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 2022אישור תקציב 
 

 

 חיים מרגוליס פותח את הישיבה החגיגית.

 הצגת מצגת הסיכום.

 מאוזן.  והינו, ₪ 64,989,000התקציב עומד על  ינון: 

לאחר שישבנו במשך עשרות שעות עם   בצורה חגיגית מתכנסים פה היוםב"ה אנו חיים מרגוליס: 

. לאחר  של התקציב מחלקות ומנהלי התחומים וירדנו לפרטי פרטים בכל סעיף וסעיףהכלל מנהלי  

ועדת כספים אליהם הוזמנו כל   ארוכות במסגרת ישיבות 2קיימנו במהלך החודש האחרון  מכן 

  בסיסמבוסס על  אשר הקרובהכל מנהל הציג את החזון שלו לשנה במסגרתה  ,חברי המליאה

. משרד רו"ח "מישור חשבות" שמלווה את תקציב  אותו אנו מגישים כעת לאישורכם התקציב

תקציב החינוך שהוכן  פרטי את  והמשתתפים  ועדת הכספיםמחלקת חינוך הגיעו להציג בפני חברי  

של  לשנה הקרובה ואשר כולל בתוכו התייחסות לאולפנה החדשה שקמה ולקליטה המואצת

כל  כפי שניתן לראות במצגת  בעז"ה בשנת הלימודים תשע"ג. להרגיששנתחיל  משפחות חדשות

  משקיעים זמן רב בניסיון וגזברות. אנמחלקת ההמחלקות מוציאות יותר משהן מכניסות, חוץ מ

  מספקיםשאנו  שירותיםע"מ שנוכל להמשיך ולהרחיב את הנוספות למועצה לייצר הכנסות 

 . לתושבים

אחוז מהתקציב הולך על חינוך שזה ראש מעייננו. אחר כך שפ"ע שזה איכות חיים   40ט כמעשי: 

כמו כן הגדלנו את  שנים האחרונות, במשך הבארבעים אחוזים  תקציב הרווחה גדלגינון ועוד.  –

צרכים עם רכזות שכונה, יותר מענים לאוכלוסיית   יש יותר פעילות סל השירותים לקהילה:

תיירות גדל  תקציב הגיל השלישי ועוד. ויותר פעילויות למועדון מופ"ת  ים ביותר תכנ מיוחדים, 

עם פתיחת האתר הארכאולוגי ומרכז   מתיירות פנים ואני מקווה שבשנה הבאה יהיו הכנסות

 המבקרים. 

. איך אתה חושב לגשר על הפער  ₪ אמרתם שהפער הוא בסביבות מיליון חיים סילברשטיין: 

 הזה? כי תברי"ם מיועדים לפרויקטים מסוימים.  

כספים רבים ממשרדי הממשלה כך פעלנו בעבר וכך ננהג   םומגייסיאנו פועלים ללא לאות שי: 

אושר רק לפני חודשיים במשרד הפנים מאחר וזה עובר   2021של שנת  התקציבבעתיד בעזרת ה'. 

)מבנה  צורך בינוי ו כמועצה היא שמשרד הפנים מאשר לנו הלוואות להחוזקה שלנ  .דרך חתחתים

על כך  ( רק כאשר תקציב המועצה הינו מאוזן ולכן אנו מקפידים הקפדה יתרה ושצפיםציבור 

 בצורה מאוזנת.  נסגרים הדוחות הכספיים תמיד ש

 עד כמה מותר לך להיות בגירעון? שרה: 

 קרא גירעון.  זה לא נ ₪  649,000 -כ  עד, 1עד אחוז שי: 



 

בזכות הכספים שאמורים להיכנס בקרוב ובזכות הברקס ששמנו לקראת סוף השנה  חיים מרגוליס:  

 . בצורה מאוזנת 2021שהשנה למרות הכל נצליח לסיים את  אני מקווה 

מנהלת    אבלין: עם  וגם  טלפון  שיחות  כמה  לי  היו  שהשבוע  לשתף  חייבת  אני  הכל.  על  כח  יישר 

הצביעו עם המועצה להוביל את האולפנה הזו אני מרגישה שהם משדרים   האולפנה. חברי המליאה

ייקלעו למשהו   באווירה שאם הם  לפחות  להם  עליכם שתביאו  סומכת  ואני מאוד  מאוד מצוקה 

והמוטיבציה   הכח  את  להם  יתן  וזה  אליהם  יעבור  שהמסר  חשוב  מאחוריהם.  תהיה  המועצה 

 להמשיך על אף הקשיים שהם חווים.

פעם  ב ה הזו תצליח, זו המשימה מספר אחת של בית אל ואנחנו אמורים לקבל בינואר  האולפנשי:  

 הראשונה תקציב לאולפנה ממשרד החינוך. אין מה לדאוג מהבחינה הזו. 

