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פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 31/83
מתאריך  92לינואר 9002
נוכחים :מר עמוס עזאני – ראש המועצה
מר אבי אייזנמן – מ"מ ראש המועצה
מר אבי הררי – סגן ראש המועצה
מר יאיר אפל – חבר מועצה
הגב' אורנה דקל – חברת מועצה
עו"ד נחמיה יעקב – חבר המועצה
מר יקי אללוף – חבר מועצה
הגב' קרן כצמן – חברת מועצה
מר דויד וודיס – חבר מועצה

על סדר היום :אישור תקציב המועצה לשנת 9002
אשר שמע :חברי המועצה קיבלו את פרוטוקול ישיבת ההנהלה מיום  59לינואר  7002בו פורטו
הנושאים הבאים:
המועצה המקומית אבן-יהודה מונה  60900תושבים נכון לתאריך  00בספטמבר  7009עפ"י אחוזי הגידול
החזויים .בשנת  7002תעבור אוכלוסיית המושבה את  50אלפים התושבים.
הצעת תקציב רגיל מפורטת לשנת  7002הועברה לעיונכם כולל דברי הסבר.
הצעת התקציב הרגיל לשנת  07002מסתכמת בסך  29.7מליון  0₪גידול של  2.92%לעומת התקציב
המאושר לשנת  7009בניכוי מענקים לכיסוי הגירעון המצטבר בסך  7.9מליון .₪
השנה נדרשות הרשויות להכין עד חודש יוני תכנית פיתוח רב שנתית.
הכנסות:
סה"כ הכנסות עצמיות
סה"כ הכנסות משרדי ממשלה
סה"כ מענק איזון
סה"כ הנחות מארנונה

באלפי ₪

באחוזים

020512.0
10296.0
222.0
70200.0
290700.0

20.27%
57.20%
5.00%
1.21%
500.0%

-7פירוט הכנסות עצמיות:
סה"כ ארנונה כללית
סה"כ עצמיות חינוך
סה"כ עצמיות רווחה
סה"כ העברות מקרן פיתוח
סה"כ אגרת שמירה
סה"כ אגרת ביוב
סה"כ אחרות
סה"כ מים

700600.0
50702.0
67.0
70692.0
50590.0
50029.0
227.0
10620.0
020512.0

92.07%
0.07%
0.71%
2.66%
0.57%
7.60%
7.00%
59.50%
500%

ארנונה:
 .5עדכון הארנונה הכללית משנת  7009לשנת .7.20% – 7002
 .7תוספת שטחים צפויים לחיוב ארנונה ( 1%בניה פרטית חדשה ה .צ 0757 .ה .צ 722 .ואזור
התעשייה ארדע פלסט בניה חדשה של כ 20000 -מ"ר).
 .0העמקת גביה חובות עבר 0עם זאת הצפי בשנת  7002הוא שתהא ירידה של  55%בגביית
ארנונה למגורים פיגורים ולירידה של  51%בארנונה של מגורים פיגורים.
במועצה מעולם לא נבחנו חובות העבר ולא נעשתה בדיקה מהם החובות האבודים והמסופקים
ולהערכתנו המועצה הגיעה לשיא גביית פיגורים בשנת  07009בשנת  7002יעשו ניסיונות
לגביית החובות הקשים לגבייה וכן תופעל הוועדה לסיווג החובות לחובות אבודים ומסופקים
בהתאם לחוזרי מנכ"ל משרד הפנים.
 .2סה"כ ההנחות הצפויות בשנת  7.2 – 7002מליון  .₪גידול של כ 5.0 -מליון  ₪לעומת תקציב
 .7009נובע בעיקרו מכך שבעלי הנכסים מנצלים את הפטור של  9חודשים ראשונים שלאחר
סיום הבניה.
מים:
הגידול בגביה ממכירת מים יביא בעיקרו:
ב .הקיטון החד בפחת יביא לגבייה נוספת עבור המים.
ב .המועצה תמשיך בשנת  7002בהחלפת מוני מים.
ג .העמקת גביה.
עצמיות רווחה וחינוך:
ללא שינוי לעומת הביצוע בשנת .7009
העברות מקרן פיתוח:
העברות מקרן פיתוח נועדו לכסות את החזרי ההלוואות לפיתוח 0למכון הטיהור וצנרת הובלת
הביוב וכן את הוצאות מחלקת ההנדסה במועצה (ראה פירוט בנושא זה בסעיף  1.2עמוד .)0
אגרת שמירה:
התקבולים מאגרת שמירה נרשמים בצד ההכנסות ובצד ההוצאות 0כל הגביה בפועל מועברת
לקרן אגרת שמירה.

