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  ח"תשס   בכסלו  ' כד                                     
  2007     בדצמבר     4                                                                        
  

  1963/   מה             מספרנו                                                                    
  
  

                                                                                                                                    
        2007200720072007לשנת לשנת לשנת לשנת ' ' ' '    פרטיכל ישיבת מועצה שלא מ� המני� ו   פרטיכל ישיבת מועצה שלא מ� המני� ו   פרטיכל ישיבת מועצה שלא מ� המני� ו   פרטיכל ישיבת מועצה שלא מ� המני� ו                

      21:3021:3021:3021:30 בשעה  בשעה  בשעה  בשעה 07/07/07/07/12/12/12/1203030303/שהתקיימה ביו! שהתקיימה ביו! שהתקיימה ביו! שהתקיימה ביו!                                                                                                                         
  
    

  ש המועצהרא $  מר אלי לוי :משתתפי!  
  חבר המועצה  $   מר נפתלי אדר      
  ר המועצהחב $  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה$    יוס& אליעזמר       
  ר המועצהחב $  מר שאול דולב      
   חבר המועצה$    מר אריה הכט      
   רת המועצהחב $  לורה לבנה' גב    
      �  ר המועצהחב $  מר יוס& ניס
   ר המועצהחב $   יעקב שנחהמר    

 

   יוע) משפטי$   ד ששו� יצחק"עו   :נוכחי!  
  מבקר המועצה$   מר שמואל לביא      
   מהנדסת המועצה$  'אדר,  חנה חרמש'גב      
   עוזר ראש המועצה$    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה$    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו*$    בתיה הרפז' גב      
  ט המועצה" קב$    מר דני מלכה      
   מנהלת הלשכה$    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ$   עדנה זטלאוי' גב      

  
  

        ....2008200820082008אישור הצעת התקציב לשנת אישור הצעת התקציב לשנת אישור הצעת התקציב לשנת אישור הצעת התקציב לשנת : : : : על סדר היו!על סדר היו!על סדר היו!על סדר היו!
        

  . פותח את הישיבה השנתית לדיו� ואישור התקציב$    אלי לוי
  אנו עומדי! ביעדי התקציב וג! לא, לשמחתי,   לאור הנסיו� בשני! קודמות    

   וזה עומד לזכות רשות מקומית כשלנו ביחס לכמות התושבי! ורמת!  גירעוניי     
  כשהמועצה נשענת בהכנסותיה', תברואה וכד, הישובחזות פני ,   השירות בחינו*     
      אנו נחשבי! בי� הרשויות היציבות ונית� .   בעיקר על הכנסות ממגורי!     

  .  להתגאות על כ*    
  

   עומדי!!  והתקני! המוניציפליי$1,400  מספר בתי האב בלהבי! כמעט נושק ל
  ליי!  אל מול מספרג! ביחס הגבוה של מספר עובדי! מוניציפ.  משרות24  על  

  .שברנו כל אמת מידה במדינת ישראל,   תושבי!
    את העידוד אנו מקבלי! כל הזמ� ושומעי! מכל מי שנכנס לכא� על איכות

  שבע וא! בניחו!$א! בטקס הכנסת ספר תורה בבאר,   הישוב והשירותי!
�  האחות האבלה התרשמה מדר* הטיפול שהמועצה,   אבלי! אצל משפחת הרמ

  ..יקה במקרי! כאלה  מענ
  

    שנחה הוא אחד הגורמי! שלזכותו אנו זוקפי! את העמידה ביעדי! ולידו את
  .עובדי המועצה וועדת הכספי!,   מנהלי המחלקות
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  לא תהיה שו! , השנה אנו נכנסי! לשנת בחירות והתקציב איננו מאופיי� כ*  

  .כיפה לעומת אשתקד  הנחה או נסיגה מדרכי פעולתה של המועצה בא
  

  . ס בתו* התקציב"  אני מבקש להסב תשומת לבכ! לנושא ההעברות למתנ
   0.5ע! גרעו� של -  מליו� 2 $ס המחזור השנתי לא הגיע ל"  כשקבלנו את המתנ

