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  28פרוטוקול ועד מקומי מס'
 1.2.19מיום 

זקר, רפי תדהר נואית בלטרן, גיא  אליעזר לנדסמן, אבי אטיאס, יעל יעקב, עומר סובול,נוכחים: 
 , גיה רותם שלומי לוי, ניסן כנפי

 

 אחריות ביצוע נושא

 פתח: מטרת הפגישה היום היא אישור תקציב.אליעזר 

לכולם מראש והוא מעגן את התכניות תקציב הועד נשלח 

. 2018לתקציב  בחלקו דומה 2019שלנו  לשנה זו. תקציב 

בהתאם לצרכי המושב כפי  נבנה מהבסיס 2020את תקציב 

 .שנלמד במהלך השנה

יש צורך להשלים את  ,נושא נוסף שיש להבין הוא השצ"פ.

המטרה שלנו היא להתבסס על כספים מהיזם.  –השצ"פ 

. התקציב שלנו מתוכנן כרגע התקציבמא ושהכסף לא יצ

 בהתאם.

ברור לנו שהיזם בלחץ, במידה ונבין כי לא ניתן לקבל כסף 

 מהיזם נתכנס שוב לצורך החלטות.

היה ניסיון של ועדת כספים לקחת את כל הבקשות שהועלו 

 2019בישיבות המקדימות ולממשם. שלומי יציג את תקציב 

 מצורפת מצגת

ונתכנס לקראת אמצע שנה. נבדוק איפה נתחיל את השנה 
עומדים. התקציב מייצג כרגע שמרנות. מחובתנו כרגע לייצר 

 )אליעזר( שמרנות ואני מקווה שבהמשך יהיו עוד הכנסות .

לדעתי ניתן להוריד עוד קצת בנוער ובתרבות ולהעביר  •

 לתשתיות. )גיא(

 

, בשני תהיה תבהתייעלוהחלטת המועצה היא שיש צורך 
לנו  ןיינתישיבה בנושא איך יתבצע הייעול. נראה מה 

מקרה ככסף לכל ₪  150,000בתמורה אנו שומרים בצד 
 שנידרש לתקציב לא מתוכנן

צריכה להיות קופה  עם כסף וכשמישהו יצטרך את  •

  הסכום נוכל לדון בזה)רפי(

תשתיות זה מה  תרבות, אני חושב שכאן צריך לקצץ. •

הגיד שהכל זה המועצה, אני חושב , אפשר לחובה

את מה  שאנחנו כועד לוקחים בסדר העדיפויות שלנו

. יש להוריד את כמות אירועי התרבות  שחשוב לנו

. לחלק , לי לא נוח עם מה שאנחנו מציגיםבשליש

לא באים מספיק אנשים. כמו מסיבת סוף  םמהאירועי
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שנה לא בטוח שמצדיקה את העלות שלה. אני הייתי 

 יותר בתשתיות.רוצה 

 יש צורך לייצר להם עבודה )ניסן( ,גם הרבה מתנדבים

תקציב תשתיות הוא לתשתיות, יש תקציב  •

לתחזוקה שוטפת ואחזקת מבנים שמיועד ליום 

 יום. )אליעזר(

עברתי על התקציב, לגבי הנוער אני חושב שאלון  •

עושה עבודה מאומצת, צריך להתחיל מהנוער  

 ינוי )אבי(במחשבות וברעיונות לגבי ש

ועדות באשר הן הן של כולם, כולנו חברי ועד .  •

 יו"ר ועדה זה למטרת הובלה.

הסתכלות על תקציב תשתיות הוא נכון, מרבית  •

הדברים בהיבט הנראות נעוצים בתקציבי 

אחזקת מושב ותקציב מבנים. יש לאחד בראיה  

ת'. -זה מא' ועד בתקציב תקציבים וניסן שולט 

אני מציע שתדייק את עבודתך לפי הראייה שלך. 

בתך הסכום יש הרבה אפשרויות יעול, יש הרבה 

מה לעשות. שאתה מחבר את התקציבים יש לך 

כאן חתיכת תקציב, עבודת פיקוח ובקרה הם 

 הבסיס למימוש הכסף.)עומר(

התפיסה שאושרה ע"י הועד הקודם היא  ןבביטחו •

שקיעים בתשתיות ביטחון. בבסיס ההחלטה שמ

יש להשקיע על מנת לא לחזור אחורה. זה תחום 

המתנהל עם סיכונים, גם במדינה לא ניתן מענה 

לכל הסיכונים. ועדת בטחון יצרה תהליך, וצריך 

לתת מענה לצרכים. יש כרגע תוצאות יפות אבל 

 )עומר( מצריכות השקעה.

הייתי מציע לועדת תשתיות לעשות תעדוף  •

ם בעלי חשיבות , פרויקטים שהם אבני לפרויקטי

לא באים  םהשהוצגו , בדרישות םמשמעותיייסוד 

 לידי ביטוי )שלומי(

תקציב זה הוא מסר למושב, ויתכן שלקראת  •

שנה הבאה התקציב ישתנה מקצה לקצה 

 )אליעזר(

אנחנו נעמוד מול האגודה על נושא הכסף  •

והאחריות  שהובטח לנו. כולנו פה יחד חברי ועד
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 .,יש לנו אחריות כלפי כל שקל פה .,ל כולםהיא ע

אנחנו בסוף נמדדים במה שאנחנו עושים 

 ומראים, הייתי רוצה שנעשה יותר.)אליעזר(

 70נושא שלא הכנסנו עדין, אגרת שמירה מעל גיל  •

בשנה. אני רוצה להציע ₪  60.000עלותה לועד היום 

 ומעלה. 70הנחה לבני  50%לתת 

הגדלת ל 15%שועדת כספים תמצא עוד  בנוסף ,אני מבקש
 רתשתיות מהכסף של הבצ"מ ושבבצ"מ יישאתקציב ה

120,000 ₪ 
התאמת ההוצאות אל מול ההכנסות  , זו בכל מה שקשור ל

 לסדר יום.)אליעזר(על כך לא נעבור שלנו ו המחויבות
 

המסגרת הכללית מאושרת, היות ואנחנו נתונים ללוח  •

 תר זמן. )רפי(זמנים צפוף הדיונים יקחו יו

יהיה  ניתן חודשים 3התכנסנו לאשר תקציב, בעוד  •

לשבת על הנתונים ולהחליט מה הלאה ולשנות במידת 

  הצורך )שלומי(

 

יש פה ועדות שהציגו תכנית מה עושים בכסף ברמת  •

 הסעיף זה לדיון בועדה

 כל רבעון יצא דו"ח כולל של בקרה על התקציב •

האחריות לפקח על הועדה שלו על כל יו"ר מוטלת  •

 ולממש את התקציב שאושר לו

 

 

כל חברי הועד הצביעו יחד ואישרו  הצבעה על התקציב •
את התקציב. ניסן ביקש לציין 

הסתייגות שהחלוקה מבחינתו לא 
 סגורה.

 אושר ע"י כל חברי הועד  50%+ של  70הצבעה על נושא מתן הנחה לבני  •
 המשך טיפול מול המועצה.

 
 

 גיה -רשמה 
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