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 853532סימוכין: 
   

 

 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה 9139/302פרוטוקול מס'  

 במרכז יום לוותיק 91.8.02כ"ט באב שהתקיימה ביום רביעי 
 

    
  חסרו:  :נכחו

 מרדכי רחמים  אביעזר  המועצה ראש ויזל ניב
 ראובן שמעון  אבן ספיר  סגן ומ"מ ראש המועצה, טל שחר בני אלירז

 אלמוג בן שלום  אשתאול  סגן ראש מועצה, צור הדסה  שלומי מגנזי 
 שושנייניב  בית זית  אביסף דדון  אדרת
 בן עבו יצחק בית מאיר  שאול נהרי  אורה 
 דוד בוזגלו  בר גיורא ישראל אלוני  בקוע 

 אביחיל זרביב  גיזו  בן אבו דוד  בית נקופה 
 גבריאל דהן  גפן  בן יהודה אהרון  גבעת יערים 

 נורית יעקובוביץ  גבעת ישעיהו  אבי פליישמן  הראל 
 חיים כהן  זנוח  אילנה דוד  זכריה 

 בן ברוך שמעון  כסלון  בר דוד יוסף יד השמונה 
 סיידוף רוסי  כפר אוריה  ורדי אלון  ישעי 

 שלומציון לולו מבוא בית"ר  אברהם גנון  לוזית 
 יואב ויצמן  מעלה החמישה  ראובן צמח  מוצא עילית

 נתן מדינה  מחסיה  אברהם בר ששת  מטע 
 יפעת ארמוזה נוה אילן  רוני דוד  מסילת ציון 
 דן נאמן  נחשון  ירמי דוד  נוה מיכאל 

 שני רביב כהן  נתיב הל"ה  סמאח סלימה  נוה שלום
 ימימה אליאסאן  נחושה  לולאי יעקב  נחם 

 קוקי אסתר לחמן  נטף  רחל אלון מרגלית  נס הרים 
 אלדד דוד עגור  ברהום יוסף  עין ראפה 
 אחמד עבדאללה עין נקובה  קאחו רזיאלה צפרירים 

 שמעון קינן  עמינדב  רן כוחן אברהם  צרעה 
 דוד מלול  צובה  דוד דרומלביץ  רמת רחל 

 רובי ליאון  צור הדסה  יהושע משה בובי  שריגים 
 גיא חן  צור הדסה  גבאי דוד  תירוש 
 משה פרץ צלפון  דניאל אברהם  תרום 

 אלקון איזידור  קרית ענבים   
 מתי קליגר  רמת רזיאל   
 טובול אפרת שלף  שורש   

 אביגדור כהן  שדות מיכה   
 צחי ששון שואבה   
 בני שמואל  תעוז   
 גבאי דוד  תירוש   
 דניאל אברהם  תרום   

    עובדי מועצה:
  עובדי מועצה:  

 נמצאת בבידוד –מנכ"לית  יעל אברמן טאובין  יועצת משפטית  עו"ד ורד כהן 
   גזבר  משה אחיון 

   מבקר המועצה יואל ינון 
   מנהלת אגף חברה וקהילה שלהבת מרכוספלד

   מנהלת אגף מידע ותקשוב גילי אהרוני 
   ראש מינהל חינוך  ניב בר גיא 

   מנהל אגף תחבורה ורישוי עסקים משה סויסה 
   עוזר אישי לראש מועצה פיני תורן 

   עוזרת מנכ"לית גלית רז
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 דק' להצטרפות של חברי מליאה נוספים.  51לאחר המתנה של  03:51ישיבת המליאה החלה בשעה 

 נפתחה המליאה.  03:51בשעה 
 

 הודעות יו"ר  .0

 

  הוחלט לאשר – 82.6.81אישור פרוטוקול מיום  .8
 

 -אישרור פרוטוקולים שנערכו בזום בעת הקורונה  .5

 :הוחלט לאשר – 02.5.02מיום מליאה בזום פרוטוקול  אישרור
 הודעות יו"ר . .0
 
 .הוחלט לאשר – 6.2.81אישור פרוטוקול ישיבת מליאה מתאריך  .8

 
                                      אישור שימוש בכרטיס קומסיין להגשת קולות קוראים במערכת מרכב"ה  .5

 .הוחלט לאשר -עו"ד ורד כהן   - ורדה ראובן  המועצה תלעובד
 

לאחר שהמועצה בחנה את נתוני המועמד ואת הצהרותיו על קרבתו המשפחתית לחבר המועצה, חברי  .2
המועצה מאשררים את החלטת ועדת הבחינה לבחירת המועמד ניר נהרי לתפקיד, בכפוף לאישור ועדת 

 .הוחלט לאשר –עו"ד ורד כהן  –מינהל השירות 
 

  הוחלט לאשר -יואל ינון מבקר   -מינוי  ועדות ביקורת בישובים נוה שלום , גיזו   .3
 

 :מינוי ועדות ביקורת נווה שלום
 מר שאול ראובן וייס.

 גב' סרי נאשף.
 מר עיסאם חג'אזי

 
חבר וועדת ביקורת, מר שי הרשקוביץ התפטר ולכן יש לאשר  : שינוי בוועדת ביקורת בוועד מקומי גיזו

 רז כרמי חבר חדש במקומו את מר 
 

 פתיחת תב"רים : .6
 

 גן ילדים-לוזית 1
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 788,805 משרד החינוך

  

 
 788,805 סה"כ

    הוחלט לאשר   

 גן ילדים -ישעי 2     
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 788,805 משרד החינוך

  

 
 788,805 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 בניית בי"ס יסודי -הר טוב 3
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 3,209,754 משרד החינוך

  

 
 3,209,754 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 ביוב-צלפון 4
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 תקציב מקור מימון

  

 
 2,272,955 מנהלת הביוב

  

 
 3,525,975 קרן ביוב

  

 
 95,344 השתתפות בעלים

  

 
 5,894,274 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 ציוד מיגון 5
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 35,000 משרד הפנים

  

 
 35,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 קשר רשות עם תושב 6
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 58,000 משרד הפנים

  

 
 58,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 תגבור הפיקוח העירוני 7
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 50,000 משרד הפנים

  

 
 50,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 תגבור מוקד/חמ"ל 8
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 25,000 משרד הפנים

  

 
 25,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

        

 ביוב זכריה 9
   

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 3,392,769 מנהלת הביוב 

  

 
 3,729,783 מלוות מבנקים

  

 
 7,122,552 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

       

 תכנון סובת הסעות בי"ס אלון מרחבים 10
  

 
 תקציב מקור מימון

  