 �  .-  מליו� 1.4 $והעברת המועצה הגיעה ל-   מליו
  .שא את עצמוס נו"ההעברות קטנו והמתנ, התקציב גדל,   מאז הורחבה הפעילות
  היו!. גרעו�-   אל& $50 תלמידי! ו26 היו רשומי! �  לדוגמא בקונסרבטוריו

  . תלמידי! והוא נושא את עצמו300  רשומי! 
  .- מליו� 4 עמד על 2005ס בשנת "  מחזור המתנ
  .-  מליו� 4.4 עמד על 2006ס בשנת "  מחזור המתנ
  .-  מליו� 5.5 עמד על 2007ס בשנת "  מחזור המתנ
  י ועדת כספי! של"כ* אושר ע, - מליו� 6.5 עומד על 2008  היעד לשנת  

  . -  אל& 250 $ס ואילו העברות המועצה עומדות על כ"  המתנ
  נעשית כא�. - מליו� 32 $  תקציב שני הגופי! לשירות האוכלוסיה עומד על  כ

    עבודה ע! קומ) קט� של עובדי! עתיר תפקידי! שהוא איכותי ונאמ� למקו!
  .  עבודתו

  ומוצא, מעביר את רשות הדיבור ליעקב שנחה.   יישר כח לכל העושי! במלאכה
  .תודה,   המקו! להודות לו כא� ועכשיו

  
  . סבבי! בנושא התקציב2 קיימנו $  יעקב שנחה

  .קבלנו הערות וקיימנו דיו�,   שלחנו את הטיוטה
  :2008  מבקש לחדד את עקרונות תקציב 

  .  אי� העלאת ארנונה
  .י חוק וותק"  אי� תוספת שכר לעובדי! אלא עפ

  .- אל& 158  לקחנו בחשבו� קיצו) במענק איזו� ואמדנו אותו על 
  . בשכונת המניפה119 מתו* 60  ההכנסות מאגרות בניה 
  .הכנסות-  אל& $15הוצאות ו-  אל& 30י חוק "  תקציב בחירות רק עפ

  .- מליו� 2ניה בס*  � גידול בהכנסות מארנונה ואגרות ב$  נלקח בח
  פינוי, היטל הטמנה, רווחה, חינו*, בגינו�-  מליו� 1.6  גידול בהוצאות בס*  
  .  אשפה ואחזקת מבני!

  התחייבנו לבחו� באמצע השנה הכנסות בגי� ארנונה מהרכבת,   חברי הועדה
  .  ובמידה והביצוע לא יספק  נפעל לצמצ! את התקציב בכל המחלקות

  .- אל& $5דלק של הטרקטורו� ב  הפחתת הוצאות ה
  .- אל& $45  הגדלת סעי& תמיכות ב

  ,  להצעת התקציב להוסי& עמודת אחוז שינוי מאומד� ביצוע להצעת תקציב     
  .  והעמודה שבוטלה תישאר בעינה     
  

  .למשרד הפני! נשלח ע! העמודה המקורית,  מציע למליאה$    אלי לוי
  

  ס במעו� היו! מאכלס "לועדת כספי! ה! שהמתנ נתוני! שלא היו ידועי! $  אריה הכט
  מ "הייתי רוצה שתגדיל את הרזרבה ע.  ילדי! ולא יוכל לעמוד בכ*55 $  פחות מ

  .  שיתאפשר חופש פעולה נוס& בנושא
  

  . אי� לנו רזרבה מספיקה לכ*$  יעקב שנחה
 �  שלא קיבל ביטוי ה� במצבת כח האד! וה� בתקצוב , לורה העלתה נושא תברוא
  .כרוש 
  התיקו� יהיה. למעשה תפקיד התברוא� הוטל על עובד אחזקה ומועמס באחזקה  
  25%�  . תברוא�20%,   איש אחזקה55%,  קניי

