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 חיים ילין: -מידע 23
 

 :ביטחון, הטבות עוטף עזה .א

 החיילים.על ידי  )הגנ"ש( ביםביטול הגנת הישו בדגש עלניתנה סקירה על הנושא 

 .2114לשמר את כל ההטבות הקיימות גם בשנת באנו מתמקדים היום 

 

 :1/1כביש  .ב
 ,לפני חודשיים הובטח כי נקבל תשובות לגבי הרחבת הכביש לאחר החגים

כרם שלום עד מצומת מגן )במקום ל ועד כרם שלוםמקצוב הכביש על תמשא ומתן  כיום ישנו

אם התהליך  ,בת הקטע הנ"ל תוריד את העלויות ותניע את תהליך ההרחבהבתקווה כי הרחסעד( 

  .מעבר כרם שלום תריסגנצא למאבק הכולל לא יתקדם אנו 

 

 מורדי ביטון: -אישור פרוטוקול 13

 27.8.2113 -מיום 1102113מבקש מחברי המליאה לאשר את פרוטוקול מורדי 

 

 

 

 מורדי ביטון: -ועדים מקומיים 3/

 אין.

 

 מורדי ביטון: -י מליאהעדכון חבר 43

 

 המועצה.כחבר הנהלת יובל בר חבר הנהלה ומליאה מבארי התפטר מחליף אותו דורון צמח 

 .מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את דורון צמח כחבר הנהלה

 

 

 

 

 מורדי: -, אישור תב"רים לרשימת התברי"ם הוספת תב"ר 53

 

לרשימת התברי"ם שצורפה לסדר היום   443מס'  פת תב"רהוסלאשר  מורדי מבקש מחברי המליאה

 של המליאה.

 

 

 

 

 99-2-/223102החלטה מס' 

 27.8.2113 -מיום 1102113מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את פרוטוקול 

 200-2-/223102' החלטה מס

 .המועצה הנהלהבמליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את החבר דורון צמח כחבר 

 

 202-2-/223102החלטה מס' 

 .לרשימת התברי"ם 443תב"ר ללא התנגדות את הוספת המועצה מאשרת מליאת 
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 כבי: -רים"אישור תב

 

כבי מבקשת מחברי המליאה לאשר את רשימת התב"רים המצ"ב אישור ניתן לכל תב"ר ותב"ר 

 בנפרד.

 
 ₪ ב סכום הפרוייקט ישוב 'מס

 שאושר
 הגדלה

  ₪-ב הקטנה
  מקורות  כ"סה

 מימון
 למליאה הסבר

 שיפוץ עוז רני עוז ניר 293
 מועדון

 התחייבות 103,000 33,000 70,000
 הישוב

 

 ל"אמר 7 רכש מועצה 490
 מועצה לישובי

 משרד 146,615 146,615 0
 הביטחון

 

 ניר 491
 יצחק

 החלפת יצחק ניר
 במעון אסבסט

 משרד 17,638 17,638 0
 ת"התמ

 והכלכלה

 

  התחייבות 1,536,000 360,000 1,176,000  מועצה 489
 :ביםהישו

  +הישובים  התחייבות
 :עמיגור/סוכנות

חד"בים  6    
 בכרם שלום

 - שלום כרם   
 ח"אש 180

 שלום כרם
 ח"אש  768

חד"בים 4    
 בכיסופים

 - כיסופים   
 ח"אש 120

 - כיסופים
 ח"אש512 

חד"בים  2    
 בניר עוז

 60 - עוז ניר   
  ח"אש 

 - עוז ניר
  ח"אש256 

 שדה 443
 ניצן

 שתיותת ניצן שדה
 יחידות 45ל

 התחייבות 1,700,000 700,000 1,000,000
 הישוב

 - הישוב התחייבות
 משרד   ח"מש 1,200
 ח"אש 500 - השיכון

   3,503,253 1,257,253 2,246,000 :כ"סה  

 

