דגשים לתקציב 2016
הקדמה:
הנקודות העיקריות שאנו מבקשים ליישם בשנת :2016
א .הרחבת הקשר עם התושב ופיתוח מערכות מידע ,נגישות ונוחות לקבלת שירות ומידע זמין
יותר.
ב .ארגון מחדש של מערך בתי הספר היסודיים במועצה ליצירת בתי ספר קטנים יותר.
חיבור בין האוכלוסיות השונות דתיות חילונים ,קיבוצים מושבים ויצירת תוכניות
חינוכיות לענין זה.
הטמעת החזון החינוכי במערכת החינוך.

 .1גבייה:
בעקבות אישור משרד הפנים והאוצר לייקור תעריפי הארנונה רק ב ,1.27% -תוספת ההכנסות
הינה מזערית יחסית לגידול בייקור ההוצאות.
נמשיך בפעילות להרחבת בסיס הגביה במועצה הן ע"י הרחבת בסיס הסקר השוטף והן ע"י
הרחבת בסיס הגביה מגופים גדולים.
סך הגבייה בשנת  2016תגיע לסך של .₪ 91,511,000
 .2רווחה:
ברווחה מטופלים כיום  1,076משפחות
המועצה מפעילה כיום  9מועדוניות וכן  10משפחתונים.
המועצה מרחיבה את פעילות הקהילה התומכת לתושבים הותיקים ,עד היום הצטרפו
לתוכנית  19ישובים.
בנוסף לכך נחתם חוזה עם הרשות למלחמה בסמים ואלכוהול לפעילות מניעה בתחום וכן
הוקמה ועדה סטטוטורית בראשות ישראל פרץ בענין.
המועצה באמצעות חברת דנאל מפעילה את מרכז היום לקשיש .מספר המבקרים הממוצע עלה
לכ 46 -משתתפים.
ישנם שירותים ליעוץ משפחתי ,הפעלת מתנדבים ,כלכלת המשפחה ותחנת גישור.

 .3סיפרייה:
הרחבת הפעילות בספרייה תוך יצירת הספרייה כמרכז חברתי הכולל מפגשים עם סופרים,
שעות סיפור ,הרחבת מגוון הספרים לקריאת מבוגרים ,תערוכות ושת"פים עם מחלקת הרווחה.

 .4ביטחון:
המועצה הגבירה את הערכות למשק לשעת חירום ואת ההשקעות ברכישות לצורך הערכות
מתאימה.
השנה נמשיך ליידע את תושבי המועצה בהודעות  SMSלטלפונים הניידים.
ממשיכים באחזקה ושידרוג מקלטים קיימים.
 .5יחידה סביבתית:
המועצה גם בשנת  2016תרחיב את הקשר עם הישובים לקידום נושא הקיימות כולל שיתוף
תנועות הנוער וכן הגברת המודעות ולהגדלת אחוזי המחזור במועצה.
בנוסף לכך יבוצעו פרוייקטים בנושאי חינוך והסברה בקהילה ובמוסדות החינוך.
זאת בהמשך לפעילות השוטפת בנושא מערך פיקוח ואכיפה.
 .6הועדה לתכנון ובנייה:
הועדה פועלת לשיפור השירות לתושב ולקידום הליכי הרישוי.
בשנה הקרובה לאור תיקון  101לחוק ,תמשיך הועדה ליישום השינוי שכולל סריקת תיקי בנין,
מערכות  ,S.I.Gתוכנית למתאר המועצה ,קומפילציה לתוכניות הועדה.
זאת בנוסף להרחבת השירות לתושב בנושא מידע לפונים.

 .7תשתיות:
המועצה ממשיכה לשדרג מרכזיות תאורה וכן תעודד ישובים לבצע החלפת גופי תאורה
חסכוניים.
בנושא הביוב השנה נסיים מסירת על מערך תחנות השאיבה לקבלן האחזקה.
המועצה תמשיך לתקן ולסייע לישובים בתיקון הכבישים הפנימיים כולל תחזוקת שוליים.
נושא טיאוט הרחובות התרחב פי שניים משנה קודמת.

