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קיימנו מליאה על עקרונות התקציב, הנחינו את מנהלי מחלקות המועצה   איציק חולבסקי 

לאור המציאות המאוד לא פשוטה שאנחנו,   10%לערוך קיצוץ נוסף של 
 כמו כולם, חיים בה. 

 מסבירה עפ"י מצגת  מיכל כהן 
 ? מה הכוונה בהקטנת השתתפות  שי צור 

הכוונה היא לא להגדיל גירעון אלא שתהיה תוספת פעילות שמשאירה   מיכל כהן 
 תקורה. 

 הכנסות מארנונה לא מכסות הוצאות ?  שי צור 
לא, זו הסיבה שנדרשנו לקיצוץ רוחבי בכל המחלקות. בתקציב הארנונה   מיכל כהן 

 יש הגדלה אך בנטו יש לנו פחות, כך שהנטו לחלוקה קטן יותר.  
 מדוע התקציב למאבקים עלה ? שרון דיין 

: משרד התחבורה יגבש השנה תכנית  2021כל המאבקים מתנקזים לשנת  איציק חולבסקי 
. שדה  66להכניס לתכנית הזו את כביש  חומש ועלינו לעשות כל שניתן

תעופה: זו שנה קריטית כי כנראה יהיו בחירות ושעת ההכרעה מתקרבת.  
מעבירה בשנת  ההסכם בין הרשויות השותפות במאבק זה הוא שכל רשות 

העבירה המלצות   הגיאוגרפית. שטחים: הועדה  אלף ש"ח 100  2021
עבוד חזק להילחם בהן  למשרד הפנים. אנו לא יודעים מהן ההמלצות אך נ

בג"ץ, תקשורת, הפגנות, מאבק ציבורי. מתחם כלא מגידו: הממשלה   –
הקימה צוות בין משרדי לגבש בשנה הקרובה תכנית בינוי לטווח ארוך של  

שב"ס. מתמנת נציבת שב"ס שאוהדת את הפרויקט, עדיין צריך לעבוד  
 מקצועי -, כולל דו"ח כלכלי קשה ולהשקיע במשאבים

 יש גידול בגירעון  צור שי 
 אין. אנו מציגים תקציב מאוזן. מיכל כהן 

 אם מוציאים יותר ממה שמכניסים, איך זה מאוזן ?  שי צור 



 

 
 

הגדלת שומות ארנונה, משיכה מקרן עבודות פיתוח, השתתפות משרדי   מיכל כהן 
ממשלה, גבייה מההורים על שימושים שונים.  השנה אין אפשרות לקחת  

 תקציבי.  הלוואה לאיזון
יש תקציבים בהם יש תוספת, למול זה יש הכנסות: החזרים ממשרדי   אזולאי אברהם 

 ממשלה על הוצאות שלנו.  
 איפה הפירוט לגבי רעות ושומריה ?  עידית אריאל 

קוצץ השנה. לא מופיע פה פירוט, רק מסגרת. תקציב רעות מופיע בעמותה,   מיכל כהן 
 לא במועצה.  

     ( כספים לישובים: הישובים צריכים היום לתת מענה גדול יותר לנוער 1 עידית אריאל 
 ולקשישים. צריך לתמוך יותר בישובים.      
 ( מאבקים: צריך לבחון רגע לפני אישור התקציב. זו שנה מיוחדת ולא  2

 קלה.     
 כל התקציבים המועברים לישובים קוצצו, כולל תקציבי חינוך.  קרין שטרן 

קוצץ גם תקציב כללי לצד תקציבי חינוך. כל ישוב צריך להניח באיזה גובה   שרון דיין 
 יקוצץ התקציב המועבר אליו?

 קיצוץ.  10%כל ישוב צריך לקחת בחשבון  מיכל כהן 
מה עם הטיפול בפסולת הגושית?, התקציב שיועבר לישובים אמור לכסות   שרון דיין 

 את העלות של זה? 
התקציב המועבר לישובים מבוסס על תחשיבים שעשינו לכל ישוב וישוב.   הגר ראובני 

 בהחלט אמור לכסות. 
 כוללת גם גזם ? ת גושיפסולת   יואל מחפוד 
 במדרך עוז כן, מאחר שאצלכם לא קיימת הפרדה.  הגר ראובני 
מבקש מחשבה נוספת בקשר לקיצוץ התקציב המועבר לוועדי הישובים.   מוטי ניסים

אתם יודעים כמה קשה לוועדים להתקיים, וזה קיצוץ משמעותי. פגיעה  
 ישירה בישוב ובתושבים.  

