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 השתתפו:
 

 ראש המועצה -    חיים רוקח
 אבני איתן -    גלעד הילמן

 אודם -    בועז רפפורט
 אורטל -    אורי הייטנר

 הבשןאלוני  -   ניסים ואטורי
 אלרום -דודי מורד                                

 אניעם -    רן אוחנה
 גבעת יואב -    דרור עמית

ניסן )ניסקה(  גשור -   רמי 
 אפיק -    אמיר פוגל

 בני יהודה -   בן חיים אריק
 חיספין -   דוד אנגלמאייר

 יונתן -    אביעד פרקש
 חד נס -    הרצל פרוחי

 כפר חרוב -   עמית שפאן שגיב
 מבוא חמה -    איילה הריס
 מיצר -    אסנת דרעי

גולן -   ארי גולדנסקי  מרום 
גולן -    דויד וולף  נאות 
 נוב -    יאיר גולן

 נווה אטיב -    ברוך מנחם
 נטור -    רוית אוליאל

 קדמת צבי -   אבנר אלימלך
 קלע אלון -    רונן גאון

 קשת -    אורי גלנר
 רמות  -    גל גפני

 שעל -    ברוך כהן
 

 נעדרים:
 אפיק -    אמיר פוגל

 בני יהודה -   אריך בן חיים
 גבעת יואב -    דרור עמית

 כנף -    ירון נאמן
 מעלה גמלא -    יעל רגב

 נווה אטיב -    ברוך מנחם
 קלע אלון -    רונן גאון

 קשת -    אורי גלנר
 רמות  -    גל גפני

 ין זיווןע -   קארן שמעונוביץ 
 

 סגל:
 יועמ"ש -                        עו"ד קובי קורין

 גזבר -   רפי קלמנוביץ
 מנכ"ל -   אשכול שוקרון 

 רו"ח -    אלון מררי
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 על סדר היום :

 
 )מצו"ב( 2020אישור תקציב דיון ו .1

 

 :אלון מררי-מציג התכנית

 אה.תכנית התקציב הועברה לחברי המליאה שבוע לפני הצגתה במלי

 בפתיחת המליאה, רו"ח אלון מררי סקר והסביר את כל מונחי היסוד בתקציב הרשות.

  

התקציב והרי  ? הבתכנית באה לידי ביטוי תכנית היעד להכפלת האוכלוסיי האם: נציג לא מזוהה

 לישובים לא גדל?!

: צודק. בשנים האחרונות מידי שנה העלו את התקציב לישובים, השנה ובשנה הבאה בשל רפי קלמנוביץ

 הקיצוצים בתקציב לא מעלים את הסכום ליישובים אך גם לא קיצצנו בסל השירותים השנה.

: נבדקת גם אפשרות מול אגף קהילה לשנות את החישוב תשלום ליישוב לפי מספר תושבים, חיים רוקח

 במטרה לעודד קליטה ביישובים.קצב קליטה וכו' 

 : מבקש לקיים דיון בנושא בנפרד ולבדוק את הנוסחה הקיימת.רני אוחנה

: עלתה שאלה בישיבת הנהלה, האם לקצץ כבר השנה בסל שירותים? וההנהלה החליטה אשכול שוקרון

לתקציב לא לשנות את סל השירותים השנה. יחד עם זאת, ההנהלה תתכנס לדיון בחישוב נוסחה נכונה 

 סל שירותים ליישובים. 

 : מה הפירוש של סעיף "בריאות? איזה הוצאות יש לרשות בתחום זה?אביעד פרקש

 נקודות הזנקה של מד"א ועבור שירותי הרפואה של ביקור רופא. 2: משלמים עבור חיים רוקח

 משתתפים בהוצאות מוקד ביקור רופא בקצרין קופ"ח, מוא"ז גולן ומ"מ קצרין וצה"ל.

של קצרין.  2/3מהמטופלים שלהם מיישובי הגולן ו  1/3נסים לשפר את השירות שלהם לתושב. כיום מ

 אך בתשלום כל מועצה משתתפת לפי מספר התושבים הגרים בה ולא לפי מקבלי השרות.

 

ואת ניתוח התקציב על פי הפילוחים השונים והשוואה לשנים  2020רו"ח אלון מררי סקר את תקציב 

 ₪.מ'  162והיום כ ₪ מ'  94 -היה כ 2008קף התקציב ב קודמות. הי

 

 אלש"ח. 162,176בסךשל  2020התקציב ל  הצעתהחלטה: המליאה מאשרת פה אחד את 

 .0 –, נמנע 0 –, נגד 26 –בעד 

 
 
 

 בתיה גוטליב:  רשמה         
 


