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 9201-10 שריד עין הישוב ועד תישיב פרוטוקול
 06/01/2019' א יוםב התקיימה אשר ועד מישיבת

 

 06/01/2019 : הישיבה תאריך
 .מאיר בן עומרידוידי  אמיר, דאי אילן, דולב ארבלקלאוס,  גליתיפרח,  יהודהפוקס,  שלומי : משתתפיםועד  חברי
 7הצטרף לישיבה אחרי סעיף  גרונדשטייןליאור   ,יוסי איטח : נעדרוש ועד חברי

  .פולג מלכי : נוכחים מוזמנים
 

  09.12.18 מה 2' מספרוטוקול  אישור : נושא .1
נוהל   כתובביקשתי ל :להלן הערות דאי אילן  – 09.12.18מה  2מס'  פרוטוקול ואישור דיון   

  PDFכי קיים נוהל  של המועצה ב  צורך  שאין נוטע הועד. רוב חברי מכרזים 
 ואפשר לצרף  אותו  ,  לכן אני מבקש לצרף אותו לפרוטוקול.

 . המועצה נוהל לצרף מניעה אין - הנוכחים הוועד חברי  תשובת

  .   נמנע )דאי אילן( 1חברים ,   6מאושר ברוב של   הפרוטוקול

 נוהל אתשנוסיף סעיף זה לפרוטוקול. כמו כן, יש להוסיף לפרוטוקול  סיכמנו
 .המועצה

 "רהיו עדכוני : נושא .2
 בנושא תלונה   

 פתיחת עלות
 השערים

 ביישוב

 

 בגין תשלום גביית עלפנה לוועד לאחר תלונת תושבת הקובלות   המועצה מבקר
 .שערים פתיחת

 נוספת הרשאה וכל חינם אחת הרשאה קיבללנוכחים שכל נכס  זכירה"ר הוועד יו
החלטת  לפני. פעמי חד הוא  תשלוםה  .חייל/  סטודנטל ₪ 30ו למבוגר ₪ 80 עולה

, לגבות תשלום חד פעמי  החליטו, סמוכים ישוביםב הנעשה את בדק הוועדהגבייה 
 במקום להעלות את היטל השמירה ,אותנו הסובבים ביישובים שנעשה כפי

  החודשיים.

 שומרתזו  החלטה). השעריםלתחזוקה שוטפת של  משמשיםזו  מגביה הכנסותה
וכמות השימוש והבלאי  הרשאות 6 או הרשאות 2 שמבקשת משפחה בין שוויוןעל 

 ( הנגזר על השערים

שקיבל את תשובת יו"ר הוועד  לפנילתושבת  תשובתו את סיפקהמועצה  מבקר
 . "ד משפטיתבחוו מגובה

 . המשפטי ץהיוע הדעת  חוות קבלת לאחר המועצה למבקר  השיב"ר הוועד יו

  .הקודמת מהחלטתושהמבקר יחזור בו  ומקווה המבקר לתשובתממתין  הוועד
 התכתבויות   

 בווטסאפ
 ילתיהקה

  התכתבויות להפסיק וביקש הסתיימו שהבחירות הנוכחים בפני ציין הוועד"ר יו
 (.4 סעיף)ראו  מכובדות ולא מתגרות

 נציגי פגישת   
 עם הוועד

 המועצה

 .תוקצב טרםשל המועצה  2019 תקציב

 להערכת. ועודלא נקבל תקצוב למדריך גיל תיכון  2019בגירעון ובשנת  המועצה
 להיות עלינו ולכן מהמועצה תקציבי סיוע נקבל לא הקרובות בשנתיים הוועד"ר יו

 .הוועד בהוצאות שקולים
ברחוב  כביש   

 קנאיש
 אין. ברחובברחוב שקנאי הינה יוזמה פרטית ובמימון של התושבים  הכביש

 .המועצה של או הוועד של השתתפות

 .זו בהתנהלות מעורבותזו אינה נושא של הוועד, ואין לוועד  יוזמה
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  כיתהבאלימות    
 בין, 2ה

