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פרוטוקול מישיבת מליאה שלא מן המניין מס'  31מיום
 29.12.2020שנערכה בחדר הישיבות במועצה

נוכחים:
טל גורקי
גילת ברכר
שרון חוילי
הדר מושקט
עמי אחיאל
תומר יפת
לימור שרגא

-

ראש המועצה
מ"מ וסגן ראש המועצה
סגן ראש המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חבר המועצה
חברת המועצה

חסרים:
טל תעסה
רות שטרן קטרי

-

חברת המועצה
חברת המועצה

מוזמנים:
זאב ובר
יהודית ליס

-

מזכיר/גזבר המועצה
מנהלת לשכת ראש המועצה

סדר היום :אישור תקציב המועצה לשנת 2021
ראש המועצה מציג את הצעת התקציב של המועצה לשנת  .2021היקף התקציב
הוא כ 51 -מיליון  ,₪גידול של  6מיליון  ₪לעומת התקציב המקורי של שנת ,2020
ונובע בעיקרו מגידול היישוב וקליטת מאות משפחות חדשות.
גזבר המועצה הציג במצגת את עיקרי התקציב ואת תוכנית העבודה של המועצה
לשנת  .2021הכותרת היא" :חזרה לשגרה והמשך פיתוח".

מטרות העל של תוכנית העבודה של המועצה לשנת :2021
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

התייצבות ויציאה ממשבר הקורונה.
המשך קליטה מוצלחת של המשפחות החדשות ביישוב.
המשך התפתחות ,גידול וטיוב מערכת החינוך.
המשך פיתוח השכונות החדשות.
הגעה להסכם עם חברת המתנס"ים להקמת מתנ"ס.
התארגנות המועצה להמשך הגידול באוכלוסיית היישוב.
התקדמות לעצמאות כלכלית.
2

אתגרי שנת 2021
 .1סיום בניית אולם הספורט החדש ותחילת הפעלתו.
 .2פתיחת שלב ב' – בי"ס רימון.
 .3התחלת בניית מרכז התרבות והקהילה.
 .4בניית שני גני ילדים חדשים.
 .5סיום תיכנון ביה"ס התיכון וקבלת הרשאה תקציבית ממשרד החינוך.
 .6סיום הסדרת הכניסות והיציאות ליישוב.
 .7תחילת ביצוע העתקת קווי מתח העליון.
 .8תחלופת בעלי תפקידים במועצה וביצוע שינויים ארגוניים.
 .9הרחבת בניין המועצה.
 .10האצת פיתוח אזורי תעסוקה ביישוב.
 .11טיפול בתשתית סיבים אופטיים.

אי ודאויות בתקציב
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

משך ,תזמון והשלכות משבר הקורונה.
המצב הפוליטי ואישור תקציב המדינה.
גובה מענק האיזון (עלייה לאשכול .)9
עיתוי הקמת מתנ"ס (עמותה).
עיתוי קבלת הרשאות תקציביות ממשרד החינוך.
התפתחויות בשוק ההון (השפעות כלכליות וגיאופוליטיות).
תקציב המועצה הדתית.

עיקר הגידול בתקציב הוא בשרותי החינוך.
התקיים דיון.

הצבעה
בעד ( – )5טל גורקי ,גילת ברכר ,שרון חוילי ,הדר מושקט ועמי אחיאל.
נגד ( – )2תומר יפת ולימור שרגא.
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החלטה מס' 31.1
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה לשנת  2021בסך של  50,929אלפי
 ,₪את תקציב הקרן לעבודות פיתוח בסך  94,134אלפי  ₪ואת תקן כוח האדם
בסך  113.25משרות.

רשמה :יהודית ליס

חתימות ראש המועצה ומזכיר המועצה
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