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 פרוטוקול מס' 35/12/17 של ישיבת מליאת המועצה האזורית מטה יהודה

  שהתקיימה ביום רביעי יז' באב תשע"ז, 9/8/17
 בשעה 17:00 במרכז יום לקשיש

 מצורף פרוטוקול מתומלל
 

  חסרו:
 ראש המועצה משה דדון

 בר גיורא טרם נבחר נציג
 גבעת ישעיהו טרם אושר נציג
 צרעה טרם אושר נציג

 אבן ספיר ראובן שמעון
 אשתאול שמחה חדד

 בית מאיר איציק בן אבו
 בקוע ישראל אלוני

 גבעת יערים גילי עוזרי
 גפן דוד כהן

 זכריה יוסי משה
 כסלון  שמעון בן ברוך

 כפר אוריה מוטי אליהו
 לוזית אבי דדון

 מחסיה עופר בנחמו
 מטע דדון נפתלי

 נוה אילן ירון ארמוזה
 נחם שמאי ולני
 נטף מאיר מגל
 נס הרים צבי אליהו

 עמינדב כהן אלעזר
 צור הדסה זהבית בלומנפלד

 צור הדסה תומר טיילו
 צפרירים רזיאלה קחו

 ליאון שריגים  יהושע (בובי) משה
 תירוש גבאי דוד

 תעוז שמואל אליהו
  משתתפים:
  מנהל מח' תיירות ערן אוחנה

 גזבר המועצה משה אוחיון
 עו"ד רועי הלר
 מ"מ מזכיר המועצה פיני תורן

 מהנדסת המועצה  מיכל נאור
 מנהלת אגף רווחה דפנה אשתר

 מנהל מוקד המועצה סיון כהן טופול
  קהל:

 עורך עיתון בקיצור יובל רובין
 צרעה רן כוחן

 מעלה החמישה יעל אוברמן
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  נכחו:

 מ"מ ראש המועצה, נתיב הל"ה ניב ויזל
 סגן ראש המועצה, טל שחר בני אלירז

 אביעזר  מרדכי רחמים
 אדרת יצחק זדה

 אורה שאול נהרי
 בית זית יניב שושני

 בית נקופה דוד אבו
 גיזו אביחיל זביב
 הראל אבי פליישמן

 זנוח חיים כהן

 יד השמונה יוסף בר דוד
 ישעי אלון ורדי

 מבוא בית"ר ששון  סיידוף
 מוצא  עלית ראובן צמח
 מסילת ציון רגב משה

 מעלה חמישה אריאל יהודאי
  נוה מיכאל דוד ירמיהו

 נוה שלום איאס שביטה
 נחושה סלם מאיר

 נחשון דן נאמן
 עג'ור אברהם גמו

 עין נקובה עוודאללה עימאד
 עין רפה ברהום יוסף
 צובה שמואל שני
 צור הדסה ממן יעקב
  צלפון גיא פתיחי
 קרית ענבים ורפמן חנן

 רמת רזיאל אלעמי אמיר
 רמת רחל דוד דרומלביץ

 שדות מיכה שמעון  דדון
 שואבה ששון יצחק צחי

 שורש בראל רם
 תרום אברהם דניאל

  
  רשמה פרוטוקול:

 מנהלת לשכת ראש המועצה דורית אוחנה
 
 
 
 
 

 סדר היום:
 הודעות יו"ר.1.

 
    היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ט.1.1
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  השלמה לתקציב ועדים מקומיים לעין רפה ל- 500 אש"ח  ולעין נקובה ל- 600 אש"ח. (מפורט בעדכוני1.2

 התקציב). החל מאוגוסט 2017.
 

    אימוץ כפר באוגדנה – ישובי מטה יהודה מסייעים לכפר באפריקה.1.3
 

 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 221/6/17.
 

 אישור פרוטוקול מליאת המועצה לאישור צו המיסים מתאריך 3.21/6/17.
 
 אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 24/5/17 (מס' 295).4.
 
 אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 21/6/17 (מס' 296).5.
 