-0-

אגרת ביוב:
גביית אגרת ביוב מושפעת מנושא גביית המים וככל שהמועצה תקטין את הפחת כן יגדלו
ההכנסות גם מאגרת הביוב .בנוסף פועלת המועצה להעמקת הגבייה.
הכנסות אחרות:
באלפי ₪
תעודות ואישורים
אגרת רישיונות לשלטים
השתת .מוסדות שונים
מלחמה בכלבת
פיקוח וטרינרי
משמר אזרחי – השתת .משרד הפנים
הכנסות שונות
החזר הוצ' בית משפט
ספרייה – תושבים
ספרייה – השתת .משרד החינוך
ריבית
סה"כ

22.0
599.0
567.0
65.0
52.0
2.0
20.0
27.0
27.0
70.0
50.0
227.0

הוצאות:
באלפי ₪
שכר
פעולות
מפעל המים
הנחות ארנונה
פרעון מלוות
הוצ' מימון
סה"כ

500252
770797
10060
70200
10522
710
290700

באחוזים
70.56%
22.56%
55.07%
1.22%
55.77%
0.12%
500.00%

פירוט הוצ' שכר:
שכר כללי
שכר חינוך
שכר רווחה
שכר פנסיה
סה"כ

באלפי ₪

באחוזים

10705.2
70700.2
202.7
70222.5
500250.1

22.9%
70.2%
2.1%
70.5%
500%

-2תקן כח-אדם בתקציב לשנת  7002לעומת תקציב שנת :7009
תקציב 7009
5.00
72.02
77.92
2.90
91.88
20.29

נבחרים
כללי
חינוך
רווחה
פנסיה
סה"כ

תקציב 7002
5.00
72.17
77.02
2.90
91.88
25.9

משרות מתוקצבות שאינן מאוישות:
היקף משרה
500%
00%
500%
10%

תברואן
הנדסאי
מנהל שפ"ע
פקח

משרת המהנדס מתוקצבת לפי  500%בפועל מקבל  21%משרה.
פעולות כללי (לא כולל הוצ' מימון 0פרעון מלוות חינוך ורווחה)
פרק פעולות
באחוזים
הנהלה כללית
איכות הסביבה *
שירותים מקומיים **
תרבות
בריאות
מים
ביוב

ביצוע  9002באש"ח
50225.0
20925.7
70752.2
50502.9
52.1
10060.0
50002

תקציב  9002באש"ח
50260.5
10550.1
70759.2
50060.5
97.1
10060.0
50002

גידול/קיטון
7.2%
50.5%
71.2%
0.12%

* איכות הסביבה כולל :ניקוי רחובות 0פינוי אשפה 0פיקוח תברואי 0פיקוח וטרינר 0מלחמה בכלבת 0מים0
תאורת רחובות 0תיעול וניקוז גינות ציבוריות 0פיקוח על חוקי עזר.
**שירותים מקומיים :מינהל שמירה וביטחון 0שמירה 0משמר אזרחי 0הג"א 0כיבוי אש 0תכנון ובניין
המושבה 0ביטוחים 0שירותים חקלאיים – ועדה חקלאית.
עיקרי הגידול בפרק איכות הסביבה בסעיפים:
 ניקוי רחובות גידול של  592.0אש"ח. פינוי אשפה גידול של  510.0אש"ח. תאורת רחובות גידול של  579.0אש"ח -גנים ציבוריים גידול של  22.0אש"ח

