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 1220/11/32 –  מיום 1220#11 מס'  הנהלה  פרוטוקול

 

  ברזילי,   דני  מימון,  יהודית  רובין,  השי  ארי,  בן   רבקה  הוכמן,   ידידיה   בר,  יובל  אלון,  דודי  ירקוני,  גדי   :  נוכחים

 . אדמון  דנה  סלע, נעמי

   .בוקסבאום   רותם , רומנו  בן  רונית   ,ערוסי   מזל :  מתנצלים

   .- 0-  :  חסרים

 31 :  הנהלה   חברי סה"כ 

 הנהח"ש. -יפה  גזברית,-כבי  מנכ"ל,-ניר  :  קבועים נוכחים

 . דוברת- יפעת , צוער- מתן תכלול, -דקלה  :  קבועים  חסרים

   .מימון  עופר :  ומציגים  אורחים 

 

 :  על סדר היום 

 

 .        מידע  .1

      .1/11/21מיום  10#2021אישור פרוטוקול הנהלה  .2

 למליאה.                                                  תב"רים .3

 כתב התחייבות לפרוייקט דיה.                              .4

 יו"ר ועדת ביקורת.                                                 .5

 (.          85%-, ש100%-בחירת גזבר/ית מועצה )מ .6

            (.90%-, ש60%-בחירת מבקר/ת מועצה )מ .7

 .                                          2022הצעת תקציב  .8

 תקנון בית עלמין.                                                .9

 .   29/11/21בתאריך   19#2021סדר יום למליאה  .10

 . 13/12/21בתאריך   20#2021סדר יום למליאה  .11

 

 –  מידע  .1

 לא נמסר מידע. 

 

 –  1/11/21מיום  10#2021פרוטוקול הנהלה אישור  .2

 הפרוטוקול יגיע לאישור בהנהלה קרובה. 

 

 –  תב"רים למליאה  .3

 11#2021תברים להנהלה 

 הפרוייקט ישוב מס' מחלקה 
סכום ב ₪ 

 שאושר 

הגדלה  
-הקטנה ב

 ₪ 
 סה"כ  

  4,716,000   יחד'   16תשתיות ופיתוח ל    -מגן  מגן  1203 הנדסה 
     

816,000  
  5,532,000  
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 )הגדלה(  1,632,000  -משרד השיכון    3,900,000 -התחייבות הישוב  1203מימון 

  933,333      הסבת מעון יום -בני נצרים בני נצרים 1228 חינוך 
     

460,000  
  1,393,333  

 1228מימון 
  230,000)חדש( קרנות מועצה  230,000התחייבות הישוב   933,333משרד העבודה והרווחה 

 )חדש(

  8,500,000   יח' ברעים   54-פיתוח תשתיות ל רעים  1308 הנדסה 

 -
2,851,200  

  8,500,000  
  

2,851,200  

 )חדש(  2,851,200 -)הקטנה( משרד השיכון   5,648,800 -התחייבות הישוב  1308מימון 

  3,133,000   בנווה מגרשים  24-תשתיות ל נווה  1309 הנדסה 
     

717,400  
  3,850,400  

 )חדש( 717,400 -משרד השיכון   3,133,000 -התחייבות הישוב  1309מימון 

  1,528,000   יח' בנירים  12-תשתיות ופיתוח ל נירים  1310 הנדסה 
     

585,000  
  2,113,000  

 585,000  -השיכון משרד    1,528,000 -התחייבות הישוב  1310מימון 

 21,388,733 2,578,400 18,810,333 סה"כ :       

 

 : החלטה 

 רשימת התב"רים לעיל תובא להחלטה במליאה. 

 

 –  כתב התחייבות לפרוייקט דיה .4

מול הקרן לניקיון,  נושא כתב ההתחייבות עליו נדרשת המועצה לחתום מנכ"ל החכ"ל הסביר את  –עופר 

 לצורך קבלת מימון לפרוייקט דיה. 

