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 43ה מספר פרוטוקול דיון מליא 
 כ"ה טבת, תשפ"ב  29/12/2021-ה מתאריך

 שמות האנשים  נושא

 נוכחים 

 

שרעבי רצון, בכרטן יוסי, בר סלע  יוסי ישראל, חנן אדרי,  חיזקי סיבק, יעריב יערי, אדרי חנן,  

ערבה נדב,  כלפון מידד,  אופירה קלפ,  חייקין עמוס,  גולן אילנה, שפיר אמנון,  יואב , בארי  מוטי,  

שילה אמיר, מרום רחל, לב הר מושיקו שכטר רן, פלג שמיל, יצחק הנפלינג, נטע אריאלי, טודר  

מאיר, וייס סתיו, ברי גדעון, רף אמיר, נארי אורי, אסנת שטרן, עיני הילה, מרגלית יוכבד, רגב 

 אר אהובה, פורצלן פסח פבתיה, פז רון, דרור שחר, יערי יעריב, עוז בר יוסף, 

פליישר קרוב   נעדרו ירון,  דורון, קומפל  גייר  ליבנה טוביה,   ויסבלום  דוד אברהם,  בן  מיכל,  אביחי 

 , יהודה מרלאגלדיס, דביר שרון, כהן עופר, זוולי גיא אברהם

 ראשת המועצה  - ד"ר גלית שאול   משתתפים

 סגן ראשת המועצה ומ"מ   -זקי סיבקחי

 סגן ראשת המועצה -יעריב יערי 

 מנכ"ל המועצה -עמית בן צבי

 גזברית המועצה  -גורן לין אלגרנד

 מבקרת המועצה  -ד"ר עדית נס ויסמן

 ע. מנכ"ל המועצה   –מורן בן דרור 

 יועמ"ש המועצה  -עו"ד קרן קדמי 

 מנכ"ל כלכלית  –  שגיא בן יואב

 מהנדס המועצה  -אברמוביץארמין 

 מנהלת אגף קהילה וישובים   -נחמה כהן

 מנהלת אגף חינוך  -ירונה פוליטי

 מנהלת אגף משאבי אנוש  -אסנת וולף

 מנהל אגף תפעול - עומר סובול

 מנהלת אגף רווחה   -גלית גרופר

 מנהלת מחלקת ספורט  -פיליפ סימון 

 מנהלת מחלקת הנהלת חשבונות  -ראובןשרית 

 מנהלת מחלקת פיקוח על הבנייה  -רפאלובערן 

   :סדר יום

 , מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית.2022)רגיל ופיתוח( לשנת  אישור הצעת תקציב המועצה  .1

 , מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית.2022אישור הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת   .2

18:30הישיבה נפתחה בשעה :   
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 מהלך הישיבה 

 . מברך את הנוכחים ומבקש לפתוח את הדיון עמית בן צבי, מנכ"ל: 

 

 1. אישור הצעת תקציב המועצה  )רגיל ופיתוח( לשנת 2022, מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית

גזברית לין אלרגנד,  ומציגה את    442.5סך של   על עומד 2022תקציב המועצה לשנת    :גורן  מיליון ₪. מסבירה 

של ראשת המועצה, לרבות חברי ההנהלה.    בניית תקציב המועצה. התקציב נערך על פי דגשיהנחות העבודה ל

מציגה את טבלת ההכנסות וההוצאות ואת טבלת השתתפויות המועצה לפי פרקי תקציב. מציגה את השינויים  

ב(, מנהל כללי, מנהל כספי,  מארנונה, פירעון מלוות )פיתוח וביו  המהותיים שחלו בפרקי התקציב כולל הכנסות  

תברואה ווטרינריה, שמירה וביטחון, תכנון ובניה, נכסים ציבוריים, שירותים עירוניים שונים, רישוי ופיקוח על  

. הדגשים  רווחה, נכסים, הוצאות שכר  עסקים, שירותים חקלאיים, חינוך, תרבות בית גינס וספורט, בריאות,

ה על מנת לייעל ולשפר את השירות, הקמת מרכז  י לתכנון ובני  הבוועד   גידול בתקני כ״א  - העיקריים בתקציב  

פקחים נוספים והפיכת    2 -שירות לתושב, גידול בתקציב הנוער, תכנית שלם בחינוך, גיוס מנהל מחלקת פיקוח ו 

  התרבות למתכונתם לפני הקורונה ותכנית חוסן לעובדים. יאירוע  חידוש,  םלוורסטילייכלל הפקחים  

 : חופית  ברי,  יפה  גדעון  בחוברת.  חוברת  שגיאות  כמה  יש  אך  לא    ומושקעת,  השכר  בהוצאות  כל  מופיעות 

 המועצה. מבקרת הוצאות שכר של התפקידים לרבות 

   ניות עבודה של האגפים.נרשמו ובהמשך נשלח תוכ על הערותיו. הערות  מודה לגדעוןעמית בן צבי, מנכ"ל: 

 ? "חינוך שלם" מה זה  יואב בר סלע, בחן: 