 ההדרים

תלמידי הכיתה שובתים בבי"ס בין ההדרים.   2'  כיתה הבבעיית אלימות  עקב
 בית כיתות( התקיימה שביתת הזדהות של כל 4/1/19כשבועיים.  ביום שישי )

 בכר, דרור: הספר בתי של ההורים וועד"ר מיו  תמיכה מכתבי התקבלו. הספר
 .הארצי ההורים וועד ונציג  השרון הדר, רוסו

 אשראי כרטיס : נושא .3
 .טרישראכ מחברתאשראי  כרטיסלאשר הזמנת  תמבקש הגזברית o   דיון   

o אחרת בצורה לבצע אפשרות שאין כספיותהתחייבויות  לצורך האשראי. 
o באשראי נדרשותהרק לרכישות  וישמשמזומן  להוצאת יחסם הכרטיס. 

 . אחד פה מאשר הוועד   החלטה   

 מול ציבור התושבים וסנכרון מול חברי הוועד  תקשורת :  נושא .4
 בוועדות להשתתפות קורא קול נושא הוועד חברי בין דובר האחרונה בתקופה  דיון   

 יוציא וועדה ראש שכל הוחלט. שונים צרכים יש וועדה שבכל וניכר ביישוב השונות
 .בנפרד הממוקדות דרישותיו את

 לוועדות למתנדבים קורא קול וועד חבר הוציא, המשותפת ההחלטה למרות
 .והוסכם שהוחלט למה בניגוד, השונות

לא מסונכרנים כאשר מתקבלות פניות להצטרפות  להראות לנו גורם הדבר
 .ראוי ולא רצוי לא זה מצבלמקומות שבהם אין צורך במצטרפים חדשים. 

 .והסכמה הבנה הביעו, המפרסם החבר כולל הוועד חברי כל
 .וועדה כל ראש"י ע ורק אך יפורסמו סומיםרהפ כל מעתה

  .+50 בניל אחראי תרבות בוועדת להיותביקש  אילן
 אחד פה מאשר הוועד  החלטה   

  זולה : נושא .5
רבל ואמיר נפגשו עם הנערים המשתמשים בזולה והוריהם. סוכם כי ינוסחו א   דיון   

. לאחר ניסוח יוסיף כללים שיחסרו הועדוכללי שימוש בזולה על ידי הנערים 
התקנון, וכל הורה התבקש לחתום הכללים התבקשו הנערים לחתום על 

הנערים לא הסכימו לחלק מהכללים ולא הסכימו כי  כלקיחת אחריות על ילדו.
  הוריהם יחתמו על התקנון.

  לאור העובדה שאין הסכמה על שימוש סביר בזולה, ואין לקיחת אחריות על
  ידי הנוגעים בדבר, הועד חוזר ומציע לפרק את הזולה.

  למצוא פתרון.  הם מודים לוועד על הניסיוןהורי הילדים מסרו כי 

 .הזולה פרוקעל  הוחלטקולות  6של  ברוב  החלטה   

 דאי אילן – נמנע

 תיכון גיל מועדון : נושא .6
     רך בניקיון המועדון ובתחזוקה של מספר מוקדים במועדון. הוחלט כי את ויש צ

 מרבית המשימות יבצע הנוער המשתמש במועדון.
   הצעות לגבי התחזוקה שלא ניתנת לביצוע על ידי הנוער.  דולב תשלחארבל  

 .לביצוע אחד פה אושר החלטה   

 הסביבה איכות בנושא המועצה" קורא קול" : נושא .7
לקהילה בנושא  קורא  קול"פרסמה לתושבים  את הקריאה למיזם  המזכירה  דיון   

 .31.1.19שהוארך עד ל איכות סביבה שהמועצה שלחה 

אילן לקח אחריות ויפיץ לתושבים בתקווה שימצאו מתנדבים להגשת תוכנית   החלטה   
 במועד.מפורטת למועצה 