 
 245,000 משרד התחבורה

  

 
 105,000 קרנות רשות

  

 
 350,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

      

 תכנון כניסה לישוב נחושה עם סובת הסעות לביה"ס 11
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 תקציב מקור מימון

  

 
 210,000 משרד התחבורה

  

 
 90,000 רשותקרנות 

  

 
 300,000 סה"כ

  

 
 הוחלט לאשר

   

 
 עדכון תב"רים: .7

   

 אמית נחשון בינוי -7744תב"ר  1     

   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב 
 מעודכן

 
 21,513,558 13,229,172 8,284,386 משרד החינוך

 
 21,513,558 13,229,172 8,284,386 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

        

 סנסן דרום -7744תב"ר  2
   

 
 עדכון תקציב תקציב מקור מימון

תקציב 
 מעודכן

 
 13,224,554 7,179,506 6,045,048 משרד החינוך

 

 13,224,554 7,179,506 6,045,048 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

 4242תברים לסגירה בשנת  .8   

       
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר מס' תבר

 הסתיים 0 9,945 9,945 30,000 נגישות אקוסטית על יסודי צור הדסה 3975

 הסתיים 0 14,017 14,017 422,496 הדסים צור הדסה אופק תוספת מבנה 4005

 הסתיים 0 24,083 24,083 73,200 בי"ס הר טוב אופק חדש פינות עבודה 4056

 הסתיים 0 490,000 490,000 490,000 מבנים יבילים 7בי"ס קסם רכישת  4118

 הסתיים 0 377,270 377,270 390,000 הנגשת כיתות ליקויי שמיעה 4173

 הסתיים 0 711,689 711,689 711,689 שיפוץ בי"ס אלון 4233

 הוסב לפרויקט ביוב בר גיורא 0 0 0 507,921 מענק תגבור 4294

 הסתיים 0 176,861 176,861 250,000 גן ציבורי אביעזר 4066

 בוצע בתקציב הרגיל 0 0 0 33,000 מענק צוק איתן  4115

 הסתיים 0 247,212 247,212 250,000 רכב תפעולי מחלקת ביוב 4250

 הסתיים 0 8,000,000 8,000,000 8,000,000 השקעות בישובים 3946

 קיים בתב"ר אחר  0 0 0 8,550,837 573צור הדסה שצפים כביש  4185

 בוצע בתקציב הרגיל 0 0 0 64,400 בי"ס אלון כושר חברתי 4418

 הסתיים 0 93,412 93,412 100,000 הצטיידות טכנוליגת מוס"ח 4344

 הסתיים 0 58,885 58,885 58,885 מקיף הר טוב ציוד וריהוט 4255

 הסתיים 0 8,738 8,738 8,802 על יסודי עין ראפה ציוד וריהוט 4177

 הסתיים 0 75,811 75,811 75,811 תיכון צומח צור הדסה ציוד וריהוט 4175

 הסתיים 0 441,873 441,873 500,000 שדרוג בית העם שדות מיכה 4071

 הסתיים 0 196,000 196,000 196,000 עין ראפה שיקום מעיין 3497

 הסתיים 0 96,000 96,000 96,000 תחזוקה והרחבת עירובין 4359

 הסתיים 0 199,813 199,813 200,000 פיתוח בתי עלמין 4318

 הסתיים 0 198,191 198,191 200,000 צלפון עוגן גן אקזוטיק 4139

 הסתיים 0 100,000 100,000 100,000 רכישת קשר פנים ארגונית 4332

    21,309,041 11,519,800 11,519,800 0   
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 הוחלט לאשר

 
 : 8181עידכוני תקציב  .5

 

 עדכון תקציב ביטול מענק מותנה מ. הפנים

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 28,820- 1,441- 27,379- מענק כללי לאיזון 1191000/911

 0 1,441 1,441- מותנה-מענק כללי לאיזון 1191000/960

  
-28,820 0 -28,820 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 19,110 721 18,389 ח. רגיל הסעות קבלנים  1817800/750

 0 721- 721 מותנה  -ח. רגיל הסעות קבלנים  1817800/960

 18,496 720 17,776 ח. מיוחד הסעות קבלנים  1817810/750

 0 720- 720 מותנה   -ח. מיוחד הסעות קבלנים  1817810/960

  
37,606 0 37,606 

 עדכון תקציב פיקוח איכות הסביבה 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 0 300- 300 עבודות קבלניות פיקוח 1713200/750

 680 220 460 פיקוח -משכורות  1712320/110

 30 30 0 ליסינג  פקח 1712301/532

 10 10 0 פקח -דלק ושונות  1712301/533

 30 30 0 ליסינג  פקח 1712301/534

 10 10 0 פקח -דלק ושונות  1712301/535

  
760 0 760 

 עדכון תקציב רווחה 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 3- 3- 0 פעולות התנדבות הקהילה 1348301/930

  
0 -3 -3 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 42 3 39 מנלת מחלקה רווחה -ליסינג 1841000/530

  
39 3 42 

 עדכון תקציב שכר חוה חקלאית 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 180 50 130 חווה חקלאית-שכר 1813700/110

 0 10- 10 קבלנים -חווה חקלאית 1813700/750

 46 40- 86 פעולות-חווה חקלאית 1813700/780

  
226 0 226 

 
 
 



 

 6עמוד  02.8.91פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 

 

 
 
 

 טיול חרמון -עדכון תקציב נוער

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 129- 44- 85- השתת' הורים/יישוב טיול חרמון 1328220/425

  
-85 -44 -129 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב הסעיףשם  מס' סעיף

 129 44 85 טיול חרמון  1828205/756

  
85 44 129 

 0202עדכון תקציב תוכנית לאומית לילדים ונוער בסיכון 

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 37- 0 37- השתת' משרד הרווחה 1343920/930

 564- 0 564- החינוךהשתת' משרד  1349320/920

 82- 0 82- השתת' משרד הבריאות 1349320/940

 683- 0 683- סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 25 107- 132 רווחה פעולות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843920/840

 43 0 43 חינוך שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843921/110

 100 0 100 חינוך פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843921/750

 200 0 200 נוער שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/110

 39 0 39 נוער פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/750

 19 0 19 נוער הצטיידות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843922/930

 329 0 329 חינוך שפ"י שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/110

 15 0 15 חינוך שפ"י פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843923/750

 25 0 25 רווחה שכר-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843924/110

 0 0 0 רווחה פעולות-תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843924/750