 .בסעיף ההסעות לצמצם את ההוצאה ל מנת עהמועצה פועלת רבות :  , סגן ראשת המועצהיעריב

 .זה לא תואם מה שפורסם בעיתונותשמיל פלג, בית העם: 

לא היה    2012על החינוך המיוחד ולא על החינוך הכללי. משנת הוא  הפיילוט שקיים  : , סגן ראשת המועצהיעריב

בנוסף  מהעלות.    85%המדינה צריכה לשלם    שיהיה דיון יעלו את תקציב ההסעות.דיון בתקציב להסעות וברגע  

רצון טוב  שמקדת את הפרוייקט. החבירה לעמותה היא מתוך    לעמותה  המועצה חברהלגבי החינוך השלם:  מציין  

   .לתת ידע וליוויו

 פקחים של הוועדה? ל מבקש לדעת האם שרשום בחוברת התקציב פקחים, האם הכוונה: שמיל פלג, הדר עם

 לא.  עמית בן צבי, מנכ"ל:

 האם הגנים גם בתוכנית? : ן ברי, חופיתעוגד

גני הילדים מקבלים כרטיס נטען  היום    .לנו חשבוניות  קיבלו תקציב והעבירוגני הילדים   בעבר  :  גורן לין, גזברית

 מה נכנס ומה יצא.  לצפות באפליקציה ניתן באמצעות ו  "רנק דיגיטלי"אשהוא 

 ? בחינוך הבלתי פורמלי לא מופיע כמה משתתפים: גדעון ברי, חופית

שהקורונה    בתקווה  2022  של שנת  ת ובתוכני: תוכנית מרחבי משמעות תיכלל  ירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך

 תאפשר ביצוע התוכנית.  

 זאת? : כמה כסף הוקצה לתוכנית יואב בר סלע, בחן

 אלף ₪ .   300 -: כירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך

 ? ל העמקלקיימת לכתוכנית רוחבית   איזו :, יד חנהשטרן אסנת

 הטעמת תוכניות מקוונות. הינה  אחת התוכנית  כניות רוחביות.ויש המון ת  :מנהלת אגף החינוךירונה פוליטי, 

 עבור הפעילות בחוות הנוי?  משלמיםמשמע האם    האם יש עליות בתוכניות של חוות הנוי,  :פאר, צוקי ים  אהובה
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ללא עלויות  והפעילות בחוות הנוי מתקיימת    חינוכימוסד  לחוות הנוי יש סמל    :ירונה פוליטי, מנהלת אגף החינוך

 נוספות.   

 האם יש לנו תוכנית שמודדת הצלחה? :בר סלע, בחן יואב

 . תקצבנו תוכנית כזאת  :, סגן ראשת המועצהיעריב

   אחוז משתתפים בתוכניות וכדומה.  בנויה על שמדידה  בדיקה,  קיימתירונה פוליטי, מנהלת אגף חינוך: 

 מכללה לגיל השלישי. מבקשת לראות השקעה ב :גבעת חיים מאוחד, רחל מרום

 . על סדר היום ברמה מאוד גבוה  תגיל הוותיק נמצאהבתקציב הנוכחי פעילות   :, ראשת המועצה גלית שאול

.  פלוס  60  בגילושל מחלקת ותיקים היא על ותיקים  ההסתכלות שלי  :  כהן, מנהלת אגף קהילה וישובים  נחמה

להיכנס  וכדומה. מזמינה את כולם  ת בזום, נופשים  יולרבות פעילולאורך השנה  תרבות ותיקים שפרוסה    קיימת

 עושר הפעילות. מ  ולהתרשם םהוותיקילאתר 

 התקציב לוותיקים ירד? גדעון ברי, חופית: 

וישובים  נחמה מה שיצר  בחינם  לוותיקים  ת  יוקורונה נתנו הרבה פעילו בתקופת ה  :כהן, מנהלת אגף קהילה 

 אלף ₪.  50-בגדל היום התקציב    .המועצהאשר כוסה ע"י מחלקה גירעון ב

 פת. טשוהלפעילות שביעות רצון באשר להעמק  סקרים לוותיקי  מבקש לבצע : בר סלע, בחן יואב

 ? האחראי על התחום אדםהתורנית? מי הלדעת לגבי התרבות  מבקש :  , חבצלת השרוןטודר מאיר

המטפל בכך  הוצאה קטנה יחסית להכנסה. האדם  היא   תרבות תורנית  :כהן, מנהלת אגף קהילה וישובים  נחמה

 צביקי אייזנר. הוא 

ותיקים שלא  מבקשת לדעת האם קיים סיוע תקציבי לו   .יש המון פעילויות למבוגרים  :הי, כפר ידידרגב  בתיה

 של פעילויות? ת יועלו לשלם  להרשות לעצמםיכולים 

צוות הוותיקים במועצה    כל תושב ותושב.  המכירמחלקת וותיקים    :כהן, מנהלת אגף יישובים וקהילה  נחמה

 ולא קיים מצב בו וותיק נמנע מפעילות בשל מגבלה כספית.  העמק  לוותיקי תומך ועוזר

בשנה הבאה  . מבקש לדעת האם  2021  מעודכן  תקציבל  זהה   2022מרכז צעירים, הצעת תקציב    :, חגלהסתיו וייס

 תקציב הפעילות לעומת תקציב השכר? ההפרש הכספי בין  מרכז הצעירים מתוקצבת לשנה שלמה? מה  באחראית  

אג  נחמה מנהלת  וישוביםכהן,  קהילה  השתנה.  :ף  לא  פע  זה  תקציב  יותר  קצת  לנו  ויש  הכל  "חסכנו"  ילות, 

ב  להראות  ואפשר  קורא "  ושנ הג.  גיליונותמתוקצב  וקבל   "קול  צעירים  למשרה  תו   ונלמכרז  משמעותית  ספת 

 מלאה. 