  
  .רשו! כא� שהמשרה אינה מאויישת, ט יש לתק�" ג! קב$  יוס& אליעז
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  ר בקשנו לבדוק ע! היוע) המשפטי אפשרות משלוח חשבונות הארנונה בדוא$  יעקב שנחה
  .אלקטרוני       
  
  . צרי* שהנישו! יסכי! לכ*$ ד ששו� יצחק"עו
  

  . יש פה פיגור גדול מאוד בישוב$  נפתלי אדר
  

� והחיסכואוטומציה ומטרופולינט מה העלויות הגזברית תבח� זאת באמצעות $    אלי לוי   
  .ותגיש זאת לועדת הכספי!      

  
  . התקציב מוצא ח� בעיני כמות שהוא$  אריה הכט

  
  באי! לידי ביטוי בתקציב" דגש"כל הדברי! שהיו חשובי! ל,  מצטרפת לאריה$  ה לבנהלור
  . זה בתחו! החינו* הפיתוח והמינהל      
  

  ?JCB לא� נכנס הכס& ממכירת ה $  שאול דולב
  

  .9 שורה 904 בהכנסות שונות פעולה $  ליליא� אדרי
  

  .מה המשמעויות,  אכיפת חנייה$  שאול דולב
  

  לקופת חות והכס& הול* " המשטרה רושמת דו כשרכבי! חוני! שלא כחוק היו!$    אלי לוי
  .בלהבי!וקה חוק ומשפט ונחיל אכיפת חנייהאנו עברנו את ועדת ח. המדינה      

  
  . רוכשי! תוכנה$  שאול דולב

  
  בגזברות. השעה והסעי&,  רוכשי! מסו& המאפשר לפקח להקיש את המקו!$    אלי לוי

  .ח לתושב"מתחבר למחשב ויוצא דו       
  

  . השאלת ספרי לימוד הועבר לידי המועצה$  שאול דולב
  

  משרד החינו*.  המועצה סייעה מדי שנה בלוגיסטיקה של הזמנות הספרי!$    אלי לוי
  .הוציא הוראה שכספי הספרי! ישמרו בחשבו� ועד ההורי! וזה לא עבד טוב       
  .לפיכ* בקשו אותנו ונענינו       
  
  .ס כדאי שתהיה מזכירה מיומנת" מזכירת ביה$  אול דולבש
  

   המזכירה בבית הספר מיומנת וקבועה ואילו בת השירות הלאומי תעבוד $    אלי לוי
  .תחתיה      

  
  ?לא תפרישו השנה,  ירידה בפנסיה ופיצויי!$  יוס& אליעז

  
  . משו! שהשנה שלמנו פיצויי!$  ליליא� אדרי

  
  .ת גר& לא ברור הכנסות והוצאו$  יוס& אליעז

  .תוספת-   אל& 90ועדת לתכנו� ובניה   
  

  שרצי! מ שלא נגיע למצב של הכשרת "בניה ע מגדילי! את התק� בעקבות ה$    אלי לוי
  .עקב ריבוי בניההחדשה כשהפקח הקוד! לא עמד בעומס כפי שקרה בשכונה       

  
  ואה שהוא קשור מאוד ס הוא זרוע עצמאית ואני ר" אלי כל הזמ� טוע� שהמתנ$  יוס& אליעז
  .למועצה לדוגמא העסקת כח אד! בחינו*      
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  רק עובדי חינו* יכולי! לקבל שכר.  אלו ה� המורות הנוספות בגי� הפיצולי!$    אלי לוי
  .ס"מהמתנ      

  
  . חגיגות יו! העצמאות הייתי מוריד את הזיקוקי!$  יוס& אליעז

  .ט גדל"למה תקציב שכר קב  
  

  . תק�0.5פנו  הוס$    אלי לוי
  

  . -15,000 $ האגרות הוטרינאריות יעלו ב$  יוס& אליעז
  

  . האגרות עלו$  ליליא� אדרי
  

  זה סקנדל שאנו משלמי! עבור פינוי מיכלי .  אני לא חושב שצרי* דובר למועצה$  יוס& אליעז
  .קרטו� וחומרי! למחזור במקו! שישלמו לנו      