 אישור מתן שמות לרחובות בישוב אביעזר: הזית, שדרת האורן, האלון, האלה, הרימון, השקד, החרוב.6.

 
  אישור מתן שמות לרחובות בישוב עין רפה7.

 
הישוב,8. ע"ש להגיש ניתן ולא (מאחר ציבור שטחי לפיתוח והראל תרום לישובים לקק"ל קורא קול                 אישור

קשר כל וללא הישובים חשבון על יהיו מקק"ל יאושר באם לתקציב התוספות שכל ובלבד בשמם מגישה                  המועצה
 למועצה).

 
  אישור יציאה לפסטיבל מחולות - להקת מחול כורדית בחודש אוגוסט – השתתפות המועצה 8000 9₪.
 

 האצלת סמכות לפיני תורן כממונה על ועדות: שימוע, מנגנון, פטור, השלושה , הארבעה, חריגים.10.
 

 מכרז ביטוח למועצה האזורית מטה יהודה - התקשרות לשנה וחצי נוספות עם חב' איילון עפ"י מכרז 117/2015.
 והארכה עד ל- 5 שנים מיום עריכת המכרז בכפוף להצעת מחיר שנתית זהה ועל פי שיקול דעת המועצה.

 
  אישור הקמת צוות היגוי למאבק על הקרקעות12.
 

 פתיחת חשבון עו"ש בבנק מרכנתיל דיסקונט לכספי פיתוח.13.
 

 תבר"ים לסגירה14.
 

 תבר"ים15.
 

  אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת 162017.
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2015 ועדים מקומיים17.
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2016 ועדים מקומיים:18.
 

 אישור פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים להלן הפירוט:19.
 

 עדכוני תקציב20.
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 סדר היום:
 הודעות יו"ר.1.

 
 היערכות פתיחת שנת הלימודים תשע"ט.1.1
חפ"קבני אלירז: הסעות, שיפוצים, בית, בדק הלימודים, שנת פתיחת לקראת הקיץ של ההיערכות על דיווח                מוסר

משלב צומח ספר בית פתיחת העזר, אבן למתחם קרוב ספר בית מעבר העזר, אבן ספר בית סגירת                   הסעות,
 בצור הדסה, מנהלים חדשים, מאחל לכולנו פתיחת שנה טובה ומוצלחת.

 
אש"ח.(מפורט1.2 600 ל- נקובה ולעין אש"ח 500 ל- רפה לעין מקומיים ועדים לתקציב               השלמה

 בעדכוני התקציב). החל מאוגוסט 2017.
המים,ניב ויזל: ורשות הגיחון מקורות, נציגי עם הקודמת המליאה בעקבות שהתקיימו הפגישות על לחברים               מדווח

 מציע להעלות את תקציב הועדים עין רפה ועין נקובה.
 התקיים דיון בין החברים.

 
 אימוץ כפר באוגדנה – ישובי מטה יהודה מסייעים לכפר באפריקה.1.3
יבוא ערן אוחנה: וכיצד הנסיעה מטרת לכפרים, לסייע שנקטו הפעילות על מדווח לאוגנדה הנסיעה את ומציג                מסכם

  הקשר לידי ביטוי עם המועצה.
 

 אישור פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 221/6/17.
 

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור פרוטוקול מליאת המועצה לאישור צו המיסים מתאריך 3.21/6/17.
 

 הוחלט: לאשר
 

 אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 24/5/17 (מס' 295).4.
 

 הוחלט: לאשר
  

 אישור פרוטוקול ועדת משנה לתכנון ובניה מתאריך 21/6/17 (מס' 296).5.
 

 הוחלט: לאשר
 

 אישור מתן שמות לרחובות בישוב אביעזר: הזית, שדרת האורן, האלון, האלה, הרימון, השקד, החרוב.6.
 

 הוחלט: לאשר
 

  אישור מתן שמות לרחובות בישוב עין רפה:7.
 