-1עיקר הגידול בפרק תרבות בסעיפים:
 סעיפי התמיכות רוכזו לסעיף  5גידול של  09.0אש"ח ספרייה גידול של  00.0אש"ח מתנ"ס גידול של  510.0אש"ח לאירועי  21שנה לאבן-יהודה בתי נוער גידול של  22.0אש"ח.עיקר הגידול בפרק בריאות מתקצוב סעיף השתת' בהקמת תחנת מד"א וזאת לאור התוכנית שהמועצה
הביעה את תמיכתה בה 0לפתוח תחנת מד"א נוספת באזורנו 0דבר שיאפשר שיפור שירות מהותי לתושבים
במקרי חירום.
משק המים והביוב:
 .5משק המים והביוב עומד בפני טלטלות רבות 0וזאת לאור החקיקה וכוונת הממשלה לכפות על כל
הרשויות להוציא משק זה מתוך המועצה לתאגידים נפרדים 0ובשלב הבא להפרטה מוחלטת ומכירה לידי
יזמים פרטיים.
בזמנו עלתה יוזמה של כל המועצות באזור להתאגד בתאגיד מים משותף 0אך משרד הפנים מתנגד לכך
ובכוונתו לכפות על הרשויות להצטרף לתאגיד מי נתניה 0על כל המשתמע מכך.
בימים אלו בכוונת המועצה לבצע סקר של נכסי משקי המים והביוב וההתקשרות לצורך כך אמורה
להיחתם בימים אלה 0התקשרות זו הינה תנאי לאישור תקציב המועצה ע"י משרד הפנים וכפועל יוצא
תנאי לאישור תקציבים ממשלתיים.
מהלך התאגוד והוצאת משקי המים והביוב מידי המועצה בנוסף להשפעתו על השירות לציבור והשפעה
אפשרית על שינויים בתעריפי המים עלול לגרום למועצה נזק כספי ולשבש את תכניות העבודה וזאת בשל
התרומה שיש למשק המים לתקציב המועצה.
משק המים – תקציב 9002
באלפי ₪
הכנסות מים
הוצאות מים
עודף
משק הביוב
הכנסות מביוב
העברות מקרן היטל ביוב
לכיסוי הלו' – ביוב
הוצאות ישירות לאחזקת
מערכת הביוב
פירעון מלוות ביוב
גירעון

1620.0
()1722.0
969.0
5029.0
5202.0
()5002.0
()5202.0
()797.0

-9 .7אגודת המים תל-צור – בימים אלה פסל משרד הבריאות את באר אגודת המים תל-צור לשאיבת מים
לשתייה ולבישול 0ומכאן כנראה קצרה הדרך לסגירת הבאר לשאיבת מים בכלל מאחר ואין לאגודת המים
תל-צור צנרות נפרדות לצריכה ביתית וחקלאות 0בסבירות גבוהה שהמועצה תצטרך לספק מים לאגודת
המים תל-צור .נושא זה אינו נכלל בהצעת התקציב לשנת .7002
חינוך – פעולות
ביצוע  7009באש"ח
מנהל החינוך
גני חובה
גני טרום חובה
בי"ס בכר
חינוך מיוחד
הדסים
אגרת חינוך תלמידי חוץ
מלגות
שמירת מוסדות חינוך
שירות פסיכולוגי
ביטוח תלמידים
קב"ס
הסעות תלמידים
סה"כ

21.0
579.2
162.2
215.9
002.0
972.2
522.0
---500.0
50.2
07.2
6.0
5621.0
2292.9

תקציב  7002באש"ח
552.2
772.0
920.0
5020.2
727.0
251.0
700.0
10.0
500.0
50.2
07.2
6.0
5621.0
1202.0