אני מזדהה עם דבריך אך זה מונח על שולחננו כבר הרבה זמן. אם הייתי   איציק חולבסקי 
בכל התחומים בהם ניתן. יש   מקטין את הפגיעה. קיצצנויכול הייתי 

תחומים בהם לא ניתן. בדקנו הכל, כולל קיצוץ משרות במועצה. אנו  
 בחוסר של כ"א, אין לנו עודף. הקיצוץ לישובים יהיה דיפרנציאלי.  

 מה הסכום המועבר לוועדים ? שי צור 
 מיליון ₪.  2-בערך כ איציק חולבסקי 

 למה הבצ"מ גדל ?  שי צור 
 הבצ"מ גדל. ולכן ל גד בהתקצי מיכל כהן 

צריך בצ"מ   – בגירעון בגלל שהבצ"מ שלנו נמוך מדי בכל שנה אנו מסיימים איציק חולבסקי 
 של מיליון ₪ אם רוצים לסיים מאוזן. 

יכול להיות שהיה נכון בשנה זו לקצץ יותר בתרבות ולתת יותר   –תרבות  שי צור 
 לישובים? 

מחלקה ועדיין יש פעילות יישובית, גם אם מתקיימת  ישבנו פעמיים עם כל  איציק חולבסקי 
באולם, היא למען הישובים והתושבים. בכל מקרה רשמתי לפני את כל מה  

 שנאמר כאן והכל ייבחן. 
האם מתכוונים להעביר תקציב מהרווחה לישובים לאור   –רווחה בישובים  שרון דיין 

 זה שגילאור, למשל, עובד פחות עכשיו? 
גילאור וגם הרווחה עושים פעילות לקשישים במועדוני הקשישים   גם אברהם אזולאי 

בישובים, יש רכזת לכך במחלקת רווחה שעובדת בשיתוף פעולה מלא עם  
 מנהלת גילאור. בכל מקרה מוזמנים לפנות אליהן.  

 תקציב הרווחה לא קוצץ בכלל. מיכל כהן 
 שאישרנו כאן תקציב שלהם? איך ניתן לקצץ בתקציבי הוועדים אחרי  גילה רון 



 

 
 

לאחר אישור במליאה נעדכן את הוועדים והם יגישו לנו תקציב מעודכן   מיכל כהן 
 לאישור. 

 ייצא לכל הישובים מכתב בנושא. איציק חולבסקי 
 זו אחריות שלנו שישובים יאשרו את התקציב שלהם ?  שרון דיין 

 למועצה. ו   לישובים אחריות משותפת  איציק חולבסקי 
 בתקציבי ניקיון של בתי ספר ?  יש גידול מדוע נווה  אבי

הקורונה הנחיות הניקיון של משרד החינוך הוחמרו, המשרד  משבר בשל  אברהם אזולאי 
 מתקצב יותר כסף לטובת הנושא ומתנה את זה במצ'ינג של המועצה.

 מגידו, במה דברים אמורים ?  מבי"ס תיכוןקיבלנו מכתב  עידית אריאל 
יו"ר ועד ההורים של ביה"ס הוציאו מכתב להורים בו מבקשים לשכנע את   קרין שטרן 

ההורים להמשיך לשלם תשלומי רשות לביה"ס. יש הורים שבחרו לשלם  
רק תשלומי חובה, משרד החינוך הוריד גובה תקצוב, המועצה הורידה  

ד מתקשה לתת לתלמידים את  כל אלה גורמים לזה שביה"ס מאו – תקצוב
 מה שאמור לתת. 

 שרשומים במכתב זה יצאו לפועל ?  המענים עידית אריאל 
שנת הלימודים הנוכחית כבר בעיצומה. אי אפשר עכשיו לסגור מגמות.   קרין שטרן 

 תשפ"ב.לשנה"ל השינויים יהיו 
 החלטה 

 . 2021הוחלט לאשר פה אחד את מסגרת התקציב לשנת  
 

 שונות .3
 איציק חולבסקי 

 גאוגרפית ועדה    --
   

 אלפסי ביטל   –הועדה התכנסה ולא התחשבה כלל בדו"ח שהמועצה הציגה בפניה. בנוסף       
 מראש פגישה בנדון והודיע שהדו"ח לא מקובל עליו. חוסר התחשבות הועדה בדו"ח        
 . הבוועד"ישחק" לטובתנו בבואנו להגיש בג"ץ בנושא. תוך כמה ימים נדע מה הוחלט       
 נפנה לבג"ץ.   –נעקוב אחרי החלטת השר ואם צריך       

 
 בהתאם   –ועצה, כמובן השקת אגודת הידידים של המביום שישי הקרוב תתקיים    --

 בנוגע לקורונה. אני מזמין את חברי המליאה לאירוע. הבריאות    להנחיות משרד     
 

 

                                                                                             

 איציק חולבסקי  
 ראש המועצה  

 