 107 107 0 בריאות -תוכנית לאומית לילדים בסיכון 1843295/750

 902 0 902 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב ועדים

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 14 5- 19 הכשרת מחלקה  1766000/753

 5 5 0 מחלקת ועדים-הוצאות שונות 1766000/780

 19 0 19 סה"כ הוצאות  

 תקציב חינוך עדכון

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 81 14- 95 ליווי ניהול עצמי 1813230/751

 176 14 162 שימוש בקרקע למבנה בי"ס קסם 1813214/410

  
257 0 257 
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 עדכון תקציב שיוויון מגדרי

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 75 39- 114 עבודות קבלניות-שיוויון מגדרי 1613000/755

 29 29 0 שיוויון מגדרי -ליסינג 1613000/535

 10 10 0 שיוויון מגדרי -דלק ושונות  1613000/536

 114 0 114 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב חינוך

       הכנסות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 1,150- 50- 1,100- הורים בהסעותהשתת'  1317800/420

 1,150- 50- 1,100- סה"כ הוצאות  

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 70 50 20 בי"ס מעיינות משלב צור הדסה -הוצ' לפתיחת שנה  1813215/781

 70 50 20 סה"כ הוצאות  

 הקצבות יעודיות-עדכון תקציב חינוך

       הכנסות
 עדכון תקציב שם הסעיף סעיףמס'  

 100- 99- 1- הקצבות יעודיות מ. החינוך 1313200/929

 100- 99- 1- סה"כ הוצאות  

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 100 99 1 הקצבות יעודיות בתי ספר יסודיים 1813200/815

 100 99 1 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב שכר

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 490 80- 570 מחלקת ועדים-שכר 1766000/110

 2,173 12 2,161 מזכירות-שכר 1613000/110

 499 82 417 שכר מינהלה 1939000/110

 2,362 14- 2,376 חינוך מינהלה  -שכר  1811000/110

 5,524 0 5,524 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב וטרינר

       הכנסות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 77- 77- 0 החזקת כלבים משוטטים ומסירתם לאימוץ-השתת' מ. החקלאות 1214200/960

 54- 54- 0 ימי אימוץ אזוריים-השתת' מ. החקלאות 1214200/961

 127- 127- 0 עיקור ירוס כלבי בעלים -השתת' מ.החקלאות 1214200/962

 258- 258- 0 סה"כ הכנסות   
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 הוצאות

 

 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 77 77 0 החזקת כלבים משוטטים ומסירתם לאימוץ-עבודות קבלניות 1714200/751

 54 54 0 ימי אימוץ אזוריים-עבודות קבלניות 1714200/752

 127 127 0 עיקור סירוס כלבי בעלים-עבודות קבלניות 1714200/753

 258 258 0 הוצאותסה"כ   

 עדכון תקציב שכר תחזוקת גני ילדים 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 608 48 560 שכר תחזוקה 1812200/111

 1,427 48- 1,475 רזרבה לפעולות שונות 1613999/999

  
2,035 0 2,035 

 עדכון תקציב פיתוח

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף סעיףמס'  

 1240 40- 1280 פיתוח -שכר  1741000/110

 29 29 0 רכזת תיאום ובקרה  -ליסינג 1741000/536

 11 11 0 רכזת תיאום ובקרה -דלק ושונות  1741000/537

 1,280 0 1,280 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב ועדה

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 2,253 151 2,102 משכורות ו. בניין ערים 1731000/110

 27 27 0 רכזת ועדה -ליסינג  1733000/538

 10 10 0 רכזת ועדה  -דלק ושונות  1733000/539

 12 188- 200 111תיקון -פיקוח ועדה 1731000/756

 2,302 0 2,302 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב גזברות

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 1235 20 1215 גזברות -שכר  1621100/110

 75 20- 95 גזברות-עבודות קבלניות 1621300/752

 1,310 0 1,310 סה"כ הוצאות  

 קבס -עדכון תקציב חינוך 

       הכנסות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 484- 54- 430- שכר קב"ס השתת' מ. החינוך 1317700/920

 484- 54- 430- סה"כ הכנסות   

 
 
 

       הוצאות
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 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 740 54 686 שכר קב"ס 1817700/110

 740 54 686 סה"כ הוצאות  

 
 
 שכירות גני ילדים-עדכון תקציב חינוך

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 409 19 390 שכירות גני ילדים 1812200/410

 361 19- 380 הקצבות )י.לימוד( 1812200/720

  
770 0 770 

 עדכון תקציב רכבים

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 0 36- 36 מחלקת ועדים -ליסינג  1766000/536

 48 48 0 קבט מחלקת בטחון -ליסינג 1721001/531

 27 27 0 קבט מחלקת בטחון -ושונותדלק  1721001/532

 1057 75- 1132 בטחון-שכר 1721000/110

 48 48 0 קבט מחלקת בטחון -ליסינג 1721001/537

 27 27 0 קבט מחלקת בטחון -דלק ושונות 1721001/538

 48 7 41 לוכד כלבים-ליסינג 1711200/532

 47 8 39 אחזקת גני ילים -ליסינג 1812210/532

 0 39- 39 אחזקה ביטחון -ליסינג 1721001/535

 0 15- 15 אחזקה ביטחון-דלק ושונות 1721001/536

 1,302 0 1,302 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב קורס גישור

         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 34- 34- 0 הכנסות ממשת' קורס גישור 1349004/420

 34- 34- 0 הכנסותסה"כ   

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 34 34 0 קורס גישור  -עבודות קבלניות  1849004/750

 34 34 0 סה"כ הוצאות  

 נופש נשים  -עדכון תקציבתרבות 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 87- 87- 0 נופש נשים-משתתפותהשתת'  1322110/420

  
0 -87 -87 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 87 87 0 עבודות קבלניות -נופש נשים 1822110/750

  
0 87 87 

 
 

 עדכון תקציב גני ילדים  
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       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 2,341 21- 2,362 חינוךמינהל -שכר 1811000/110

 567 21 546 גני ילדים-שכר 1812100/110

 2,908 0 2,908 סה"כ הוצאות  

 
 עדכון תקציב תברואה

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 235 50- 285 הטמנת פסולת פיראטית בשטחים פתוחים 1712300/759

 50 50 0 גרירת רכבים ואחסנתם -עבודות קבלניות 1712300/751

 285 0 285 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב חירום 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 40- 40- 0 סיוע במוכנות לחירום-השתת' מ. הפנים 1229000/910

  
0 -40 -40 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 40 40 0 רכישת גנרטורים -עבודות קבלניות 1729000/750

  
0 40 40 

 עדכון תקציב תרבות 

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 120 110- 230 מרכזי חוגים 1822100/753

