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על סדר היום:
דיון בתקציב המועצה לשנת 2020
מהלך הדיון
חיים :לא הגשתי עדיין את הצעת התקציב לחברי המועצה כי יש עדיין הרבה אי ודאות בתקציב ואנחנו לא
יודעים בוודאות מה נקבל ,ומתי וזה תלוי בין השאר בהחלטות שמתקבלות בימים אלו בוועדת הכספים
ולא רק מתי תהיה ממשלה.
בשל חוסר הודאות לקבלת כספים ממשרדי הממשלה אנו נתחיל את השנה החדשה בתקציב של  1חלקי 12
לחודש מתקציב שנה שעברה .מאחר ולא צפוי גידול משמעותי בתקציב לשנת  2020לעומת השנה הקודמת
לא אמורה להיות לכך השפעה על פעילות המועצה ,בטח לא ברבעון הראשון.
כשהתקציב יהיה מוכן נציג בפניכם את הצעת התקציב כולל כל הבעיות שישנם והגירעון שמופיע בו.
מצד אחד יש לנו הוצאות לא מתוכננות שנובעות בעיקר מהחריגה בסעיפי הגיל הרך בשל כמות הילדים
הקטנה במעון .הוצאה שתימשך עד סוף שנת הלימודים תש"ף .מצד שני יהיו גם הכנסות שלא היו בעבר
כגון החיסכון שיושג במעבר לתאורת לד ואולי הכנסה מהשכרת מבנה לקופת חולים.
בסעיפי ההוצאה של התקציב אנחנו רואים שאין חלוקה שווה של ההוצאה .למשל ,הגיל הרך ,שאנחנו
מסבסדים אותו בסכומים גבוהים מאוד וחסרי פרופורציה.

איתמר :אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו משקיעים בחלק מסוים של האוכלוסייה או מעבירים את
הכסף לצרכים אחרים.
חיים :אם אנחנו מחליטים להשאיר את המצב כמו שהוא צריך להחליט באיזה סעיפים אחרים אנחנו כן
נקצץ.
מירי :יש לנו כ"א נהדר שעובד במעונות וחבל לוותר עליו .מוכנה להפרטת המעונות ובלבד שנבטיח שתהיה
סייעת נוספת לכל גן מעל  26ילדים.
חיים :שואל את ירון מה עלות סייעת נוספת?
ירון :עלות מעביד 150,000 ,שקל בשנה.
חיים :הגדלה של  4 -סייעות מדובר בתוספת הוצאה של  600,000שקל .אם היה לנו כסף הייתי שמח
שנממן סייעת נוספת .חבר מועצה שמעלה הצעה כזו ,שלא מופיעה בבסיס התקציב ,צריך להצביע על
המקור התקציבי שלה ולא לצאת בהצהרות .כך למשל אם נקצץ את כל תקציב התמיכה בצופים נוכל לממן
חצי סייעת ,ואם נקצץ את כל תקציב הגיל השלישי ומועדון בראדר נוכל לממן עוד חצי סייעת .ועדיין צריך
להצביע על מקור תקציבי לעוד  3סייעות .אם זה מה שאתם מציעים תגידו את זה בקול רם ואל תסתרו
אחרי סיסמאות כמו שירון ימצא כסף .התקציב פתוח בפני כל חברי המועצה ונשמח לקבל הערות והצעות.
חיים :ההחלטה להפריט את המעונות כבר התקבלה בהמלצת וועדת חינוך וועדת הגיל הרך .ההתלבטות
היא לגבי הצהרון שחלק מהמועדים להפעלת הגיל הרך הודיע שיתמודדו במכרז רק אם גם הצהרונים
יופרטו .נעביר לחברי המליאה את שתי ההצעות בנוגע להפעלת המעונות (מועצה או מפעיל פרטי) ונחליט
גם מאיפה לממן את זה.
ירון :נאווה בעצמה אומרת כל הזמן שהדבר הכי נכון זה להפריט את המעונות והצהרונים כדי שהיא תוכל
להקדיש את כל המאמצים שלה לצד הפדגוגי של החינוך ולפיקוח על המעונות והצהרונים במקום בצד
האדמיניסטרטיבי.
חיים :הישיבה נעולה.

רשם הפרוטוקול
שי ציפורי
מבקר המועצה
חיים מנדל שקד
ראש המועצה