גידול/קיטון באחוזים
06.0%
20.7%
9.6%
20.2%
()55.2%
52.2%
25.0%
500%
---------------------52.02%

 .5הגידול המהותי בהוצאות בשנת  7002ייעשה בסעיפי החינוך ויכלול כמפורט לעיל את כל
מוסדות החינוך (גנ"י 0בי"ס בכר 0הדסים ותלמידי חוץ)
 .7עיקר הגידול במינהל החינוך – מהרצון של המועצה להשתתף בפרויקט מחשב לכל ילד
המתקיים עם משרד החינוך ומשרד ראש הממשלה 0תיקצבה המועצה השתת' ברכישת מחשבים
ל 51 -ילדים בסך הכל  71.0אש"ח .השתת' בשכר דירה גידול של  2.0אש"ח.
 .0גני ילדים חובה:
 תקצוב סעיפי רכישת ריהוט 0משחקים וציוד חשמלי בגנ"י בחובה בסך  22.1אש"ח 0סעיפיםשלא היו קיימים בשנת .7009
 כמו כן יש הגדלה מהותית בהשתתפות המועצה בתקציב השוטף המפורט בדברי ההסברבחוברת הצעת התקציב לשנת .7002

-2 .2גני ילדים טרום-חובה:
 תקצוב סעיפי רכישת ריהוט 0משחקים וציוד חשמלי בגנ"י טרום-חובה בסך  02.1אש"חסעיפים שלא היו קיימים בשנת .7009
 כמו כן יש הגדלה מהותית בהשתתפות המועצה בתקציב השוטף כמפורט בדברי ההסברבחוברת הצעת התקציב לשנת .7002
 .1בי"ס בכר:
 גידול של  726.0אש"ח בתקצוב ישיר של בי"ס בכר בשנת התקציב  7002המהווה גידול של 29.7%לעומת תקציב  .7009ראה פירוט בהצעת התקציב לשנת .7002
 כמו כן תוקצב סעיף רכישת ריהוט ומתקני חצר בבי"ס בסך  10.0אש"ח סעיף שלא היה קייםבשנת .7009
 .9אגרות חינוך מיוחד ותלמידי חוץ:
 תוקצב עפ"י רישומי מחלקת החינוך. .2מלגות:
 המועצה הקצתה  10.0אש"ח למלגות 0המועצה תאשר ועדה מיוחדת בראשות ראש המועצהמר עמוס עזאני שתקבע קריטריונים למתן מלגות אלה.
 .2השתת' המועצה בשנת  7002על כל שקל שמתקבל ממשרד החינוך וההורים בחינוך מגיעה ל-
 .₪ 0.21מבדיקת תקציבה של מועצה מקומית פרדסיה מתברר שהשתתפות המועצה פרדסיה
בכל שקל שמתקבל ממשרד החינוך וההורים בחינוך מגיעה ל .₪ 0.10 -השתת' המועצה
מקומית אבן-יהודה גבוהה ב 20% -מאשר מועצה מקומית פרדסיה.
רווחה – פעולות
תוקצב עפ"י צפי הביצוע בשנת .7009
הוצ' מימון
הוצ' המימון בהצעת התקציב לשנת  7002מהווה  0.12%מהתקציב.
פרעון מלוות
בשנת  7002יש קיטון בהחזרי ההלוואות של המועצה לעומת שנת  7009של  .57.1%הקיטון נובע
מסיום פרעון הלו' שנלקחו בעבר לכיסוי גירעון מצטבר של המועצה.

