה 
 מול סגן ראש המועצה לגבי הרחבה.נבדק . הנושא הפיתרוןו

 והסדרים מול המעון.
נושא נוסף מבנים יבילים למתחם הנוער, הנוער יושב במספר .3

. הכוונה להדק את כל המתחם למרכז מפוזרים במושב מועדונים
 אחד.

הבהרנו למועצה לאור  אנחנו מתכננים לרוץ עם זה לכיוון פסח.
מבנים נוספים יבילים באזור   3הבטחתה מלפני הבחירות בדבר 

 מתחם התנועה, כי אנו עומדים על מימוש ההבטחה.
מכלוף בנושא חניות. ראובן אנחנו מתנהלים עם שחר ו -שצ"פ

 ברור לשני הצדדים כי קיימת מצוקת חניה.
 ה.ומול האנדרט אנחנו רוצים לעשות חניות ליד הדואר,

להעביר מסר כי נבקש תמורת אישור לחנות נפגשנו איתם על מנת 
 הםיש נכונות כרגע  סיוע לסיום השצ"פ. ו במקום ביצוע החניות

 .שמוע נעדכן בהמשךמוכנים ל
השצ"פ מוכן עמודי התאורה הותקנו היום. כל עוד לא יהיו מתקנים 

לכן רוצים למלא אותו כמה ויש חשש שהמקום יהרס יהיה בעיה. 
 שיותר מהר.

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

עדכון בנושא בן בטחון. לאחר מספר פגישות איתם שהחלו 
ש"ח עקב השינוי  143.000בבקשה לקנס יציאה בסכום של 

ויציאה מההסכם לפני  שעשה הועד הקודם בתפיסת הביטחון
מתוך ,₪  40,000לקנס של לאחר משא ומתן הזמן. הגענו היום 

הצדדים לשמור על מערכת יחסים טובה ועם הבנה ורצון של שני 
הסכום ירד מיתרות תקציב  פתח לעתיד משותף במידת הצורך.

2018. 
 .אבקש מהועד להצביע על אישור ההסכם

כולם הצביעו פה אחד  -הצבעה
 בעד
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 2019ועכשיו נעבור לתקציב 
 שלומי מציג מצגת כללית של הכנסות והוצאות

 2019הנתונים ל ומה הצפי לאור  2018מה היה ב
 

 מצורפת מצגת

מרגיש שיש לא מעט נושאים שיש להיכנס אליהם לעומק  -ניסן
ולהבין מה ניתן לעשות . אני חושב שיש לעבור בפתיחות סעיף 

 .סעיף ולדבר עליו
יהיה צפוף כי לפנינו לוח זמנים להגשת לוח הזמנים  -אליעזר

רביעי  20.1.19בראשון . לכן נקיים ישיבות 5.2.19התקציב עד ה
 להחלטה סופית. 1.2.19ובשישי  23.1.19

בישיבות הבאות יציגו הועדות את בקשותיהם לשנת התקציב 
 הקרובה.

 

אליעזר, יש להדגיש כי המטרה העיקרית שלנו מעבר למציאת 
, היא המחשבה על צמצום הוצאות. איפה מקורות הכנסה נוספים 

 ניתן להתייעל וגם על זה נעבוד לעומק.

 

 סקירה על מה שקורה במועצה -איציק סלובודיאנסקי
איציק הציג את המצב הקשה והגרעון הגדול שיש למועצה. כחלק 

מדובר על  ,שכרגע שמועמדת לאישור 2019יב למתכנית התקצ
בארנונה שנגבת דרך המועצה, על אופציה של  5%עליה של 

 העברת ניהול החשמל והגזם למושבים בתכנית שעליה עובדים
למשלמי  2%קיצוץ ₪ . . קיצוצים גדולים בנוער כמיליון כרגע

 הוראות קבע ועוד...
וצפי שלא  תקופה קשה עוברת על המועצה עקב שנת בחירות

 תאם מציאות.

 

 
 

 גיה -רשמה 
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