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פרוטוקול מליאת תקציב המועצה מספר 13/2019
שהתקיימה ביום שלישי ג' בטבת תש"פ – 31.12.2019
נוכחים:
עידן גרינבאום  -ראש המועצה ,רוני יוסטמן -אלמגור ,יניב אסם  -אפיקים  ,אמנון טל -
אפיקים ,שאול אלתר  -אשדות איחוד  ,אדוה אלגריסי-אשדות מאוחד ,רוית פידל – דגן -
דגניה א' ,אילון ראובני  -דגניה ב' ,חוה ישי  -האון ,אברהם קופר  -חוקוק ,רונן גל  -כנרת
מושבה ,לילך שמיר  -כנרת קבוץ ,רוית זוהר ויס  -מסדה ,חגית בן יעקב  ,עוזי קרן  -עין
גב ,שמעון שושן -פוריה נוה עובד ,מנחם אטיאס  -פוריה נוה עובד ,עילית ,חיים חליוה -
פוריה עלית ,יעקב קרני  -שער הגולן ,אוריה מאירי  -תל קציר.
חסרים
אהוד בן אפרים  -אלומות ,אדם וודל – בית זרע ,תמר לשם – גינוסר ,יוסי עמר – פוריה כפר
עבודה ,עמי רומנו – פוריה עילית ,דני דותן-רביד ,
משתתפים
מיה ונטורה – מנכ"ל המועצה ,עו"ד גולן לוי – יועמ"ש ,ליאת מלכה – גזברית המועצה,
רו"ח מוחמד זביידי –מנהל חשבונות ראשי ,אהוד נוסן – מבקר המועצה ,אסף עברי –
מנהל אגף ישובים ,רוני בן נון – מהנדסת המועצה  ,אורית אידי לבן – מנהלת משאבי אנוש,
עמי כברי – דובר המועצה ,רני אוחנה – רישוי עסקים ,איריס שובל – מנהלת אגף קהילה,
יאיר ילובסקי – מנהל אגף חינוך נוער וספורט ,דוד בן ישי – יו"ר ועד פוריה עלית ,איה רוזן
– מנהלת בית גבריאל ,אפרת מראד – רושמת הפרוטוקול.
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על סדר היום :
תקציב המועצה  2020לאישור.
ראש המועצה פותח את הישיבה ומציג את שעל הפרק תקציב .2020
טרם תחילת הדיון ,חיים חליוה ,נציג פוריה עילית ,מבקש להצהיר לפרוטוקול מליאת
המועצה "אני מצהיר על עצמי כחבר אופוזיציה במליאת המועצה אזורית עמק הירדן על כל
המתחייב בדין".
גזברית המועצה ,ליאת מלכה ,מציגה את תקציב המועצה לשנת  2020ע"י מצגת ומציינת כי
התקציב נערך בצורה שמרנית וזאת בגלל חוסר הודאות הפוליטי והעובדה שהמדינה פועלת
ללא תקציב מאושר לשנת  ,2020מצב בעשוי להימשך לאורך השנה כולה ומשפיע רבות על
השלטון המקומי.
« תקציב המועצה לשנת  2020עומד על  , ₪ 179,456,000גידול של  3.61%בהשוואה
לשנה קודמת .עיקר הגידול הינו בתקציב תיכון בית ירח אשר מסתכם ב 3,200,000
( ₪הן בהכנסות והן בהוצאות ) ,הכנסות הארנונה גדלו ב  ₪ 1,675,000גידול הנובע
בעיקר מהעדכון האוטומטי  2.58%וכן מתוספת בניה וסקר נכסים שהתבצע בכל
מרחב המועצה.
« הכנסות משרד החינוך והכנסות רווחה – נלקחו בהתאם לתקנים ולכללים של
משרד החינוך ומשרד הרווחה .
« בתקציב נכללים מענק האיזון ( ₪ 2,876,000מהווה  )2%ומענק הקרן לצמצום
פערים כ ( ₪ 1,498,000מהווה כ .)1%
« בזכות התייעלות עמוקה שבוצעה בארגון ,לראשונה מזה שנים ,בתקציב לשנת 2020
לא נעשה שימוש בקרן הפיתוח לצורך התקציב הרגיל בהשוואה לתקציב לשנת 2019
שתוקצב כ  ₪ 1,500,000ולשנת  2018בה נעשה שימוש ב ₪ 1,100,000מתוך הקרן.
« הוצגו עיקר התוספות בתקציב ההוצאות –
 גידול בשירות לתושב כ ₪ 574,000 גידול בתחום החינוך כ ₪ 490,000 -גידול בתחום התרבות כ ₪ 117,000