-2קרן כצמן :ברצוני לציין כי נוכחותה של היועצת המשפטית דרושה וחשובה לכן לא ניתן לקיים ישיבה.
אלי גטר :לא נדרשת נוכחות יועצת משפטית בישיבות המועצה .אני מציע לשאול את מבקר המועצה.
משה אופיר :אני באמת לא יודע אם נדרשת נוכחות היועצת המשפטית בישיבות המועצה.
אלי גטר :אני מביא לך את צו המועצות המקומיות באם תמצא התייחסות בדבר מחויבות נוכחות היועצת
המשפטית בדיוני המועצה .אבקש התייחסותך לאחר עיון בצו המועצות.
לאחר עיון בצו המועצות
משה אופיר :יש צורך לזמן את היועצת המשפטית אך אין הם מחויבות בנוכחותה.
קרן כצמן :מדוע לא קיבלנו את הצעת התקציב של הגופים הנתמכים ע"י המועצה כמו המועצה הדתית
והמתנ"ס .המועצה תומכת בהם בהיקפים כספיים גדולים 0זכותנו וחובתנו לדעת כיצד הכספים מנוצלים
בפועל.
עו"ד נחמיה יעקב :אנחנו לא גוף מבקר של המועצה הדתית.
עמוס עזאני :למועצה הדתית אנחנו מחויבים לשלם עפ"י חוק.
אשר שמע :קיימת החלטת ועדת שרים שדנה בתקציב המועצה הדתית משנת  7002אנחנו משלמים את
אותו הסכום מאז הדיון משנת .7002
דויד וודיס :בשנה שעברה קיבלנו את תקציב המתנ"ס והמועצה הדתית.
עמוס עזאני :קרן כצמן חברת הנהלת המתנ"ס 0האם לא קיבלת את התקציב?
אבי אייזנמן :קרן קיבלה את התקציב .יש בינינו חילוקי דעות כיצד מגישים תקציב 0מה עוד שידוע לקרן
שתקציב המתנ"ס אושר ע"י ההנהלה.
דויד וודיס :היה צריך להפיץ בין חברי המועצה את הדו"ח הכספי של המתנ"ס.
אבי אייזנמן :אין כל בעיה בהכנת הדו"ח הכספי.
קרן כצמן :לדעתנו תקציב החינוך לשנת  7002היה צריך לגדול יותר מ 55% -מה החידוש לקראת
השנה הבאה? יש להגדיל סעיף זה.
זה עומד בסתירה למנשר שהפיץ ראש המועצה לקראת החגים 0בו הבטיח ראש המועצה שהשנה תהיה
"שנת שגשוג" .תקציב המועצה הינו בעצם תוכנית העבודה של המועצה .אם כך כיצד מתכוון ראש
המועצה לספק שירותים נוספים?
דבר נוסף עליו אני מבקשת התייחסות 0מדוע לא נראה קיטון בסעיף הסעות למרות שהמועצה הפסיקה
לממן את ההסעות?