 110 110 0 מרכז חוגים צור הדסה  1813200/751

 0 355- 355 תוכנית בלתי פורמלית ימי ו'  1811100/784

 355 355 0 תוכנית בלתי פורמלית ימי ו'  1825300/750

 585 0 585 סה"כ הוצאות  

 קרן שיקום  -עדכון תקציב ביוב 

       הכנסות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 906- 400- 506- מאספים  -קרן שיקום ביוב  1472000/297

 1343- 650- 693- מטשים  -קרן שיקום ביוב  1472000/296

 2,249- 1,050- 1,199- סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 906 400 506 קרן שיקום מאספים-עב' קבלניות 1972000/757

 1343 650 693 קרן שיקום מטשים-עבודות קבלניות 1972000/756

 2,249 1,050 1,199 הוצאותסה"כ   

 
 
 
 
 

 עדכון תקציב רכש
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       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 9 11- 20 רכש -עבודות קבלניות  1939100/750

 11 11 0 רכש -השלמויות  1939100/520

 20 0 20 סה"כ הוצאות  

 
 
 
 

 עדכון תקציב נגיף קורונה

       הכנסות 
 עדכון תקציב הסעיףשם  מס' סעיף 

 66- 66- 0 תוכנית הפעלה לתושבים במצוקה-השתת' מ.הפיס 1342201/790

1344000/790 
תוכנית הפעלה לסיוע לאזרחים ותיקים ואוכלוסיות -השתת' מ.הפיס

 97- 97- 0 בסיכון

 163- 163- 0 סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 400 400 0 נגיף קורונה-עבודות קבלניות 1994000/754

 414 59- 473 מיחשוב מוסדות חינוך 1813200/755

 361 72- 433 מועדוני ותיקים בישובים  1844503/782

 800 160- 960 מרכז יום-הסעות 1844500/710

 54 54 0 נזקי סופה-עבודות קבלניות 1994000/750

 2,029 163 1,866 סה"כ הוצאות  

 0 -תקציב רכבים  עדכון

       הוצאות
 עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 70 7 63 סגן ראש מועצה-ליסינג 1611000/538

 68 7- 75 סגרן ראש המועצה-עבודות קבלניות 1611000/751

 32 2 30 ליסינג סדרן תחבורה 1941000/537

 156 2- 158 מחלקת תחבורה -הוצאות אחרות 1941000/780

 32 2 30 פיקוח ועדה-ליסינג 1733001/533

 32 2 30 פיקוח ועדה-ליסינג 1733001/535

 8 4- 12 111תיקון -פיקוח ועדה 1731000/756

 38 5 33 מחלקת חשמל-ליסינג 1743000/538

 46 3 43 ליסינג-א.רכב מינהלן 1939000/533

 44 10 34 ליסינג -א.רכב פקח א.הסביבה 1711110/533

 0 18- 18 דלק ושונות מחלקת ועדים 1766000/537

 526 0 526 סה"כ הוצאות  
 
 
 
 

 .הוחלט לאשר
 
 
 

 תוכנית חומש מפעל הפיס :  .01
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 ₪סכומים באלפי 

 סה"כ  2023 2022 2021 2020 2019          

             שם הפרוייקט המבוקש -בניה       

 6,000       6,000   גגות סולריים 1

 900       900   שיפוץ אולם שריגים 2

 300       300   שיפוץ אולם עין כרם 3

 1,000       1,000   מבנה לקשישים-בית נקופה 4

                

             מחשוב והצטיידות       

 3,250 750 750 750 1,000   מיחשוב מוסדות חינוך 1

 2,500 500 500 500 1,000   הצטיידות מוסדות חינוך 2

                

             (13%-פיס תרבות פלוס )לא נכלל ב  

             (13%-מילגות לסטודנטים )לא נכלל ב  

                

             תוכנית הפעלה  

             רווחה וקהילה-פיס מושלם פלוס  

 200 50 50 50 50   חוגים/ הדרכות מרכזי קשישים  

 70       70   פרוייקט להשאיר חותם  

  
התוכנית הלאומית לילדים  - 512תוכנית 
 1,140 228 228 228 228 228 בסיכון

                

             נוער וצעירים  -פיס מושלם פלוס   

 400 100 100 100 100   סטודנטים וצעירים  

 3,000 500 500 500 1,500   יד חריף מורים  

 96 25 25 25 21   משלחת יד חריף  

 350       350   ענקים  

 490 130 130 130 100   פעילות קיץ  

 957 141 141 225 225 225 יעיר ללא אלימות  

 1,304 326 326 326 326   ממשלחות פולין  

                

    453 13,170 2,834 2,750 2,750 21,957 
 
 

 לאשרהוחלט 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 לישובים :   8181אישור תקציב  .00
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 הישוב מס'
סך 

 מגורים למ"ר )*( התקציב 

 9.23 950 עין רפא 1

 12.32 1,610 צובה 2

 17.24 300 כסלון 3

 10.86 300 גיזו 4

 13.95 461 בקוע 5

 15 702 בית נקופה  6

 21.22 732 מטע 7

 10.11 512 אדרת 8

 10.47 400 בית מאיר 9

 10.78 1,309 מבוא ביתר 10

 13.56 350 מחסיה 11

 17.65 390 נחם 12

 13.56 961 זכריה 13

 15.72 687 אשתאול 14

 12.83 901 שואבה 15

 1,298 גבעת יערים 16
₪  4.64מ"ר  422עד   

ש"ח 4627מ"ר  422ומעל   

 8.14 432 נוה מיכאל 17

 12.97 625 נחשון 18

 15.24 1,054 שריגים 19

 
 הוחלט לאשר

 
 לישובים :  8102אישור דוחות כספיים לשנת  .08

 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  
 -עודף/גרעון

 לשנה המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 50- 68- 435 367 רוא"ח -נהמי אילית 31/12/2018 נחם

 775 65- 569 504 נפתלי שלו רוא"ח  31/12/2018 בר גיורא

 45 15- 1226 1211 גבי אחרק  31/12/2018 מבוא ביתר

 230 98- 481 383 א. בצלאל ושות' 31/12/2018 זנוח

 0 5- 663 658 יעקב זיו רוא"ח  31/12/2018 נחשון

 29 129 581 710 אורן דניאלי-ברית פיקוח 31/12/2018 צלפון

 332- 124 1313 1437 רוא"ח -ישראלי ושות'  31/12/2018 גבעת יערים

 1183 771 639 1410 משה סיטון רוא"ח  31/12/2018 נקובא עין

 0 0 3548 3548 אלי בירנבוים  31/12/2018 רמת רחל

 559- 28 301 329 רוא"ח -יהודית קריסטל 31/12/2018 מחסיה 

 63- 18 1676 1694 אלי בירנבוים-ברית פיקוח 31/12/2018 נתיב הל"ה
 

 הוחלט לאשר
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 לפי פירוט :  רשות +הוריםפתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון  .05

 
 

ביטול בעלי זכות חתימה  בעלי זכות חתימה פרטי הבנק שם ביה"ס
 /הערות

 

נווה שלום ואחת 
 אלסלאם

 

מספר  380פועלים סניף 
 051112חשבון 

 
 
 

יעל פרבר מנהלת 
ביה"ס ת.ז. 