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« הוצגה טבלה מספר  – 4שכר עבודה ותקן כ"א.
 הוסברו המשרות בחינוך בספורט הוצגו תקנים מותנים חדשים באגף ישובים בגינם נקבל השתתפות מהחטיבהלהתיישבות (ללא קבלת המימון לא יאוישו המשרות )
 רווחה  3תקנים בהתאם לתוכניות מאושרות של משרד הרווחה משרה  1לתחום הביוב – מנהל פרויקטים בתחום הביוב והתשתיות.בסיום הצגת עיקרי התקציב התנהל דיון ובו העלו חלק מחברי המליאה שורת סוגיות
הקשורות לסעיפי התקציב השונים וייעודם .בנוסף עלו בדיון בקשות מצד מחלק מחברי
המליאה לבחון במהלך השנה הקרובה את סוגיית היקף החזרי הארנונה ליישובים ואת
רצונם להגדיל את הסכום הכולל לאור שלל הצרכים.
עוזי קרן :מבקש להביע הסתייגותו מהכרזתו של נציג פוריה עלית חיים חליווה על היותו
אופוזיציה וגורס כי חברי המליאה הם נציגי ישובים הרואים את טובת המועצה ומצביעים
עבור כל החלטה בנפרד על פי עמדתם על ההחלטה הספציפית.
ראש המועצה והמנכ"ל מתייחסים לשלל הסוגיות שהועלו על ידי חברי המליאה:
ועדת תמיכות – ועדה מקצועית פנימית תגבש את הקיטריונים לוועדת התמיכות שבכוונת
המועצה להקים ואלה יובאו על פי חוק בפני המליאה.
מחלקת התחבורה – כפי שהובטח בעבר ,באחת המליאות הקרובות תוצג פעילות מחלקת
התחבורה במלואה על כל ההיבטים הקשורים בכך ויתקיים דיון בעניין.
רכב צמוד לעובדים :מיה ,מנכ"ל המועצה ,מעדכנת בכך שמאז נכנסה לתפקיד החלה
בבדיקת נוהלי כלי הרכב הצמודים במועצות אזוריות אחרות .בכל הרשויות האחרות
שבדקה רכבים צמודים קיימים בשיעור גבוה יותר ממועצה אזורית עמק הירדן.
המועצה תמשיך ותבדוק את הנושא לעומקו עד למציאת נקודת האיזון הראויה.
החזרי ארנונה ליישובים – בעקבות אמירות מצד חברי המליאה על קיומם של מודלים
חדשים בחלק מהמעוצות האזוריות המסדירים את מערכות היחסים בין המועצה לוועדים,
מציין ראש המועצה כי בכוונתו לבחון את הנושא לאחר שיועברו אליו המודלים הללו.
במקביל ולקראת הדיון באמצע השנה על צו הארנונה יעלה נושא היקף ההחזרים לדיון
מחודש במסגרת זו.
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כוח אדם – ראש המועצה והגזברית מבהירים כי מרבית הגידול במספר המשרות בשנה
החולפת נובע מקליטת סייעות חדשות במסגרת הרפורמה שערך משרד החינוך בחינוך
המיוחד .בנוסף נמשכה קליטת מאמנים ומדריכים בחוגים (ספורט ,מוזיקה ועוד) כעובדי
המועצה לאחר שהועסקו בעבר בחשבונית .קלית עובדים אלה מוצאת את ביטויה בהיקפי
הפעילות במחלקות השונות במועצה וכל התשלומים עבור העסקתם מכוסים.
ראש המועצה מסכם את הדיון ומודה למוחמד ולליאת על העבודה המאומצת שביצעו
בהכנת התקציב ,תוך מגבלת זמן וחרף העובדה ששניהם נכנסו לתפקידיהם בשבועות
האחרונים.
 16בעד 1 ,מתנגד (חיים חליוה)
מליאת המועצה מאשרת את תקציב המועצה המוצע לשנת .2020

ראש המועצה נועל הישיבה בהרמת כוסית לכבוד השנה האזרחית החדשה ומאחל לכולנו
שנת פעילות מבורכת.

_____________________
אפרת מראד – רשמה הפרוטוקול

______________________
עידן גרינבאום – ראש המועצה
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