 2019 תקציב אישור   .8
 2019 הוצאות תקציב' ב נספח,  2019 הכנסות תקציב' א נספח"ב רצ o  דיון   
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 בתקציב  וסעיף סעיף כל הסבירה התקציב את הנוכחים בפני הציגה הגזברית
 .ההכנסות ובתקציב ההוצאות

 הכנסות 
o ר של מגורים וחניה לצורך חישוב המיסיםהממספרי  עודכנו". 
o 0.32% של הפנים משרד של שוטף בעדכון הוועד מיסי עודכנו. 
o שהיו כפי נותרו שמירה מיסי. 
o של בפועל להכנסות בהתאם ₪ 1,000-ב עלו המועדון השכרת הכנסות 

2018. 
o 20,000 –הכנסות ממגרש הכדורגל  נוספו ₪ . 
o שינוי ללא ההכנסות שאר. 

 הוצאות 
o  תקציב רב"ש ירד כדי לאפשר פרויקטים של ביטחון באוטומציה  –ביטחון

 של שערים )חשמליים(. יבחן הצורך ביציאה למכרז של חברת שמירה.
 תקציב ביטחון הוא נפרד ואין אפשרות להמירו או לניידו.

o  עודכן תקציב גנן במטרה לצאת למכרז חדש ולשפר את השירות  –גינון
 בתחום זה. 

  אילן הציע לבטל ולהקטין הוצאות, הצעתו  –ביטול ערוגות קטנות
 לא התקבלה.

o  חזות יישוב–  
  הוקצה תקציב לחזות יישוב, יש שני פרויקטים שהוועדה רוצה לבצע

 פינת פסולת גושית וחידוש גן שעשועים של מגדל המים.  –
 בנוסף ייבדק נושא ניקיון היישוב.

  של אילן דאי הציע להקים גינת כלבים בגן הפיקוס  –גינת כלבים
רעיון לא התקבל, היות ושם יש גן שעשועים לילדים, המגדל המים, 

 ואין כוונה להסב את השטח למטרה זו.
o  כפי שאושר ע"י הוועד. 5%משכורת של מלכי עודכנה ב  –מנהלתיות 
o   תקציב הנוער עלה ביחס לעלייה במספר הילדים הפעילים בתנועה  –נוער

ובפעילויות הנוער השונות. בנוסף, התווסף סכום שמיועד למימון משכורת 
למדריך גיל תיכון. השנה המועצה אינה מתכוונת לממן עלות מדריך גיל 

בדה שיש צורך בקיום התפקיד, העלות כלולה בתקציב תיכון ולאור העו
  היישוב.

o  בכל שנה שומר הוועד תקציב לפרויקטים מיוחדים גם בהיבט  –פרויקטים
כמו גני  –כמו חידוש מערכות השקיה, וגם בהיבט של פיתוח  –התחזוקה 

 שעשועים, מגרש כדורגל, וכו'. השנה אין תקציב לפרויקטים אלו.
o  יללא שינו –תחזוקה 
o  גם סל תרבות,  –וועדת תרבות מבקשת לחדש בהרבה תחומים  –תרבות

גם חגיגות מימונה ואחרות, ועוד. יחד עם זאת, בשל חוסר תקציבי, 
( והוועדה ₪ 2,000התוספת שניתנה לוועדת תרבות הינה מזערית )פחות מ

 הילה וילמובסקי. –אחריות  תחליט כיצד לבצע תכניות אלו.
o  לטובת מתנות לחגים. ₪ 500תקציב קשישות תוגבר ב  –קשישות 
o  ללא שינוי, מתגייסים  –ללא שינוי, בני מצווה  –דת  –תרבות שונות– 

תקציב  –תוספת של תקציב לטובת המתגייסים ליוזמת פעילויות עבורם 
זה הוקצה בנפרד והוא חלק מתקציב נוער, שארבל תעשה בו לפי ראות 

 עיניה.
 לסיכום 

o יו"ר הוועד, אין להסתמך השנה על תקציבים מצד המועצה.  כפי שהסביר
מבוקר היטב, מנוצל ולכן תקציב הוועד הינו מאד קפדני ועליו להיות 

