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  2013ינואר  31

  

  13בינואר  31 -מתאריך היכום  ישיבה ועד ס

  )4(ישיבה מספר 

  

  נוכחים:

  רונן מרסיאנו, יוסי והבה, בן חור יצחק, מיקי פינטו, יואב קליימן, משה תמם, מיכה דוד.

  

  יו"ר ועדת כספים – יוסי והבה 

  דף הוצאות, דף הכנסות.  –הועברה לידיכם טיוטת תקציב לאישור  – תקציב

  

  הוצאות:

  אחזקה וגינון. –תרבות וקהילה, נוער (כולל שכר רכז), שפ"י  

  בטחון שוטף (חברת אבטחה, הוצ' רכב, תאורת גדר וכו')

 שכר עובדים

  ועוד.

  

  הכנסות:

  מיסי ועד מקומי

  אגרת שמירה

  מהמועצה.הקצבות 

  רועים)יאהשתתפות  בהכנסות מהמתנ"ס (

  הכנסה בגין שמירה על פועלים

  שבים ונוער (אירועים)הכנסה מתו

  מפעילים (אנטנות / בזק)

  מחצבת שפיר.
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יש לציין כי היות וסך ההוצאות כפי שהוגש ע"י הרפרנטים היה גבוה מסך הכנסות הקיימות (ללא מחצבה) 
  יש לגזור משמעויות כל אחד בתחומו. –בוצעו צמצומי תקציב בכל המחלקות 

  .ליישוב 25כמו כן לא תוקצב אירוע יום הולדת 

  

  יו"ר ועד היישוב –  רונן מרסיאנו

פרויקטים (חד פעמיים) לפיתוח היישוב יהיו ע"ח כספי המחצה או אגרת מבני ציבור ולכן לא מופיעים  – פיתוח
  עליהם יתקיים דיון נפרד. –בתקציב 

באחריות כל כלל חברי הועד והעובדים למצוא דרכים להגיש רעיונות להתייעלות וצמצום   – תקציב שוטף
תקציב האחזקה השוטף ע"מ להרחיב תחום הפיתוח והפעילויות ביישוב, קיום יום הולדת ליישוב הינו אירוע 

  של אחד לחמש שנים ויש למצוא את הדרך והמשאבים לקיים אותו.

  

  סיכום ועד:

 והועברה דרישה לתמחור השכרת שירותי 5התקיימה פגישה עם נציגי צוות  - בחינת צמצום עלויות רכב מיקי:
  (המשך טיפול מיקי)הרכבים  2קיימות ליישוב על אחזקת רכב מהחברה, הנ"ל ייבחן מול ההוצאות ה

  (באחריות רונן) FIXיש לבחון מעבר לחברה אחרת ולמסלול תשלום  – טלפונים סלולארים משה:

תאורת המגרש דולקת שעות רבות ללא איוש המגרש, כמו כן ישנם רבים שמגיעים  – תאורת מגרש משה:
 –הורדת הטיימר לשעתיים (יש למצוא את הדרך להתייעל  –מיישובים סמוכים ומשתמשים במגרש ובתאורה 

  יועלה בישיבה נפרדת) -ורמי חוץ בנו, שימוש ע"י גבאחריות 

תבוצע בדיקה מחודשת לגבי כדאיות ומעבר / ביטול התכנית מקווי התאורה ובכלל  – תכנית תעו"ז רונן:
  תעריפים שונים במהלך היום המעודדים צריכה בלילה) 3(תכנית חברת חשמל עם 

בעבר בוצעה בדיקה לגבי מעבר לתאורה חסכונית והוחלט שההשקעה גבוהה,  – תאורת רחובות / בטחון רונן:
תבוצע בדיקת כדאיות  –לפני כחודש קיימתי פגישה עם נציג חברה שמוכן לבצע החלפה בשיטה של ליסיניג 

  בנפרד.

  תיבדק שנית כדאיות אחזקת חברת גינון מול העסקת עובד. – חברת גינון בנו:

יש לבדוק מחירים משולמים לחברות אחרות ולהוציא מכרז חדש בהתאם  – תשלום חברת אבטחה יואב:
  לצורך. 

  

  יש לאשר את התקציב ובהתאם לצמצומים שיהיו בהמשך יבוצעו עדכונים שוטפים. רונן:

  (כולל מחצבה) ₪  3,417,000על סך של  2013תקציב לשנת  –הצבעה לאישור תקציב 

  מאושר פה אחד.
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פעולה, הוסכם על עריכת שינויים בעקבות הצעתו של משה ועל מנת לקדם את ענייני הישוב בשיתוף  - ועדות
  :עדותוב

 

   
  ).2013מיכה מחליף את יוסי (בוצע לאחר אישור התקציב לשנת  -ועדת כספים 

  
  החלטה: מאושר פה אחד.

  
  

  משה מחליף את פינטו. -ת נוער ועד
  

  החלטה: מאושר פה אחד.
  

רונן: מברך על החלטה, כעת אפשר לצאת לדרך חדשה, דרך שתקדם את היישוב בכל התחומים גם עם תקציב 
  חדש וגם עם שיתוף פעולה בין חברי הועד.

  בהצלחה לכולנו.

  

 רונן מרסיאנו.