  
  .זור מדינת ישראל אינה מעודדת מח$    אלי לוי

  
  .-  אל& 400 המי! המטוהרי! עולי! לנו $  יוס& אליעז

  
  .רישו! כפול,  זה נרש! ג! בהוצאה וג! בהכנסה$  ליליא� אדרי

  
  . משכורות חינו* ירדו$  יוס& אליעז

  
   יותר והחלה ה עובדת שירות לאומי בעלות נמוכהס במקומ" ירדה מזכירה בביה$    אלי לוי
  .10/07 $לעבוד ב      

  
  .2קבלניות חינו* קופ) פי '  עב$  זיוס& אליע

  
   ימי! 6  ימי! בשבוע כשלמעשה הג� פתוח5ת  סייעות בגני הילדי! עובדו$    אלי לוי
  סייעות סבב אלה מקבלות .  בכל הגני!$6בשבוע ויש צור* בסייעת סבב ליו! ה      
  .ס עליה"ס לכ� תראה בשכר של המועצה יש ירידה ובמתנ"את שכר� מהמתנ      

  
  . עלויות הרווחה גודלי!$  ליעזיוס& א

  
  החל י! וגוברי! בתחומי הרווחה השוני!  לאחרונה אנו נחשפי! לצרכי! עול$    אלי לוי
      �  .משלב הג

  
  ? רזרבת שר קבלנו$  אופיר אליהוא 

  
  .בחשבו� עדיי� לא מופיע,  קבלנו$    אלי לוי

  
  . תקבולי! חינו* ירד$  אופיר אליהוא

  
  .תתי מחלקות של החינו* זה מחולק ל$  ליליא� אדרי

  
  . ירידה בתרבות$  אופיר אליהוא

  
  .השנה הורדנו.  לישוב$20 ציינה את שנת ה2007 $  ליליא� אדרי

  
  . מי! במקווה עלה בצורה מופרזת$  אופיר אליהוא

  .עליה בפעולות חינו*, בעקרו� התקציב טוב  
  

�  . ברצוני לאחל לדני מלכה הצלחה בתפקידו$  יוסי ניס
  .לעובדיה שעושה עבודה ראויה לציו�ברכות       
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  מבקש לעדכ� את חברי המועצה א! סעיפי! חורגי! באופ� משמעותי   
  �  .מהאומד
  שינויי! פרסונליי! , ראוי לעדכ� את חברי המועצה בעקבות הרחבות מכרזי!  
  .לפני שזה קורה  
  .קהארנונה באינטרנט רעיו� מצויי� ג! בחסכו� וג! בסביבה ירו  
  .יש מקו! לחסו* באחזקת אתר האינטרנט  
  .פירוט לגבי פעולות שונות בחינו*  

  
   זה החלק הארי של זה. במינהל החינו* לקחנו פעולות ממוסדות חינו* ואגמנו $    אלי לוי
  .הפיצולי!      

  
�  . שכר עובדי מועצה נית� לחסו*$  יוסי ניס

  
  המועצה המקומית להבי! הינה רשות .  זה מספר פעמי! שאתה מעלה נושא זה$    אלי לוי
       �  חריגה בנו& הרשויות המקומיות ביחס שבי� מספר העובדי! המועסקי! לבי
  כל עובד ממלא מספר תפקידי! ואילו יכולתי הייתי מוסי& . מספר התושבי!      
  מוכ� לצאת לחופשה ולהזמי� אות* לבוא ולבדוק את העני� .  בשכר20%לה!       
  .אני מוכ� להתפטר, סכו�וא! תמצא ח      