 בזהירות.
o גם שלאור החלטות של הוועד על שימת דגש באזורים שונים השנה  ראינו

ועליה תקציבית בהתאמה בסעיפי נוער, חזות יישוב ומתגייסים, אין 
 לפרויקטים אחרים, מתוכננים או לא.תקציב עודף 
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    o  אג'  4)שהם  0.32%מאושר  בתוספת חוק ההסדרים בסך  2019צו המסים לשנת
 למטר לשנה(.

    o  למטר לשנה  כמו בשנת  ₪ 5.5לפי  2019הוועד מאריך את היטל השמירה לשנת
2018. 

o 0.32%בקש לאשר את צו המסים בתוספת חוק ההסדרים תהוועד מ. 

 .2019לשנת  והביטחון הוועד תקציבמאשר פה אחד  הוועד  החלטה    
 0.32%בתוספת חוק ההסדרים  2019 לשנת המיסים צו אחד פה מאשר הוועד. 
 2019את היטל השמירה לשנת  פה אחד  הועד מאשר. 

 דפיברילטור לישוב  רכישת   נושא .11
 .לבבי חרום במקרה כמציל חיים –לרכישת דפיברילטור לישוב  חשיבותהציג  ליאור  דיון   
  .המכשיר לשמירת ריאלי קוםמ יציע ,הצעות מחיר 3 ישיג ליאור  החלטה   

בעלות  ,במכשיר שימוש אופןו ראשונה עזרה קורסלתושבים  יפרסם במקביל
 סמלית.

 מאשר פה אחד לביצוע. הוועד
 

 

 

 

 היישוב ועד"ר יו  
 פוקס שלומי

  .לגופ מלכיהפרוטוקול:  רישום
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 2019תקציב הכנסות  –א  נספח

 2019תקציב הכנסות  

   12%       
סה"כ  סעיף הכנסה

חיוב גולמי 
)לפני 
 הנחות(

סה"כ 
הנחות 
על פי 

 חוק

סה"כ הנחת 
תשלום 

 בהוראת קבע

סה"כ 
 ריבית

סה"כ 
עדכונים 

 ידניים

סה"כ 
חיובים 
 שוטפים

שיעור 
גביה 

 לתקציב

הכנסה 
 2019צפויה 

 689,660 95% 725,958     (7,360) (99,998) 833,316 מס ועד )*(
תקנות  -אגרת שמירה 

 330,663 95% 348,066     (3,109) (47,888) 399,063 חדשות )**(

 2,000     19,141         סל תרבות

 10,000     11,820         פורים

 40,000     1,100         מכולת

 5,500               התעמלות חוג
השכרת המועדון ע"י 

 4,000               תושבים

 1,500     2,560         פתיחת שערים

 24,000               השכרת מרפאת שיניים

 20,000               מגרש כדורגל

 1,500               ניקיון מגרשים 

 1,000               הכנסות שונות

- 1,232,378 סכום כולל
147,885 -10,469 0 34,621 1,074,024   1,129,823 

         
 799,160 תקציב ללא ביטחון    2018 2019 נתוני שטחים ועלות למ"ר:
מ"ר מגורים בישוב בחודש 

12/18 72,557 71,991       
       11.32 11.36 למ"ר לשנה מגורים ₪חיוב 

בישוב מ"ר חניה מקורה 
       1,569 1,597 12/18בחודש 

למ"ר לשנה חניה  ₪חיוב 
       5.660 5.680 מקורה

תעריף אגרת שמירה למ"ר 
       5.5 5.5 ₪בנוי 
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 2019תקציב הוצאות  –ב  נספח

מס 
 סעיף

תקציב  סעיף תקציבי תחום
2019 

אחוז  
מתקציב 

 כולל 

 2018תקציב  הערות לתקציב

 18,000 חודשים 12*  ₪ 1,500 4% 12,000 רב"ש ביטחון 101

 235,872 עליה 5% -* מע"מ. צמוד  12*  ₪ 18,000שוטף:  76% 252,720 חברת שמירה ביטחון 102