 

 

 

 

 כבי:-חצי שנתי, ינואר עד יוני /102הצגת ביצוע תקציב  63

 

 ישיבות עם מנהלי האגפים  היוש וסברה .את הדוח החצי שנתי מליאהציגה לחברי ההכבי 

 .תקציבלסיים את השנה בייחס ל עומדיםהסבירו כיצד הם  והמחלקות בהן הם

סעיפים  יש בנוסף ,יש חריגות בחלק מסעיפי התקציבולכן  בחודש אוגוסט רק אושר מדינהקציב הת

קצבו בתקציב . חלק מהחריגות תורווחהוחלקות מסוימות כגון: נוער, וחריגות במ צפויים בלתי

 המילואים.

 .נערך דיון 

 120-2-/223102החלטה מס' 

 אישורהת המועצה מאשרת ללא התנגדות את רשימת התב"רים המצ"ב מליא

 ניתן לכל תב"ר ותב"ר בנפרד.
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 כבי: -/102עדכון תקציב  73

 

  .נערך דיון והסבר .המצ"ב 2113 לשנתתקציב הה את עדכון יאלמציגה לחברי ההכבי 

  עדכון התקציבמליצה למליאה לאשר את מ 29.9.13בישיבתה מיום  ת המועצההנהל

 ₪.אלפי  112,994על סך  2113 לשנת

 

 

 3102לשנת הצעות לתקציב מילואים 
 

 

 30.10.02מליאה   -לאישור הנהלה  
 שלב א' 

   
 באש"ח

מס'   
 הכנסות שורה 

תקציב 
 מאושר

עדכון 
 תקציב

הגדלה / 
 הערות  הקטנה

   1,954 20,589 18,635 מענק איזון  3

   1,000 1,000 0 מענק שר  4

   35 2,463 2,428 מרכיבי הגמ"ר  49

   150- 80 230 הנדסה  53

   100 335 235 024/643שכ"ד אולם אשכול  147

 עידכון תקציב כנגד הוצאות  261- 5,322 5,583 רווחה  163

   200- 5,122 5,322 רווחה  163

   495 495 0 מכירת רכבים  177

   835 835 0 מענק תיגבור סילוק הלואות ביוב  182

 
          

 
 ס"ה הכנסות

  
3,808 

 

 
 עדכון תקציב  תקציב מאושר הוצאות

הגדלה 
 הערות  /הקטנה 

 150 2,586 2,436 מזכירות  14
 033הוצאות משפטיות 

 03חשמל 

 80 2,497 2,417 מינהל כספי  22
הנהלת  03גיזברות 

 03חשבונות 

 שכר 80 424 344 שרותים מקומיים  28

   88 792 704 הג"א  47

   35 2,463 2,428 מרכיבי הגמ"ר  49

 מול הקטנת הכנסות  350 1,763 1,413 הנדסה לפרוייקטים  53

   100 100 0 יד לבנים  55

 חשמל , מים  70 270 200 נכסי בית מועצה  57

   80 347 267 מטה בטיחות בתעבורה 58

   50 688 638 גינון 59

 מיון  387- 442 829 השתתפויות  65

   162 522 360 תמיכות  66

 360 360 0 בתקציב המחלקות -תפויות השת 69,80,164

 ,03, רווחה 233תיירות 
, 43קהילה צוחר  ירכז

 .03אבשלום 

   18 18 0 מילגות -מרכז צעירים  81

 שכר 200 3,357 3,157 גני ילדים מושבים  86

   75 75 0 מוסדות חלוצה אולפנה ישיבה  96

 זקה אח 150 225 75 מתקני ספורט -מיגרש כדורגל בנופי  157

 שיפוץ 40 100 60 בריכת שחיה מחוממת  158

 דכון תקציב כנגד הכנסות ע 261- 6,761 7,022 רווחה  163

   200 6,961 6,761 רווחה  163
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   450 1,750 1,300 מים  169