231071000  

 
לאה קלין מזכירה 

  235570088ת.ז. 
 

אמאל סקאלה 
מזכירה ת.ז. 
200720580 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 33212011לוטן טייטלר ת.ז. 
 הורה צופה /מבקר בחשבון 

 
 

 הוחלט לאשר.
 

 מצ"ב:    02...0מיום  בזום  אישרור פרוטוקול מליאה
 

 סקירת מצב ע"י ראש המועצה ומנכ"לית המועצה .1

 שוטפים ודחופיםאישור ועדכון ת"ברים  .0

 ברכות והרמת כוסית על פי הסדר הבא: .3
 יעל אברמן, מנכ"לית המועצה -
 יוסף ברהום, נציג עין הפה במליאת המועצה -
 משה דוד, יו"ר ועד עובדים -
 שלומי מגנזי, סגן ראש המועצה  -

 בני אלירז, מ"מ וסגן ראש המועצה -
 ניב ויזל, ראש המועצה -
 שאול נהרי, נציג אורה במליאת המועצה -
 

 פתיחת תברים: 76

       
    תכנון-עין ראפה/ נקובה

   תקציב  מקור מימון
   031,111 משרד הבינוי והשיכון 

   031,111   סה"כ

    
    פרויקט חינוך בנושא סביבה

   תקציב  מקור מימון
   823,522 משרד להגנת הסביבה

   60,253  קרנות רשות
   515,023   סה"כ

    
    הרחבה-בית מאיר

   תקציב  מקור מימון
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   656,031 מנהל מקרקעי ישראל
   656,031   סה"כ

    
    בניית קברים

   תקציב  מקור מימון
   031,111 בתי עלמין -קרנות רשות

   031,111   סה"כ

    
    בניית קברים

   תקציב  מקור מימון
   061,111  קרנות רשות

   061,111   סה"כ

    
 

    אנדרטת הל"ה -תכנון
   תקציב      מקור מימון
   011,111     קרנות רשות

   011,111      סה"כ

   

 עגלות אשפה
 תקציב מקור מימון 

 250,000 קרנות רשות

 250,000 סה"כ
 
    

 עדכון תב"רים: 56
   

 שמאים-7444תב"ר     
   

 תקציב מקור מימון
עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 1,600,000 500,000 1,100,000 קרנות רשות

 1,600,000 500,000 1,100,000 סה"כ

 
    

 הוחלט לאשר 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שלהבת מרכוספלד מנהלת אגף חברה וקהילה  – 8180תכנית מלגות  .2
 : 8180הוצגה בפני המליאה תכנית המלגות החדשה לשנת 
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 פה אחד.הוחלט לאשר 
 

  -אישור מתווה הסעות מיוחד לשנת הלימודים תשפ"א בשל משבר הקורונה   .3
ראש המועצה מעדכן כי בשל הערכות מערכת החינוך למשבר הקורונה נוצר מצב שהוא בלתי אפשרי 

 לביצוע ההסעות במתווה הקיים, ולכן, חייב להיערך אחרת .
 

במיפוי ולתקופת הקורונה בלבד, זאת מתווה ההסעות בעת זו מדבר על כל התלמידים אשר לא נמצאים 
לנוכח החלטות משרד החינוך בדבר הפעלת הלימודים בעת קורונה אשר התקבלה בממשלה, והובאה 

 לידיעת המועצה בימים האחרונים.
 

ההחלטה לזמן הקורונה בלבד, ולטובת התלמידים כולם, כל תלמיד יקבל חופשי חודשי לנסיעה בעיר. 
מוקדים )לכל הפחות( במועצה,  2 -מצעות "שאטלים" מלפחות נקודה אחת בכמו כן, המועצה תתגבר בא

נקודות במרכזי הערים, זאת על מנת לשמור על בטיחות התלמידים בשעות הערב וכן  8לכל הפחות ל
לתת תגבור לתחבורה הציבורית הקיימת. המועצה מחליטה על תפעול אחר של ההסעות הבלתי 

 ר פה אחד.הוחלט לאש –תוכנית הלימודים הנגזרת ממנו. מתוקצבות לנוכח משבר הקורונה ו
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

תכנית ההפרדה המפלסית היא תכנית שיזם משרד הבינוי והשיכון )באמצעות תכנית אב לתחבורה(  .6
 ליצירת הפרדה מפלסית בצומת אורה. 
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התכנית משנה את המערך התכנוני תחבורתי באופן משמעותי על ישובים במטה יהודה )אורה ועמינדב( 
ועל תכנון האזור כולו, לרבות רכס לבן א', רכס לבן ב', ותכניות נוספות שבכוונת משרד הבינוי והשיכון 

 לקדם באזור כולו. 
 

ות שהגישה מטה יהודה, הועדה התכנית אושרה על ידי הועדה המחוזית ירושלים, לאחר התנגדוי
 המקומית והמועצה הגישו ערר לוועדת משנה לעררים על החלטה זו. 

 
הועדה המקומית אישררה את הגשת הערר, וכעת מבוקש שהמועצה תאשר גם היא את הגשת הערר על 

 אישור הועדה המחוזית את התכנית. 
 

