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סדר היום:
אישור תקציב המועצה לשנת .2011
הישיבה נפתחה בדקה דומיה לזכרו של נפתלי יפת ז"ל תושב היישוב שהלך לעולמו.
ראש המועצה וחברי המועצה איחלו החלמה מהירה לחבר המועצה משה גולדשטיין.
ראש המועצה עדכן את חברי המליאה על סיכומי פגישתו עם שר התחבורה ואנשי צוותו
שהתקיימה בצהריים בלשכת השר בתל אביב.
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אישור תקציב המועצה לשנת 2011
ראש המועצה הציג את הצעת תקציב לשנת  .2011מדובר בשנה שהיא שנת מפנה
למועצה בהיבט של המקורות הכספיים שיעמדו לרשותה בתקציב הפיתוח שלה והן
בהיבט של תחילת התנופה הצפויה בפיתוח היישוב .התקציב משקף את הדגש סדרי
העדיפויות של המועצה במספר נושאים:
א.
ב.
ג.
ד.

העמקת הטיפול בבני הנוער ביישוב.
שפור חזות היישוב.
ארגון מחדש של אגף הנדסה ותשתיות.
הגברת המודעות בציבור לעבודת המועצה.
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גזבר המועצה הציג מצגת המפרטת את הנושאים העיקריים בתוכנית העבודה של
המועצה לשנת  2011והנושאים העיקריים המטופלים בתקציב והכוללים :תיגבור
התקציב לניקוי רחובות ,לאחזקת גינות ציבוריות ,לתחזוקת מערכת תאורת הרחובות.
הדרכים לארגון מחדש של אגף הנדסה ותשתיות כולל סקר בציבור ,ייעוץ ארגוני ,איוש
מוקד עירוני בשעות העבודה והאפשרויות השונות לאיוש התפקידים באגף .כמו כן
הוצג נושא הקמת אתר אינטרנט חדש של המועצה וייעוץ תקשורתי.
בנושא החינוך ובני נוער נכנס ליישוב פרוייקט מציל"ה הארצי שמטרתו הינה לקדם
פעילות כלל מערכתית קהילתית למניעת פשיעה ואלימות ביישוב .תוגבר התקציב
מהרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול והמועצה תאייש שני תפקידים
חדשים :רכזת מציל"ה ומדריך נוער מאתר .גם התקן המוקצה לקצינת הביקור הסדיר
יעלה .בשנה הקרובה תחל המועצה בעבודה על תוכנית אב חדשה לחינוך ותוכנית אב
למיחזור אשפה.
בתחום תקציבי הפיתוח מתוכנן הקמת מבנה חדש לתנועת נוער ,שיפוץ כולל והרחבה
של מועדון פיס לנוער ,גינון כביש  5613ומגרש הכניסה ליישוב ,שיפור מערך המצלמות,
שיפור מתקני תנועות הנוער ושיפור רחוב הברוש וככר ההדרים – הברוש .צויין כי
ביצוע כל הפרוייקטים הכלולים בתקציב הקרן לעבודות פיתוח אינו וודאי ,מותנה
בזמינות המקורות הכספיים לביצועם ובהיקף התחלות הבנייה ביישוב.
התקיים דיון בהשתתפות כל חברי המועצה שבמסגרתו עלו ,בין היתר ,הנושאים
הבאים:
היקף התקציב לעומת השנים שחלפו ,צרכי הנוער ביישוב ,אגף הנדסה ותשתיות,
שירותי מיחשוב ,ייעוץ ארגוני ,ייעוץ תקשורת ,מצב הביטחון ביישוב ,מערכת החינוך,
ארועי שנת ה 70 -לפרדסיה ,דרכי תיקצוב המועצה הדתית ,מערך ההתנדבות היישובי,
מצב כביש  5613ועוד.
הצבעה:
בעד (4) :יצחק ימיני ,רפאל פילוסוף ,אבי ניסים ,תומר יפת.
נגד (2) :שרון חוילי ,דוד רחום.
שרון נימק את התנגדותו לתקציב בכך שהוא לא שותף מראש בדיונים על התקציב
ולמרות שהוא מברך את הטיפול בנושא הנוער ובחזות היישוב ,לאחר הזנחה של שנים,
לדעתו ,הוא סבור שיש בזבוז בתחומי הייעוץ ובתחום ארועי שנת ה .70 -כמו כן
התקציב לא נוגע לכל חלקי האוכלוסייה וניתן לדבריו לראות באופן בולט
שהאוכלוסייה הדתית חרדית נפגעת בתקציב זה ואינה מקבלת יחס שוויוני.
דוד מציין לטובה את הצעת תקציב הברורה והמצוינת ,לדבריו .אך למרות זאת לא
יוכל לתמוך בתקציב .מדגיש כי צריך להקצות משאבים בנושא חזות היישוב לא רק
בחזית היישוב אלא גם בצידו הדרומי מבחינת תאורה וגינון ,לאורך כביש  .5613כמו
כן ,יש להרחיב את השבילים בין הבתים ברחוב שבזי ובשדרות ניסים .בנושא תכנית
האב לחינוך מבקש לעשות בדק בית האם נדרש בית ספר יסודי נוסף ואם כן האם
ממלכתי או ממלכתי דתי.
רפאל ציין כי התקציב הוא טוב ,יש בו איזון בין הצרכים השונים בשיפור תדמית
היישוב וחזות היישוב ,ולכן הוא תומך בתקציב.
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אבי מדגיש כי מדובר בתקציב ראוי המבשר שינוי לעומת השנים הקודמות ומקצה
משאבים לשיפור היישוב .במהלך השנה ניתן לבדוק הצורך בשינויים בתאם לצרכים.
תומר מציין כי מדובר בתקציב טוב ,וכי שנת  2011היא אכן שנת מפנה למועצה ,מקווה
שנשכיל ליישם את התקציב במהלך השנה.
ראש המועצה הודה לחברי המועצה על תמיכתם וכמו כן הודה לגזבר המועצה על
עבודתו ועל הכנת התקציב.

החלטה מס' 27.1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  ,2011בסך  28,770אלפי  ,₪את
תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך  ₪ 10,710ואת תקן כוח האדם בסך  75משרות.

הישיבה ננעלה בשעה 00:15
רשמה :יהודית ליס.

בברכה,
זאב ובר
מזכיר המועצה

יצחק ימיני
ראש המועצה
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