–6עמוס עזאני :הנושא עלה בישיבת ההנהלה .הנושא מורכב וייבחן ע"י חברה חיצונית.
עמוס עזאני :סעיפי התקציב השונים בכל המחלקות לא השתנו למעט תקציב החינוך שגדל ביחס לשנה
שעברה ב 55% -שזה הישג גדול ביחס לשנים קודמות .אנחנו ישבנו עם הנהלת בתי הספר 0עם ועדי
ההורים וכמעט כל בקשה חינוכית מולאה וזאת מעבר לתקציבי הפיתוח.
עו"ד נחמיה יעקב :אני מבקש לשאול את קרן על איזה חידושים את מדברת .כמו כן בכל תוספת תקציב
נוספת בחינוך נכון להצביע על הקטנה בסעיף אחר .האם יש לך הצעות?
אורנה דקל :החל מחודש אפריל מתקיימות ישיבות לבחינת הקדימות בכל מוסדות החינוך.
 היערכות תקציב הקדימויות הנוספות שחלקן ימומשו רק לאחר אישור תקציב המועצה. בחודש יוני קדימויות אלה מוצגות ע"י הנהלות בתי הספר והנהגות ההורים בפני המועצה. בחודשים יוני – יולי ייבדקו נתוני רישום נוספים 0סל צרכים נוסף של ביה"ס מעבר לקדימויות שלשנה"ל.
 השוואה בין יתרות תקציביות וסל הצרכים. בחודש אוקטובר נשב על סגירת התקציב.יאיר אפל :באופן כללי מערכת החינוך באבן-יהודה טובה .נכון שתמיד יש מה לשפר .אני סומך על יו"ר
ועדת החינוך אורנה דקל שיחד עם ועדת החינוך יקודמו הנושאים הדרושים שיפור.
קרן כצמן :אני מציעה שאת הפרס שקיבלנו ממשרד הפנים על סך  5100000ש"ח כמו כן תקציב חגיגות
 21ע"ס  5100000ש"ח יועבר לטובת החינוך.
יקי אללוף :כשמדברים על העברת כספים מסעיף לסעיף מדברים על תקציב אירועים במתנ"ס .האם
מתנ"ס זה לא חינוך.
דויד וודיס :למרות שתקציב החינוך גדל אני מצר על כך שהוא הוצג לוועדת החינוך לאחר הכנתו.
כמו כן 0לדעתי יש "לרענן" את הרכב ועדת החינוך .אני תקווה כי הסיכום שהיה בוועדת החינוך אכן
ימומש .אני מבקש להעלות מס' השגות לנושא התקציב.
 לא נראה כי המועצה מקבלת תמיכות ממשרדי הממשלה יש לבצע חיסכון נוסף בנושא מים וחשמל. יש לאכוף בתחום הארנונה ורישוי לעסק. עדיין אין ועדת רווחה. יש להתמודד עם נושא המועצה הדתית. -היועצת המשפטית צריכה לתת את דעתה בעניין התמיכות.

 - 50אבי אייזנמן :אני מבקש להתייחס למס' נושאים כפי שעלו בישיבת ההנהלה.
מעמד האישה – הכספים המיועדים למעמד האישה מיועדים לקידום נשים והעצמת נשים בישוב וייעשה
פרסום על כך .כמו כן ידווח למועצה לאן הולכים הכספים.
אורנה דקל  :יועצת מעמד האישה בהגדרתה היא יועצת לראש המועצה כך שהיא לא רשאית להוציא
כספים ללא האישור כנדרש.
אבי אייזנמן :בישיבת ההנהלה ביקשתי הבהרות לאן הולכים הכספים של תלמידי כיתות ז-ח וקיבלתי
תשובה מפורטת שממנה למדתי שהבעיה אינה בכמות הכסף שהמועצה מעבירה ל"הדסים" למרות
שאתמוך בכל הגדלת תקציב החינוך .הבעיה היא ביעילות המערכת באופן התפעולי שלה 0ובאופן הצגת
הנתונים.
אני מבקש להתייחס למס' נקודות שיבהירו את הנאמר על ידי .הנתונים מבוססים על מידע שקיבלתי
מ"הדסים" .אני מבקש להתמקד ב 50000 -ש"ח שהמועצה מעבירה ל"הדסים" עבור כל תלמיד המיועד
לתגבור לימודי בכיתות ז-ח .זה נושא שאני מכיר טוב וקל לבדוק אותו.
א .עלות שעת הוראה שנתית בהדסים" היא  90100ש"ח .משרד החינוך במסמך רשמי שלו מציין
עלות של  10079ש"ח לשעת הוראה שנתית בחטיבת הביניים ו 10029 -ש"ח בחטיבה העליונה.
בית ספר "דרור" על פי הפרסומים שלו מתקצב שעת הוראה שנתית ב 10000 -ש"ח.
ועדת הכנסת בבואה לתמחר שעת תגבור תל"ן שנתית תיקצבה שעת תגבור שנתית בתל"ן
 20911ש"ח (  01 X 500תלמידים).
אין להתייחס בקלות ראש לתעריף שקבעו ב"הדסים"  90100ש"ח לשעת הוראה .זו תוספת של
כ .00% -זה מצביע על חוסר היעילות.
ב 00% -האלה ניתן לתגבר  50שעות לימוד שבועיות למערכת ממוצעת של  00ש"ש.
ב .נושא נוסף שאני רוצה להתייחס אליו הוא תכנית "מופת" שבוטלה בשנה שעברה ושהיה לי
ויכוחים רבים למה לא צריך לבטל את התכנית .הטענה של "הדסים" הייתה כי יש להם תכנית
מובנת אחרת ועכשיו על פי הדווח שקיבלנו ממחלקת החינוך התכנית "המובנת" הזו עברה כבר
 0ורסיות ובסיומן מקבלים ילדי כיתות ז' שעתיים נוספות בלבד וקבוצת האצה מקבלת עוד 0
שעות.
זה לא רציני וזה ניהול לא נכון.
ג .גביית תשלומים מהורים וערבוב מסמכים
 .5במסמך שהועבר לידיעתנו מוסבר כי תלמידי האצה בכיתות ח' מקבלים  9ש"ש ומשלמים
בעבורן  260ש"ח .תלמידי האצה בכיתות ז' מקבלים  1ש"ש ומשלמים עבורם  066ש"ח.
הכיצד?
 .7תלמידי כיתות ז' נדרשים לשלם סך של  066ש"ח עבור  7ש"ש נוספות לפי כל הגורמים
שעתיים היו צריכים לעלות להורי הילדים הייתה צריכה להיות  500ש"ח בלבד.