                       – 010-1680123ת משכך מבוקש לאשר הגשת ערר על החלטת הוועדה המחוזית בתכני
 .הוחלט לאשר  - עו"ד ורד כהן   –"הפרדה מפלסית צומת אורה " 

 
                    –אישור חידוש שימוש בכרטיס קומסיין למערכת מרכב"ה  .3

  הוחלט לאשר – עו"ד ורד כהן –בתיה יוסף , מחמוד עבדאללה 
 

 –מינוי יו"ר ועדת ערר לארנונה עו"ד מוש חוג'ה , בכפוף לחוות דעת לשכה משפטית לניגוד עיניינים   .8
 הוחלט לאשר  - עו"ד ורד כהן 

 
 עו"ד ורד כהן  -בכפוף לחוות דעת לשכה משפטית לניגוד עניינים –מינוי ועדת תקציב .5

 יו"ר  –אביסף דדון 
 ים עוקשי, בובי יהושוע , יוסף בר דוד,סמאח סלימה, סמי אוחיון, עבדאללה אחמד, חי

 . הוחלט לאשר  -תמר נודל, אייל ורד  
 

 .הוחלט לאשר –יואל ינון   -זאב זמיר מינוי ועדת ביקורת בישוב הראל איריס מור יוסף,שלום אילוז, .01

 

 .הוחלט לאשר  - יואל ינון  –דו"ח ביקורת מבקר המועצה בתהליכי רכש והתקשרויות  .11
 
 . הוחלט לאשר –יואל ינון  –דו"ח ביקורת מבקר מבקר המועצה בנושא בטיחות  בתעבורה  .08

 

 . הוחלט לאשר - משה אוחיון  –אישור פתיחת סליקה באינטרנט גביה באשראי ביה"ס תיכון אור  .05
 

 

 פתיחת תב"רים:  .02
 

 פעולות אבטחה וטיולים 1
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 63,480 משרד החינוך

 
 42,320 רשותקרנות 

 
 105,800 סה"כ

  הוחלט לאשר  

 גגות סולריים 2   
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 10,293,925 מלוות מפעל הפיס

 
 10,293,925 סה"כ

 

 הוחלט לאשר
 
 
 

 שריגים שיפוץ אולם 3 
 

 
 תקציב מקור מימון
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 900,000 מפעל הפיס

 
 900,000 סה"כ

  הוחלט לאשר 

 גגות סולריים 4   
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 6,000,000 מפעל הפיס

 
 6,000,000 סה"כ

  הוחלט לאשר 

 עין כרם שיפוץ אולם 5   
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 300,000 מפעל הפיס

 
 300,000 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

    

 מבנה לקשישים-בית נקופה 6
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 1,000,000 מפעל הפיס

 
 1,000,000 סה"כ

  הוחלט לאשר 

 כפר אוריה-רכישת מאסף אזורי 7   
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 3,070,000 היטלי ביוב-השתתפות בעלים

 
 3,070,000 סה"כ

 
 הוחלט לאשר

    

 הנגשת כיתות  8
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 270,000 משרד החינוך

 
 270,000 סה"כ

 

 הוחלט לאשר
    

 מעיינותשרותים יבילים בי"ס  9
 

 
 תקציב מקור מימון

 
 70,000 משרד החינוך

 
 70,000 סה"כ

 

 הוחלט לאשר

   

 

 
 
 

 שיפוץ מתקני ספורט ורכישת ציוד בי"ס הר טוב 10

 
 תקציב מקור מימון

 
 300,000 משרד התרבות והספורט
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 300,000 מפעל הפיס

 
 600,000 סה"כ

  הוחלט לאשר 
 
 
 
 

 עדכון תב"רים:  .03
 

 תכנון-315. תב"ר 1

   

 
 תקציב מקור מימון

עדכון 
 תקציב

תקציב 
 מעודכן

 
 1,800,000 300,000 1,500,000 קרנות רשות

 
 1,800,000 300,000 1,500,000 סה"כ

 הוחלט לאשר
 
 
 
 

 :8181סגירת תב"רים בשנת  .06
 

מס' 
 הערות עודף/גרעון הכנסות הוצאות תקציב שם תב"ר תבר

 הסתיים 0 993,927 993,927 1,000,000 מוסדות חינוךציוד וריהוט גלובלי  4264

 הסתיים 0 350,000 350,000 350,000 שיקום כביש גישה לבי"ס הר טוב 4221

 הסתיים 0 200,000 200,000 200,000 בטיחות במוסדות חינוך 4305

 הסתיים 0 439,816 439,816 500,000 רמת רזיאל פיתוח בית עלמין 4260

 הסתיים 0 2,000,000 2,000,000 2,000,000 תשתיות  4155

 הסתיים 0 476,000 476,000 476,000 משאית גזם 4417

              

    4,526,000 4,459,743 4,459,743 0   
 

 הוחלט לאשר
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 :עידכוני תקציב   .03
 

 עדכון תקציב איכות הסביבה 

       הכנסות 
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 310- 310- 0 השתת' מ. איכות הסביבה קול קורא מיחזור אשפה  1212300/990

 310- 310- 0 סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 180 180 0 עבודות קבלניות  -אתרי מיחזור  1712301/757

 130 130 0 עבודות קבלניות  -פינוי אסבסט  1712301/758

 310 310 0 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב בטחון

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 11 6 5 רכישת נשק 1722000/930

 94 6- 100 תחזוקת מפקדות  1722100/420

 
 105 0 105 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב גזברות

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 9 25- 34 חינוך-ליסינג 1811100/530

 100 25 75 גזברות-עבודות קבלניות 1621300/752

 
 109 0 109 סה"כ הוצאות

 
 

 פעילות קיץ -עדכון תקציב חברה ונוער 

       הכנסות 
 מעודכןתקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 33- 99 132- הכנסות משתתפים קורסים 1328220/420

 33- 99 132- סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 69 165- 234 קורסי הדרכה 1828205/750

 187 66 121 פעילות קיץ קהילתית 1822100/759

 

 256 99- 355 סה"כ הוצאות

 תקציב יד חריףעדכון 

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 33 15- 48 אחזקת מבנה יד חריף 1825000/420

 55 30- 85 מופעים+מופעי סוף שנה-הוצ' שונות 1825100/780

 22 35- 57 רכישת ציוד יסודי 1825000/930

 150 150 0 עבודות קבלניות-שיפוץ יד חריף 1825000/758

 2,790 10- 2,800 מורים-משכורות יד חריף 1825200/110

 10 10 0 מודל מוסיקלי ישובי -שכר  1825210/110

 63 10- 73 מודל מוסיקלי ישובי -עבודות קבלניות 1825200/751
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 60 60- 120 מרכזי חוגים 1822100/753

 

 3,183 0 3,183 סה"כ הוצאות

 מתגייסים -עדכון תקציב  נוער 

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 1,334 44- 1,378 מילגות סטודנטים  1832400/850

 44 44 0 ערב מתגייסים 1828207/750

 
 1,378 0 1,378 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב נוער וצעירים

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 216 31- 247 ספריה ניידת-שכר 1823100/110