 -חברת שמירה  ביטחון 103
 תוספת שעות

 27,000 חודשים * מע"מ 12*  ₪ 1,923 2% 5,000

תוספת תשתיות  ביטחון 104
 ביטחון

חדשות, שערים אוטומטיים,  מצלמות אבטחה 9% 30,000
 ציוד ייעודי

15,000 

 32,189 לפי פירוט לשונית ביטחון 9% 30,943 ביטחון שונות ביטחון 105

     0%   ביטחון אחר ביטחון 110

 328,061   100% 330,663   ביטחון סה"כ  

 155,760 1.17*  12*  ₪ 15,000 24% 193,050 גנן גינון 201

 15,000 לפי שנים קודמות 2% 15,000 עציםגיזום  גינון 202

ציוד גינון  גינון 203
ומערכות 

 השקיה ובלאי

 ציוד גינון 2% 12,000
 תיקוני נזילות

 חידוש מערכת השקיה למקרה בלאי 

12,000 

 צמחים עונתיים לא בכל המקומות. 2% 15,000 פרויקטי גינון גינון 204
 פרויקט קטן 

15,000 

     0%   גינון אחר גינון 210

 197,760   29% 235,050   גינון סה"כ  

     0%   פינות גזם חזות יישוב 301

שיפור חזות  חזות יישוב 302
 היישוב

30,000 4%   7,000 

 ₪ 1,800+  ₪ 930חצרן: שכר נטו חודשי  2% 15,500 חצרן חזות יישוב 303
 הבראה. )ציון(.

 .₪ 15,500עלות שכר מעביד שנתית בסך 

15,500 

ניקיון היישוב  חזות יישוב 304
 ע"י הגננים

= חצי משרה, עלות מעביד  12לחודש *  ₪ 3000 5% 42,000
3500 

42,120 

חזות יישוב  חזות יישוב 310
 אחר

  0%     



 
  

 השרון  לב  מועצה   אזורית   שריד,-ועד      עין

 40697מיקוד:                    ,  עין שריד  151ת.ד. 

 09-7962967פקס:                09-7961156טל:     

www.ensarid.muni.il              

חזות יישוב   
 סה"כ

  87,500 11%   64,620 

עמלות ופנקסי  מימון 401
 צ'קים

2,000 0%   2,000 

 2,000   0% 2,000   מימון סה"כ  

הוצאות שכר  מנהלתיות 501
 עובדים

 ₪ 3,409+  ₪ 5,880מזכירה: שכר נטו חודשי  10% 76,921
 הבראה. )מלכי(.

 .₪ 95,784עלות מעביד שנתית בסך 

74,000 

     0%   הוספת מזכירה מנהלתיות 502

הוצאות נלוות  מנהלתיות 503
 לשכר העובדים

 ביטוח לאומי 2% 18,863
 הכנסהמס 

 528 -ביטוח מנהלים 

22,000 

הוצאות  מנהלתיות 504
 תקשורת

בזק )טלפון(, נטוי'ז'ין )אינטרנט(, מחשוב  1% 10,000
 המזכירות, אתר אינטרנט

10,000 

הוצאות ציוד  מנהלתיות 505
 משרדי

3,500 0%   3,500 

 ש"ח 3,600 -ביטוח נושאי משרה  1% 10,700 ביטוחים מנהלתיות 506
 ₪ 7,100 -צד ג', חבות ורכוש פניקס 

10,700 

 4,900   1% 4,900 דואר מנהלתיות 507

הנהלת  מנהלתיות 508
 חשבונות ורו"ח

 22,464 4800+ מע"מ  מאזן 1200 3% 22,464

הוצאות  מנהלתיות 509
 משפטיות

חודשים *  12*  ₪ 1,000ייעוץ משפטי שוטף:  2% 16,160
 מע"מ

 תיקיםהוצאות משפטיות גבייה: פתיחת 

16,160 

 3,000 לפי שנים קודמות 0% 3,000 מתנות לעובדים מנהלתיות 510

שירותי שכר )גביה במס"ב(, תוכנת גביה  0% 3,600 תוכנות מחשב מנהלתיות 511
 EPRותשלומים 