הישובים שצורכים שירות זה ישתתפו ב 25% -מעלות הטיאוט.
מים:
המועצה תבצע בשנת  2016החלפת שעונים ושדרוג מערך ההולכה לישוב בית חשמונאי.
.
 .8תרבות:
תרבות:
בכוונת המועצה להמשיך את מסורת פעילות התרבות בטיולים של טור גזר ,צעדת הרצל ,אביב
אומנים ,וזאת בהשתתפות תלמידים מבתי הספר.
התרבות התורנית תורחב מעט ויתווספו פעילויות כלל מועצתיות.
זו שנה שישית ,לפעילות בי"ס למוסיקה ,יש גידול שוטף במשתתפים.
נוער:
המועצה בשנת  2016תמשיך בפעילות רכזי הנוער ובמימון  3/4משרה.
בנוסף לכך מקצה מימון נוסף לפעילות נוער בישובים.
ספורט וחוגים:
בכוונת המועצה ללשדרג את מתקני הספורט במועצה ,אולמות ומתקנים שונים.
פעילות הספורט התחרותי גדלה ,ענף הכדורסל מתרחב מכיתות ה' עד גילאים בוגרים.
היקף החוגים השנה יגדל כתוצאה מגידול במספר תושבי המועצה.
בנוסף לכך המועצה תבצע פעילות קייטנות בבתי ספר עפ"י תוכנית משרד החינוך ובנוסף תיבחן
פתיחת קייטנות.
מיזם לרכיבה על אופניים לתלמידי בית ספר ממשיך.

 .9תברואה:
המועצה ממשיכה ומרחיבה את התוכנית להקטנת נפח האשפה המוטמנת במסגרת רכישת
קומפוסטרים ,תוכנית אב למיחזור ,פעולות חינוך ,ילדים בבתי ספר ולמבוגרים בקהילה.
החוק מחייב את הרשות לאיסוף אריזות בכל הישובים ומהתושבים.
המועצה חתומה כבר עם תאגיד ת.מ.י.ר בענין איסוף האריזות ומקבלת מימון חוזר מתאגיד
זה.

עלויות פינוי האשפה הרטובה ואיסוף הגזם וכן הכמויות התרחבו מאוד משנה קודמת.
הועדה החקלאית:
מטפלת בנושאים שונים בחקלאות – עובדים זרים ,מים ,הדברה ועוד.
רישוי עסקים:
במסגרת היחידה אחראית גם לטיפול ברישוי עסקים כגון רפתות ,לולים ,קייטנות ,ארועים
בישובים ועוד ,בשנת  2016הכוונה להרחיב את הטיפול בנושא זה.
 .10חינוך:
תוכנית העבודה במחלקת החינוך במועצה בשנת  2016תיבנה על בסיס מדיניות שנת 2015
כאשר השנה יאורגנו מחדש בתי הספר היסודיים ,בפועל שני בתי הספר היסודיים פוצלו
ל 4 -בתי ספר קטנים יותר.
נמשיך וניתן דגש לטיפוח המצוינות מחד ומאידך קידום אוכלוסיות חלשות וכן יערכו תוכניות
חינוכיות לחיבור בין אוכלוסיות שונות.
גנ"י:
המועצה ממשיכה לבנות עפ"י המלצות טרכטנברג לבנות גנ"י ,מתוכננים  4גנ"י.
ממשיכים את התוכניות החינוכיות בשנה שעברה.
בגנונים מעל  30ילדים תתוקצב סייעת נוספת.
נמשיך ונטפל בתחזוקת מתקנים – עפ"י הוראות משרד החינוך.

בתי ספר:
נמשך ריווח הכיתות בבתי הספר במועצה ויינתן תגבור שעות לבתי הספר לפי מפתח.
בתי הספר היסודיים פוצלו במועצה לטובת הקטנת מספר ילדים בכיתות.
השנה נתחיל את יישום החזון החינוכי שעיקרו הגדרת הבוגר של מערכת החינוך מבחינת ערכיו
ותרומתו לקהילה.
השנה באופן מיוחד היקף החינוך המיוחד התרחב מ 85 -ילדים להיקף של  145ילדים .דבר

המהווה נטל כבד.
 .11קישרי חוץ:
בשנת  2016המועצה תמשיך את הפעילויות בנושא קישרי החוץ במסגרת ערים תאומות
הפעילות נעשית באמצעות שתי ועדות היגוי שמורכבות ממתנדבים ,מנבחרים ומעובדי
מועצה ,השנה נרחיב את פעילות חילופי הנוער של תלמידי בי"ס תיכון הרצוג מול בי"ס תיכון
בדנמרק ,עפ"י מודל קיים במוא"ז באר טוביה.
 .12דת:
למועצה יש  27משרתים בקודש שמתוכם  12רבנים ו 11 -בלניות שנותנים שירותי דת שונים
לרשות.
ישנה ועדת דת המגדירה את ההוצאות שהישובים יקבלו עפ"י תקציב.
המועצה מסייעת לבתי כנסת ,מקוואות ועירובין.
במועצה נפתחים תיקי נישואין וניתנים תעודות כשרות.