 - 55לעצם העניין יכולתי להמשיך ולציין את הנושאים שנדרשים בחינה ובדיקה כפי שאמרתי בתחילת דבריי
הבעיה ב"הדסים" זה לא מחוסר בכספים אלא בניהול נכון.
לאור האמור אני מציע שהמועצה לא תעביר תשלום ל"הדסים" מעבר לתשלום האגרה עד שתקום ועדה
שתבחן דרישה לתקציב פר פעולה הוועדה תאשר העברת הכספים.
אורנה דקל :אני סומכת שאבי אייזנמן עשה את הבדיקות לגבי שכר שעת הוראה המאושרת ע"י משרד
החינוך.
אנו מודעים לכך שויצ"ו "הדסים" משתמשים בכספי מועצה ככל העולה על רוחם מבלי להציג דו"חות.
גזברי המועצות אבן-יהודה וקדימה קיימו פגישה ב"הדסים" בנושא הגירעון שעלה לפי הדו"חות של
"הדסים" ונמצא כי הם ביתרה של  7000000ש"ח.
אני מבקשת מראש המועצה להורות לגזבר המועצה לבדוק את השימוש ב 210 -ש"ח שאנו משלמים
עבור כל ילד.
עמוס עזאני :לגבי חלק מהדברים שנאמרו ע"י אבי אייזנמן אנו מנהלים דיונים קשים מול ויצ"ו ומול
"הדסים" מזה זמן רב .יחד עם זאת לשם ההגינות אני חושב שלגבי חלק מהנושאים יש להדסים תשובות
כמו כן לא נוח לי שאנו מעלים את הנושאים ללא נוכחותה של מנהלת בית הספר.

הצעת החלטה:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

לאשר את תקציב המועצה לשנת .7002
המועצה לא תעביר כספים להדסים מעבר לתשלום האגרה טרם קיבלה הסברים לכל השאלות
כפי שעלו בישיבת המועצה.
הכספים המיועדים למעמד האישה מיועדים לקידום נשים .יש לפרסם את הנושא לידיעת ציבור
הנשים .ידווח למועצה על ההוצאות .
תשלום עבור תלמידי חוץ 0כל תשלום חריג יובא לאישור המועצה.
יתקיים דיון בעניין חו"ד היועצת המשפטית לנושא תקציב הוועדה החקלאית.

הצבעה :בעד2 :
נגד 7 :קרן כצמן 0דויד וודיס
קרן כצמן :אני מבקשת להעיר כי בסעיף תמיכות יש לציין סכום התמיכות כך שתינתן לכל מי שחפץ
להגיש בקשה.
אלי גטר
מזכיר המועצה

עמוס עזאני
ראש המועצה