 החלטה : 

 . הנושא יובא לדיון ולהחלטה במליאה 

 

 –  יו"ר ועדת ביקורת .5

 תמיר בוקובזה כמועמד יחיד לתפקיד יו"ר ועדת הביקורת המועצתית. מוצע למנות את 

 החלטה : 

 יובא לדיון ולהחלטה במליאה.  מינויה

 

 –  בחירת גזבר/ית מועצה .6

 להחלטת המליאה. סעיף לא נידון ויובא  ה

 

 –  בחירת מבקר/ת מועצה  .7

 הסעיף לא נידון ויובא להחלטת המליאה. 
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 –  2022הצעת תקציב  .8

 

מיליון ש.ח,   3והוועדה החקלאית, ליעד הבקשה המשותפת של וועדת איכות הסביבה את דנה העלתה 

   , לניקיון שטחים חקלאים בישובים.2022בבסיס תקציב 

 וך בנושא, גיבשה ההנהלה הצעה כלהלן : בתום דיון אר 

ש.ח.   2ש.ח שתממן המועצה, יממנו הישובים/חקלאים  1, מול כל לניקיון הישוביםמש"ח   2להקצות 

מש"ח ע"ח הקרנות. יוקם צוות   1-בסעיפי תקציב, ומש"ח מקיצוץ רוחבי  1מש"ח :  2-המקור ל 

משותף שינסח הצעה לכללי ההתנהלות של הפרוייקט, ויפקח על הביצוע. עודפי תקציב מהקטנת  

 יופנו קודם כל למילוי הקרנות.   2022הוצאות או הגדלת הכנסות במהלך שנת 

 

מיקד הצורך לבדיקה והסקת מסקנות בנוגע למערך הגנים, וההבדלים בהשתתפות המועצה עבור  יובל  

ילד במושבים ובקיבוצים, כאשר ניכר מהנתונים כי המועצה משקיעה יותר כסף בגני המושבים מאשר בגני  

 סוכם : הקיבוצים.  

 . ועדת החינוך המועצתית  ולגיבוש המלצות ע"י ה  הנושא יועבר לבדיק

 

 מקור לאיזון התקציב. הוצע : אש"ח ויש לאתר  1,148שהצעת התקציב כוללת גרעון ע"ס הודגש 

 הצעת התקציב. אש"ח מסעיפי תקציב לצורך איזון  1,148לקצץ 

 

 החלטה : 

 , ביחד עם המלצות הנהלת המועצה לדיון ראשוני במליאה. 2022להביא את הצעת התקציב לשנת 

 

 –  תקנון בית עלמין .9

 עלה לדיון ויובא להנהלה קרובה. הסעיף לא  

 

 –  29/11/21בתאריך   19#2021סדר יום למליאה  .10

 

 מידע.  .1

 . 8/11/21מיום  16#2021אישור פרוטוקול מליאה  .2

 . 15/11/21מיום  17#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3

 אישור מינוי מבקר המועצה.                            .4

 בחירת יו"ר ועדת ביקורת.                                .5

 וועדים מקומיים.  .6

 אישור תב"רים.                                           .7

 אישור כתב התחייבות לפרוייקט דיה.             .8

 .                    2022קריאה ראשונה לתקציב  .9
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 –  13/12/21בתאריך   20#2021סדר יום למליאה  .11

 

 מידע.  .1

 . 22/11/21מיום  18#2021אישור פרוטוקול מליאה  .2

 . 29/11/21מיום  19#2021אישור פרוטוקול מליאה  .3

 אישור תקנון בית עלמין.  .4

 אישור מינוי גזבר המועצה.  .5

 וועדים מקומיים.  .6

 אישור תב"רים.  .7

 . 2022אישור תוכניות העבודה לשנת  .8

 . 2022אישור תקציב המועצה לשנת   .9

 . 2022אישור דו"ח תקנים ושכר לשנת  .10

 

 

 

 

 

 גדי ירקוני           ניר ים                                                         

 ראש המועצה         מנכ"ל המועצה                                         

 

 6/12/21 :  בתאריך אושר                                                                