   500 8,319 7,819 פנסיה  179

   483 1,000 517 פיצויים  181

   835 835 0 מענק תיגבור סילוק הלואות ביוב 182

   100- 0 100 רזרבה תקציבית  184

 
 ס"ה הוצאות 

  
3,808 

 

 

 

 

       

 

 מורדי: - מועצה לדו"חותשובת ה  1021ח הביקורת לשנת דו" 83

 תיקון וכן מעקב אחר ליקויים משנה סעיפים ל 4ישנם  2112ח הביקורת לשנת "דוב

 .הוכנה תשובת המועצהו קודמת

 מבקר המועצה.ולהביקורת ועדת ול הועברו תשובת המועצה ודו"ח הביקורת

 ון.הדוח, תשובת המועצה והתייחסות ועדת הביקורת )המצ"ב( מובאים בפני המליאה לדי

 המועצה והתייחסות ועדת הביקורת  מורדי מבקש מחברי המליאה לאשר את תשובות

 .לדוח

 

 

 

 

 

 הרבה אנו מקבלים היום השבזכות ,על עבודתהועדת הביקורת ומודה ל ראש המועצה

 .פחות הערות

  

 טל גבע: -קרן בקטנה 93

  סכום כסףאנשים אכפתיים שכל אחד תורם  11-15קרן בקטנה פועלת בקבוצה של 

 למיזם הזקוק למימון אותו ₪  3,111 - כך מידי חודש נאספים כו (בחודש₪  111-211)

 בכך להגביר את ו. אני מציע שאנו חברי המליאה ניתן דחיפה לקרן קדםהקבוצה רוצה ל

 המעורבות של כלל התושבים בנושאים החברתיים, חינוכיים וכו'...

    .חברי המליאה שמעו על המיזם והתרשמו

 יתרה
  

 הפרש מרזרבה תקציבית  0

 אש"ח 109,186 03.00.03תקציב מאושר מיום      
  

 אש"ח 3,808 תקציב מילואים א'
  

 אש"ח 112,994 ס"ה תקציב לאישור
  

 20-2/-/223102החלטה מס' 

  2113לשנת תקציב עדכון האת  1מתנגד ומליאת המועצה מאשרת ברוב קולות 

 .המצ"ב ₪  112,994,111 -של בסך הכולל

 

 

 420-2-/223102החלטה מס' 

 .2112תשובת המועצה לדוח הביקורת לשנת מליאת המועצה מאשרת את 
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 מורדי: -מקיף הבשור הביה"ס לפת סעיף אישור בעלי זכות חתימה הוס  203

 אישור בעלי זכות  ,להוסיף סעיף נוסף לסדר היום לאשר מורדי מבקש מחברי המליאה

 .מקיף הבשורהביה"ס בה ימחת

 

 

 

 

 

 מורדי: - מקיף הבשורהביה"ס לה ימאישור בעלי זכות חת

 

 אייל טלהמועצה מאיר יפרח ביחד עם ן ראש סג את אשרלמורדי מבקש מחברי המליאה 

 כבעלי זכות חתימה בחשבון הבנק של ביה"ס המקיף הבשור.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :אישר להפצה                                                           :  רשמה     

 טוןמרדכי בי                    יעל אלמקייס                                      

 מזכיר מועצה                              מנהלת לשכה                             

 ______הפרוטוקול נחתם ע"י:_____       /263203102 אושר בתאריך:
 

 

 

 520-2-/223102 החלטה מס'

 הנ"ל לסדר היום.סעיף ההוספת את חברי המליאה מאשרים ללא התנגדות 

 620-2-/223102החלטה מס' 

 165142161מאיר יפרח ת"ז מליאת המועצה מאשרת ללא התנגדות את 

בנק של הכבעלי זכות חתימה בחשבון   152616647ביחד עם אייל טל ת"ז 

 ביה"ס המקיף הבשור.