3,600 

 2,000 כיבוד 0% 2,000 כללי מנהלתיות 512

     0%   מנהלתיות אחר מנהלתיות 520

 172,324   22% 172,108   מנהלתיות סה"כ  

תשלומים  נוער 601
 למועצה

פירוט בלשונית נוער, לפי כמות משתתפים, יש  9% 70,600
 כמות גדולה של מדריכים השנה

70,600 

מדריך גיל  נוער 602
 תיכון

   חצי משרה 3% 24,000

   טקס פתיחת שנה, חגים 0%   טקסים נוער 603

   ולגרעינרלמד"ב  0%   מתנות נוער 604
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 -פעילות כיף, פעילות לגיל תיכון, פעילות חגים  3% 25,000 פעילויות נוער 605
 סטנדאפ

22,000 

 16,400 קורסים וסדנאות 2% 16,700 שונות נוער 606

     0%   נוער אחר נוער 610

 109,000   17% 136,300   נוער סה"כ  

 52,000 השעשועיםפרויקט גן  0%   פרויקטי פיתוח פרויקטים 801

 14,952 שיקום מערכות השקיה 0%   פרויקטי שיקום פרויקטים 802

     0%   פרויקטים אחר פרויקטים 810

 66,952   0%     פרויקטים סה"כ  

ניקיון מבנים  תחזוקה 901
 ציבוריים וכללי

 ניקיון מבנים ציבוריים 7,000 2% 12,000
בעיקר לפני בובקט, שופל,  -ניקיון כללי  5,000

 ל"ג בעומר

12,000 

תחזוקת מבנים  תחזוקה 902
 ציבוריים

9,000 1%   9,000 

תחזוקת מגרשי  תחזוקה 903
ספורט וגני 

 שעשועים

לתחזוקת מגרש הכדורסל, החלפת  ₪ 4,000 2% 15,000
 5,700ההוצאה בפועל הייתה  2014סלים וכו' )ב

₪) 
לבדיקת תקן מתקני השעשועים  ₪ 6,000

 תקן שנתי -ביישוב 
 למדריך מגרש כדורגל ₪ 5000

10,000 

אחראי  תחזוקה 904
 תחזוקה.

 15,600 חודשים  12*  ₪ 1,300 2% 15,600

תחזוקת גן  תחזוקה 905
 שעשועים

 ₪ 702 -אישור תקנים של גני השעשועים   2% 13,424
 ש"ח 5000חודשי ותשלום חד פעמי של 

13,424 

     0%   תחזוקה אחר תחזוקה 910

 60,024   8% 65,024   תחזוקה סה"כ  

פורים, יום העצמאות, סוכות, חנוכה, טקסי  6% 50,000 חגים תרבות 1001
 זיכרון

50,000 

 2,500 שלישיקי 1% 10,000 פעילויות תרבות 1002

 27,000 פורים, שבועות 3% 25,200 חגים מבוגרים תרבות 1003

 4,000   0%   תרבות אחר תרבות 1010

 83,500   11% 85,200   תרבות סה"כ  
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הוצאות  תרבות קשישים 1101
פעילויות 
 קשישים

 4,000 יום כיף, כיבוד, מתנות 1% 4,500

תרבות קשישים   
 סה"כ

  4,500 1%   4,000 

 2,000   0% 2,000 דת תרבות שונות 1201

מתגייסים ובני  תרבות שונות 1202
 מצווה

 לחיילים 3,478למתגייסים,  ₪ 3,000 1% 9,478
 לבני מצווה ₪ 3,000

6,000 

תרבות שונות  תרבות שונות 1210
 אחר

  0%     

תרבות שונות   
 סה"כ

  11,478 1%   8,000 

 
 סכום כולל

 
1,129,823 100% 

 
1,096,241 

  
תקציב הוצאות 

 ללא ביטחון
799,160 

   

  
 1,129,823 תקציב הכנסות

   

 