 101 31 70 רכז השכלה מרכז צעירים-שכר 1822411/110

 22 39- 61 שונות סיפריה ניידת 1823100/780

 217 30 187 פעילות קיץ קהילתית 1822100/759

 21 9 12 ספריה-הצטיידות 1823000/930

 577 0 577 סה"כ הוצאות  

 מוסדות חינוךעדכון תקציב ניקיון 

         הכנסות  

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 380- 380- 0 מקיף הר טוב-יעודיות-הכנסות שונות  1315230920

 
 380- 380- 0 סה"כ הכנסות 

 
 
 

         הוצאות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 273 34 239 ממ"ד קרוב-קבלנים  1813210750

 263 38 225 מתתיהו -קבלנים   1813203750

 306 33 273 נחושה-קבלנים  1813211750

 350 36 314 עין הרים -קבלנים   1813204750

 295 36 259 השחר-קבלנים  1813202750

 256 26 230 עין ראפה-קבלנים  1813206750

 525 55 470 תיכון הר טוב-קבלנים  1815210750

 341 33 308 אלון-קבלנים  1813207750

 211 7 204 נוה שלום-קבלנים  1813208750

 105 11 94 מרחבים-קבלנים  1813410750

 45 9 36 משלב צור הדסה-קבלנים  1813215750

 452 44 408 הדסים-קבלנים  1813209750

 272 34 238 צורים-קבלנים  1813212750

 275 34 241 לביא-קבלנים  1813213750

 262 50- 312 נקיון אולמות   1829300751

 

 3,969 380 3,851 סה"כ הוצאות 

 עדכון תקציב ספורט

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
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 664- 186 850- ספורט-הכנסות ממשתתפים 1329300/410

 664- 186 850- סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיףמס'  

 1,140 60- 1,200 שכר ספורט 1829300/110

 103 5- 108 הוצ' אחרות 1829300/780

 23 5- 28 יוזמות ישובים -עב' קבלניות  1829100/750

 45 25- 70 פעילות ספורט מועצתית 1829310/811

 87 18- 105 בית ספר לכדורגל 1829310/750

 15 5- 20 עבודות קבלניות-תשתיות מגרשי כדורגל 1829310/751

 0 19- 19 יהדות קוצי'ן-הסעות 1822100/713

 1,397 30- 1,427 רזרבה לפעולות שונות 1613999/999

 1,071 19- 1,090 יד חריף -שכר מינהלה  1825100/110

 
 3,881 186- 4,067 סה"כ הוצאות

 קיר טיפוס-עדכון תקציב ספורט

         הכנסות 

 127- 127- 0 קיר טיפוס-הכנסות ממשתתפים 1329320/410

 127- 127- 0 סה"כ הכנסות  

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 97 97 0 קיר טיפוס -שכר מאמנים  1829320/110

 30 30 0 אחזקה -קיר טיפוס  1829320/750

 
 127 127 0 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב עיר ללא אלימות 

         הכנסות 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

1269000990 
הרשות לביטחון  -השתת' משרד לביטחון פנים 

 722- 423 1,145- קהילתי

 

 722- 423 1,145- סה"כ הכנסות

         הוצאות 

 מעודכןתקציב  עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 150 0 150 מנהל-רשות לביטחון קהילתי 1613200110

 259 49 210 רכזי קהילה-רשות לביטחון קהילתי 1613201110

 140 0 140 מנחה חינוכי-רשות לביטחון קהילתי 1613202110

 413 252- 665 מדריכי מוגנות ומחצלות-רשות לביטחון קהילתי 1613203110

 0 143- 143 סדנאות והדרכות -רשות לביטחון קהילתי 1613201751

 0 50- 50 פעילות מניעה קהילתית-רשות לביטחון קהילתי 1613201752

 0 30- 30 פרסום ושיווק-רשות לביטחון קהילתי 1613201550

 0 10- 10 הסעות-רשות לביטחון קהילתי 1613201710

 0 10- 10 הצטיידות-רשות לביטחון קהילתי 1613201930

 0 10- 10 סיירות הורים-רשות לביטחון קהילתי 1613201753

1613201931 
הקמת מערכים -רשות לביטחון קהילתי

 0 80- 80 טכנולוגיים

1613201754 
תחזוקת מערכים -רשות לביטחון קהילתי

 0 30- 30 טכנולוגיים

 696 35 661 שמירה מוקד-עב' קבלניות 1613000751
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 476 76 400 נגיף קורונה-קבלניות עבודות  1994000754

 322 32 290 טוב-קבלנים הר 1813205750

 
 2,456 423- 2,879 סה"כ הוצאות

 עדכון תקציב רווחה     

       הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 32- 17- 15- שיקום בקהילה מוגבלויות 1346801/930

 0 14 14- עוורים בקהילהבוגרים  1346803/930

 0 2 2- שרותים תומכים מש"ה 1345300/930

 0 1 1- שיקום העיוור בקהילה 1346301/930

 205- 101- 104- משפחות במצוקה בקהילה  1342201/930

 0 101 101- סיוע למשפחות עם ילדים 1342202/930

 90- 17- 73- תוכניות תעסוקה 1346706/930

 0 17 17- תכניות מעבר 1346707/930

 327- 0 327- סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 46 24 22 שיקום בקהילה מוגבלויות 1846801/840

 0 19- 19 בוגרים עוורים בקהילה 1846803/840

 0 3- 3 שרותים תומכים מש"ה 1845300/840

 0 2- 2 העיוור בקהילהשיקום  1846301/840

 275 135 140 משפחות במצוקה בקהילה  1842201/840

 0 135- 135 סיוע למשפחות עם ילדים 1842202/840

 128 23 105 תוכניות תעסוקה 1846706/840

 0 23- 23 תכניות מעבר 1846707/840

 449 0 449 סה"כ הוצאות  

 0עדכון תקציב רווחה 

       הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיףמס'  

 97- 53 150- מקלטים לנשים מוכות 1342200/930

 0 34 34- מפעלי תעסוקה ומועדון 1346401/930

 53- 52 105- תכנית לילד החורג 1346700/930

 64- 77 141- טיפול בנוער וצעירים 1347101/930

 21- 63 84- בתים חמים לנערות 1347104/930

 211- 91- 120- טיפול בפגיעות מיניות 1343507/930

 4- 4- 0 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1345113/930

 41- 34- 7- מועדון חברתי לבוגרים 1346710/930

 4- 4- 0 ילדים עיוורים בקהילה 1346807/930

 5- 5- 0 ת.קהיל.עד ומעטפת 1347100/930

 27- 27- 0 נערות חוץ ביתי 1347302/930

 63- 51- 12- מיתר 1347402/930

 63- 63- 0 מעונות חסות  1347201/930

 653- 0 653- סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 



 

