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פרוטוקול ישיבת ועדת כספים שנערכה ב  - 4.10.2021תקציב המועצה .2022
משתתפים :אמיר בשן ,דן בבלי ,מוני בוחניק ,לימור ברק ,שני משעלי ,רונן גל (השתתף מרחוק דרך רמקול של
הנייד).
מוזמנים :נועה צוק ומיקי ויסמן – אגף חינוך ,נבות זיסו – פיתוח ישובים ,שרון סודרי -אגף רווחה.
הודיעו על היעדרות  :סאלח סועאד ,חני בן שימול ,מוסא מוחמד עוואד.
סדר יום:
 .1תקציב חינוך -נועה צוק ומיקי ויסמן
 .2פיתוח ישובים -נבות זיסו .
 .3רווחה -שרון סודרי.
דיון:
 .1חינוך -מיקי ציין כי רוב התקציב של החינוך אינו משתנה וצבוע למטרות מאוד ספציפיות.
הבעיה העיקרית מבחינה תקציבית זה עניין עליית שכר סייעות מול התקצוב שמקבלים ממשרד החינוך.
התקציבים היחידים שיש לאגף החינוך יכולת לעבוד איתם זה של יוזמות חינוכיות שבפועל מסתכם
לכ 500 -אש"ח (כ 0.5% -מסך תקציב החינוך).
נועה עשתה סקירה על התקציבים הנ"ל והניצול של התקציב בשנת .2021
 .2פיתוח ישובים – נבות זיסו
 נבות הסביר על הרצון לכלול בהחזר הארנונה לישובים גם ארנונה על עסקים .מוני העלה אתהבעיתיות בכך שלא לכל הישובים יש אזורי תעשייה אם משיקול כספי או כיוון שאין להם איפה
לפתח אזור תעשיה או שנתקלים בבעיות בירוקרטיות .סוכם שלימור תשלח טבלה של התפלגות
ארנונה עסקית.
 נבות הציג את הרעיון של השתתפות המועצה בהעסקת מנהלי קהילה מתוך רצון לחזק ולשפר אתהשירות לישובים .חברי הוועדה הביעו את התנגדותם בטענה שמנהל קהילה צריך לייצג את אינטרס
הישוב ולא להיות מושפע מקשר למועצה .נבות ציין שהישוב הוא זה שיחליט האם לקבל את
ההשתתפות או לא.
 היטלי השבחה -משגב הינה המועצה היחידה אשר מעבירה  100%מחלף היטל השבחה לישובים.בשנים עברו הסכומים היו מאוד נמוכים והמועצה החליטה שעדיף שזה יועבר לישובים .בשנים
האחרונות סכום ההיטלים הולך ועולה עקב העלייה המשמעותית במחירי הקרקעות בישובים.
המועצה זקוקה למקורות אלה להשקעה בישובים ובמוסדות ציבור שמיועדים לכלל האוכלוסיה .קרן
השבחה צפויה להיות בגרעון תוך כשנתיים ,מאחר והיא מממנת החזר הלוואות לתוכניות החומש וכן
משתתפת בתקציב השוטף של הועדה המקומית ,ומצד שני מקורות ההכנסה שלה אמורים להגיע
מהיטלי השבחה וחלף היטלי השבחה.
יש רצון שבאופן הדרגתי חלק מההיטלים לא יועברו לישובים אלא יישארו בקרנות הרשות וינוצלו
למטרת שיקום ופיתוח .מוני ביקש לקבל פירוט של התקבולים מהיטלי השבחה  ,לפי ישובים ,כמה
שנים אחורה וכן צפי עתידי.
 .3רווחה -שרון סודרי
שרון ציינה את הגידול בהיקף הפעילות אשר משתקפת בתקציב המחלקה .עיקר הגידול נובע
מהוצאות של הסדרת מסגרות חוץ ביתיות ,השמות וכו' .בעקבות הגידול בהיקף גם היקף
ההשתתפות של המועצה גדל .בנוסף ישנם תקציבים שבהם אין מצ'ינג של המועצה שהיינו מקבלים
בעבר ואשר לא קיבלנו השנה בגלל שלא היה תקציב מדינה.

סיכם  :שני