פירוט    יש  . "קניית שירותים מחברות קשורות"בסעיף  צריך שקיפות    :אדרי, אחיטוב  חנן דף  המפרט  להוסיף 

 ת שירותים מחברות קשורות. יקני עלויות של 

 . כולל הוצאות השכר שקונים משירותים מהצעת התקציבאחוז   39.6 :לין, גזברית גורן

 נושא המים לא ברור לי? : חופיתברי,  גדעון

   על דמי הקמה של מים שאמורים לשמש לתשתיות מים. מדובר: לין, גזברית גורן

 

 הצעת החלטה:  

כפי שהוצגה בפניה  2022מליאת המועצה מאשרת  הצעת תקציב  המועצה )רגיל ופיתוח( לשנת   

 

מתנגדים: אין.   

 נמנעים: אין . 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.
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 2.אישור הצעת תקציבי הוועדים המקומיים לשנת  2022  מציגה: גורן לין אלרגנד, גזברית

 

הטבלה שנשלחה מרכזת את    יות על פי פורמט של משרד הפנים.ח בלו הניהיישובים ק  :גורן לין אלרגנד, גזברית

ומדגישה,    הגישו. מסבירה ומציגה את תקציבי היישוביםטרם  יישובים ש  3ויש    2022תקציבי היישובים בשנת  

 המועצה תלווה את היישובים לשם בקרה עצמית על התקציב שלהם.  כי 

 

 :  הצעת החלטה

 , כפי שצורף לסדר היום ולפי הפירוט הבא:   2022הוועדים המקומיים  לשנת     ימליאת המועצה מאשרת תקציב

 אחיטוב, גאולי תימן ושושנת העמקים. - יישובים פרטניים

גן יאשיה, חיבת ציון,    בת חן,    ,בית הלוי, בית ינאי  בארותיים, בורגתא,  אלישיב, אמץ,  - יישובים בניהול עצמי

 חניאל, חרב לאת, כפר הרא"ה, חגלה, כפר חיים, כפר מונאש, צוקי ים ועולש. 

הדר עם,  אביחיל, בית יצחק, בית חירות, ביתן אהרון, גבעת חיים מאוחד, גבעת שפירא,  -יישובים עצמאיים

 המעפיל, העוגן, חבצלת השרון, כפר ויתקין, חופית, כפר ידידיה, מכמורת, מעברות, משמר השרון ועין החורש 

 

מתנגדים: אין.   

 נמנעים: אין . 

 הצעת ההחלטה התקבלה בפה אחד.

 מנכ"ל המועצה מודה לכל המשתתפים על הדיון הענייני והמכובד ונועל הישיבה.

 

20:16בשעה : הישיבה ננעלה   

 : 29.12.21- המועצה, מתאריך ה  מליאת חלטותריכוז ה

 

 החלטה  נושא מס'

המועצה   .1 תקציב  הצעת  ופיתוח(   אישור  )רגיל 

 2022לשנת 

מליאת המועצה מאשרת  הצעת תקציב  המועצה )רגיל  

 כפי שהוצגה בפניה 2022ופיתוח( לשנת  

 

אישור הצעת תקציבי הוועדים המקומיים   .2

   2022לשנת 

 

הוועדים המקומיים    תקציב  מליאת המועצה מאשרת 

הפירוט   2022לשנת    ולפי  היום  לסדר  שצורף  כפי   ,

 הבא:

פרטניים ושושנת   -יישובים  תימן  גאולי  אחיטוב, 

 העמקים.

עצמי בניהול  בארותיים,  - יישובים  אמץ,  אלישיב, 

בית ינאי בת חן, גן יאשיה, חיבת  בורגתא, בית הלוי,  

ציון, חניאל, חרב לאת, כפר הרא"ה, חגלה, כפר חיים,  

 כפר מונאש, צוקי ים ועולש.
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 החלטה  נושא מס'

עצמאיים חירות,  - יישובים  בית  יצחק,  בית  אביחיל, 

הדר  שפירא,  גבעת  מאוחד,  חיים  גבעת  אהרון,  ביתן 

ויתקין,   כפר  השרון,  חבצלת  העוגן,  המעפיל,  עם, 

ה, מכמורת, מעברות, משמר השרון  חופית, כפר ידידי

 ועין החורש

 

 ________________________       ________________________ 

 , ראשת המועצה ר גלית שאול"ד     מנכ"ל המועצה                                      י,עו"ד עמית בן צב