הן מרגישות סחוטות. הן עובדות ממש קשה. הן צריכות יותר יועצות ויותר  חיים סילברשטיין:  

 כסף.

שבוע שעבר בא כל הצוות והציגו וביקשתי שיבואו לישיבת המליאה. הן יקבלו את הבמה ויספרו    שי:

מה קורה. בקטע האמיתי אני לא מודאג, בקטע הפסיכולוגי אנחנו צריכים ללוות אותן. מנחם היה  

היה ערב חשיפה  תהקשה. אתמול דיברתי עם מנחם לב פעמיים. שבוע הבא    גם   חולה תקופה וזה

 . מתכוון לבקר שוב באולפנהביליתי שם חצי יום וביום ראשון אני   להורים.

 עכשיו זה זמן ההרשמה, הטיימינג קריטי. שרה: 

 השאלה אם יש אישה או איש יועצים שיכולים ללוות את האולפנה. :סילברשטיין חיים

כוכב השחר,   –דיברתי על זה עם מנחם. אמרתי להם שצריך לפתוח את הדלתות מחוץ ליישוב שי: 

פסגות, מגרון, כוכב יעקב. צריכים לפתוח את השערים משם ולפחות בהתחלה. והרבה עבודה זה  

לשכנע הורים במוצר הזה. זה מוצר קשה לפצח בשנים הראשונות שלו. יש פה עבודה מאוד    –פנימה  

 יך לעשות. אנחנו על זה.מדויקת שצר

בקשר להצבעה, בשנים קודמות כשהייתי באירוע הזה לא הבנתי אותו כל כך. גם לא  קובי סלע:  

הבנתי את המעמד והמשמעות. היום אנחנו הולכים להתנגד לתקציב אבל אני רוצה להגיד שאנחנו  

לסיעה שלי יש    מאוד מעריכים את מה שעשיתם ואת העבודה והאנרגיה. גם כדי שהיישוב יתפתח.

בעיה עם העובדה שלוקח שנה לזהות שיש חריגה מתכניות וחריגה מאישורי תקציב ומאוד היינו  

רוצים משהו שיקרה שכבר הצבעתם עליו בעבר, שפעם בשלושה חודשים נדבר על כל מה שחורג  

  בעשרה אחוזים ממה שאושר. מהמקום שלי אני לא יודע עד כמה זה טרחני ומציק למועצה לעשות

את זה אבל כל עוד זה לא קורה ואני מעריך שזה לא יקרה אנחנו מתנגדים לתקציב אבל שוב, זה  

לא אומר שום דבר לגבי ההערכה שלי אליכם. ראינו עכשיו למשל כל מיני דברים שאם היינו רואים  

 בזמן אמת היינו יכולים לשנות את זה. 



 

היכשי:   מדבר?  אתה  מה  על  מתמטי  באופן  לי  שתסביר  של  אשמח  חריגה  ראית  אחוזים?    10ן 

   הינו מאוזן וללא חריגות! 2021התקציב לשנת 

הקטע של עשרה אחוז זה טוב מכאן ולהבא. אבל עדיין אני מעריך מה שאתם עושים ואני  קובי:  

 מבהיר את זה. 

אמרת. אני לא מצליח  שלצערי אני לא מבין על מה אתה מדבר ואני גם לא מקבל את ההערה  שי:  

ה ויתרה מכך אני תמהה מדוע לא העלת את הסוגיה הזו  סיעפריע לך ולחברים שלך בלהבין מה מ 

   שעות. 10בוועדת הכספים שהתקיימה פעמיים במשך כ

אפ ותמיד הדלת  טסלשיחות וו  כמו שי  תודה רבה על הכל, אין ראש מועצה שזמיןמתניה שנרב:  

ובמשפחות בנוער  יותר  השנה  להתמקד  שצריך  חושב  אני  פתוחה.  יותר    שלו  שצריכות  הצעירות 

רכזים ועוד, וגם לעשות תכנית למשפחות צעירות שזה    –השקעה. בעניין הנוער דיברנו על זה רבות  

 העתיד של היישוב. לגבש תכנית סביב משהו.

 אדרבה שלח רעיונות וננסה לקדם, אנחנו פתוחים להצעות. שי: 

 

 . 2022 לשנת תקציב המועצהאישור  :הצבעה

 אושר על ידי החברים, מלבד קובי סלע שהתנגד. 2022לשנת  תקציב המועצה : החלטה
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 28/12/2021 בהתשפ" בטבת כ"ד התקיימה ביום שלישי, 
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 21:00  הישיבה הסתיימה בשעה:
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 חיים מרגוליס                      שי אלון                                                      

 המועצה  מנכ"ל                            ראש המועצה                                       

 

 