  
�  . ראוי לשקול רכישת רכב לראש המועצה$  יוסי ניס

  
  . שני! ונמצא נכו� יותר6 נושא הליסינג נבדק לפני $  יעקב שנחה

  
�  . אחזקת מחשבי! בעלות גבוהה מדי ובעד הגדלת תמיכה לצופי!$  יוסי ניס

  
   משק& אחוז לא סביר זה.  מתקציב המועצה22% שיעור תקציב החינו* מהווה $  אדר נפתלי
  .לצד הרבה מאוד תחומי! שאנו גאי! בה! ואני חושב שזה יפגע בשירות שלנו      

  
   מליו� 32 מליו� מתו* הס*  12.5 $ס תחת המועצה כ" א! ניקח את תקציב המתנ$    אלי לוי
  .נמצא כי היחס משתנה      

  י) אתסעי& שמקפ, ס תיכו� ולכ� איננו מעסיקי! שכר מורי!"לנו אי� בי  
  .ההשקעות בחינו* ברשויות אחרות לעלויות גבוהות  

  
  כל,  כשלוקחי! את תקציב החינו* בבאר שבע ומחלקי! במספר התלמידי!$  נפתלי אדר

  . יותר מתלמיד בלהבי!30%תלמיד מקבל        
  

  .ס יסודי או גני טרו! חובה" תביא דוגמא מבי$    אלי לוי
  

  . חשוב שנשקיע יותר בחינו*$  נפתלי אדר
  

   תחכי! ה� בהעצמת המורי! בוא, בנה הפיזי השקענו בשני! האחרונות ה� במ$    אלי לוי
  .אותנו מה אפשר עוד לעשות בבית הספר ולא בסיסמאות      

  
   יהיה החינו*, מוני!תוצאה אל מול חוסר אי,  באנלוגיה למלחמת לבנו� השניה$  נפתלי אדר
  .במקו! אחר עקב יחס ההשקעה      

  
  שבע$רשות כבאר.  אני מציע שתביא ש! של ישוב זהה ללהבי! ונבח� את זה$   יעקב שנחה

  .אינה נכונה כי כלולי! ש! עלויות שלא קשורות       
  

  .ציפיתי שתעירו על כ* ולא תקבלו זאת" דגש" מ$  נפתלי אדר
  

  מציע למליאה , לחברי המועצה, לועדת הכספי!,  מודה לכל עובדי המועצה$    אלי לוי
  .2008ב לאשר תקצי  
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  )דולב, אליעז, אליהוא, לבנה, הכט, שנחה, לוי (7   $   בעד–הצבעה 
  )ניס� (1   $     נגד  
  )אדר (1   $     נמנע  

  
        :::: כדלקמ� כדלקמ� כדלקמ� כדלקמ�2008200820082008 ברוב קולות אישרה מליאת המועצה את הצעת התקציב לשנת  ברוב קולות אישרה מליאת המועצה את הצעת התקציב לשנת  ברוב קולות אישרה מליאת המועצה את הצעת התקציב לשנת  ברוב קולות אישרה מליאת המועצה את הצעת התקציב לשנת ––––החלטה החלטה החלטה החלטה 
         - - - -26,064,32026,064,32026,064,32026,064,320תקציב שוט& בס* תקציב שוט& בס* תקציב שוט& בס* תקציב שוט& בס*                     

         - - - -6,934,6336,934,6336,934,6336,934,633ע בס* ע בס* ע בס* ע בס* תקציב פיתוח לביצותקציב פיתוח לביצותקציב פיתוח לביצותקציב פיתוח לביצו                                                        
         - - - -5,718,0005,718,0005,718,0005,718,000תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס* תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס* תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס* תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס*                                                         

  
   18:15 $מזמי� את חברי המועצה ב.  מחר מתקיי! ביקור של שר התיירות$  אלי לוי
    �  .במועדו� הנוער לשיחה ע! השר והדלקת נר ראשו

  
  .ימלא את מקומי יעקב שנחה,  איעדר מהמועצה26/12 ועד 16/12 $מה    

  
  
  
  
  
  
  

 עדנה זטלאוי: רשמה

 

 

 

 

 

   