 94עמוד  02.8.91פרוטוקול ישיבת מליאה מיום 

 

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 130 70- 200 מקלטים לנשים מוכות  1842200/840

 0 45- 45 מפעלי תעסוקה ומועדון 1846401/840

 70 70- 140 תכנית לילד החורג 1846700/840

 86 102- 188 טיפול בנוער וצעירים 1847101/840

 28 85- 113 בתים חמים לנערות 1847104/840

 280 120 160 טיפול בפגיעות מיניות 1843507/841

 5 5 0 מועדונים לבוגרים עם אוטיזם 1845113/840

 54 45 9 מועדון חברתי לבוגרים 1846710/840

 6 6 0 ילדים עיוורים בקהילה 1846807/840

 7 7 0 ת.קהיל.עד ומעטפת 1847100/840

 36 36 0 נערות חוץ ביתי 1847302/840

 84 68 16 מיתר 1847402/840

 85 85 0 מעונות חסות  1847201/840

 871 0 871 סה"כ הוצאות  

 1-עדכון תקציב רווחה

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 1,140 100- 1,240 פיתוח  -שכר  1741000/110

 6,914 74 6,840 רווחה -שכר 1841000/110

 20 20 0 0מנהלת מחלקה רווחה צוות -ליסינג 1841000/534

 6 6 0 0מנהלת מחלקה רווחה צוות -דלק ושונות 1841000/535

 8,080 0 8,080 סה"כ הוצאות  

 תקציב שיוויון מגדריעדכון 

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 67 8- 75 עבודות קבלניות-שיוויון מגדרי 1613000/755

 2,181 8 2,173 שכר מזכירות 1613000/110

 2,248 0 2,248 סה"כ הוצאות  

 
 אחזקה מוסדות חינוך -עדכון תקציב שכר 

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף סעיף מס' 

 356 19- 375 גני ילדים תחזוקה 1812200/420

 627 19 608 שכרתחזוקה מוסדות חינוך 1812200/111

 983 0 983 סה"כ הוצאות  

 רפרנטיות -עדכון תקציב שכר 

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 458 22 436 רפרנטיות -עבודות קבלניות  1615000/751

 2,395 82- 2,477 עב' קבלניות הנה"ח 1621300/750

 1,190 60 1,130 וטרינר-שכר 1714100/110

 4,043 0 4,043 סה"כ הוצאות  

 פסטיבל האוכל -עדכון תקציב תיירות 

       הכנסות 
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 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 5- 5 10- גביה ממשתתפים -פסטיבל האוכל  1252000/422

 5- 5 10- סה"כ הכנסות   

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 233 5- 238 פסטיבל האוכל 1771000/756

 233 5- 238 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב מזכירות

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 117 7- 124 משלחות לחו"ל-הנהלה 1611200/783

 7 7 0 הקמה -תחבורה ציבורית 1613000/757

 124 0 124 סה"כ הוצאות  

 עדכון תקציב שכר חינוך

       הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף 

 2,305 36- 2,341 שכר -מינהל חינוך  1811000/110

 603 36 567 שכר -מינהל גני ילדים  1812100/110

 2,908 0 2,908 סה"כ הוצאות  
 
 

  עידכוני התקציבכל את  הוחלט לאשר
 
 
 :של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט  8102אישור דוחות כספיים לשנת  .06

 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  
 -עודף/גרעון

 לשנה המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

              

 280 130 950 1080 גלית חכם -ברית פקוח 31/12/2018 מטע

 3790 1313 13721 15034 ירון שמיר רוא"ח  31/12/2018 צור הדסה

 25 49- 470 421 מ.ביתן רוא"ח  31/12/2018 ישעי

 40 169- 737 568 גלית חכם -ברית פקוח 31/12/2018 גבעת ישעיהו

 2087 48- 3514 3466 עידו איסק רו"ח  31/12/2018 זית בית
 

 הוחלט לאשר
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 :של הוועדים המקומיים ליישובים לפי הפירוט 8105אישור דוחות כספיים לשנת  .03
 

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום  
 -עודף/גרעון

 לשנה המבוקרת
 -עודף/גרעון

 מצטבר

 0 0 410 410 פיקוחברית  31/12/2019 הראל

 67 42 343 385 מ.ביתן רוא"ח  31/12/2019 ישעי

 61- 196 649 845 אורן דניאלי-ברית פקוח 31/12/2019 כפר אוריה

 53 10- 384 374 רוא"ח זיו האפט 31/12/2019 יד השמונה

 5 68 1863 1931 אלי בירנבוים-ברית פיקוח 31/12/2019 נתיב הל"ה

 251- 87 952 1039 רואה חשבון-אמיר כרמי 31/12/2019 שואבה
 
 

 הוחלט לאשר
 
 

 של הועדים המקומיים לישובים לפי הפירוט :  8181לשנת  תקציבאישור  .02

 
 

 הישוב מס'
סך 

 התקציב 
מגורים למ"ר 

)*( 

1 
מעלה 

 11.52 1,715 החמישה

 7.74 592 נס הרים 2

 14.95 500 צלפון 3

 20.95 382 צרעה 4

 11.35 682 עין נקובא 5

 8.07 467 ישעי 6
 
 
 

 הוחלט לאשר
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים :  .05
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 הוחלט לאשר

 
 

 
 
 
 
 

____________       
 ניב ויזל         

 ראש המועצה     
 
 
 

ביטול בעלי זכות חתימה  בעלי זכות חתימה פרטי הבנק שם ביה"ס
 /הערות

 
נווה שלום ואחת 

 אלסלאם
 
 

 380פועלים סניף 
מספר חשבון 

051112 

 
 
 

יעל פרבר מנהלת 
ביה"ס ת.ז. 

231071000  

 
אמאל סקאלה 

מזכירה ת.ז. 
200720580 

 
 
 

 

 
 

 

נא לבטל זכות חתימה 
לאה קלין מזכירה ת.ז. 

235570088 
 

 

 

לוטן טייטלר ת.ז. 
33212011 

הורה צופה /מבקר 
 בחשבון 

 

 

 

 
 הדסים

ן הורים פועלים -ח
מספר  120סניף 

 270505חשבון 

 
ן רשות פועלים -ח

מספר  120סניף 
 007172חשבון 

טלי אליקים טויטו 
 . 200220822ת.ז. 

 
פנינה צבג ת.ז. 

200122177. 
 

נא לבטל זכות חתימה 
דליה סלמן ת.ז. 

31132723. 

 

    