  חורש  אלענב כראב אלקיק  סבר  מראח  עין ראפה
  מגדה  אסלאם  ברקוק  גוז  אלקריה  כרונפל

 בלדי  אלח'לה  עראק אלמטבך  עין לעמור  ג'ורון  גורי
 אלגוז  אלנכיל  אלכרום חאכורה  זעתר נרגס
  ורד  אלמישה  זיתון  ג'נאין  תפאח  סוסן
  סונבל  דליה  סנסלה  אלעין אלחרה זוזו

 אסקדניא חג אסעד  בעיקשה  אלקרם  יסמין  אלואד
  משמש  תות זערור  ריחאן  מחורה
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   בוסתאן  אלוערה  לויזה  נענע  מעסרה
   עריש אלתין  לימון  חרוב עין סובא

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
    הוחלט: לאשר.

 
המועצה8. הישוב, ע"ש להגיש ניתן ולא (מאחר ציבור שטחי לפיתוח והראל תרום לישובים לקק"ל קורא קול                  אישור

 מגישה בשמם ובלבד שכל התוספות לתקציב באם יאושר מקק"ל יהיו על חשבון הישובים וללא כל קשר למועצה).
 

 הוחלט: לאשר.
 

  אישור יציאה לפסטיבל מחולות - להקת מחול כורדית בחודש אוגוסט – השתתפות המועצה 8000 9₪.
 

 הוחלט: לאשר.
 

 האצלת סמכות לפיני תורן כממונה על ועדות: שימוע, מנגנון, פטור, השלושה , הארבעה, חריגים.10.
 ובחירת חברים לועדת כשירות מנכ"ל: ממליץ על החברים: יניב שושני נציג בית זית ורחמים מרדכי נציג אביעזר.

 
 הוחלט: לאשר.

 
 מכרז ביטוח למועצה האזורית מטה יהודה - התקשרות לשנה וחצי נוספות עם חב' איילון עפ"י מכרז 117/2015.

 והארכה עד ל-5 שנים מיום עריכת המכרז בכפוף להצעת מחיר שנתית זהה ועל פי שיקול דעת המועצה.
 

 הוחלט: לאשר.
 

 אישור הקמת צוות היגוי למאבק על הקרקעות – בעקבות הדיווח במליאה הקודמת על החלטת הועדה12.
 המחוזית לתוכנית המתאר מטה יהודה, מבקשים להקים צוות היגוי, להלן הצעה לחברי הצוות: חיים כהן,

 ניב ויזל, בני אלירז, עופר בן חמו, דוד אבו,  ירמי דוד, צחי ששון, יגאל אבדר, רפי דנין, רמי בראל, ברוך פלד,
 שמעון קינן, שלומי מגנזי, עו"ד אייל מאמו , מיכל נאור, נציג לשכה משפטית במועצה , פיני תורן.

 
 הוחלט: לאשר.

 
 פתיחת חשבון עו"ש בבנק מרכנתיל דיסקונט לכספי פיתוח.13.

 
 הוחלט: לאשר

 
 תבר"ים לסגירה:14.
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 גרעון הכנסות הוצאות  תקציב שם פרויקט תב"ר
 שנת פתיחת

 הפרויקט
 2011 45,325- 95,470 140,795 160,000  מוצא עילית-ציוד וריהוט 3934
 2013 202,263- 0 202,263 300,000 צור הדסה גינה ציבורית 4006
 2014 32,770- 220,000 252,770 300,000 הר טוב-שיפוצים במוסדות חינוך 4102

4104 
 הר טוב מקיף-שיפוצים מוסדות

 2014 9,917- 481,363 491,280 500,000 חינוך

 2,899,295 מועדון פיס לקשיש-מוצא עילית 2066
2,526,38

3 
2,346,04

5 -180,338 2005 

 1,131,230 השתתפות תכנית אב לתיירות 3683
1,131,23

0 
1,079,03

7 -52,193 2008 

 5,980,000 בדק בית 2010 3835
5,980,00

0 
5,529,79

7 -450,203 2010 
 2010 45,279- 211,248 256,527 258,905 תכנית חינוכית למחזור 3875

 1,346,181 השלמת מקווה בצ.הדסה 3911
1,344,93

6 
1,327,50

5 -17,431 2011 

 1,494,047 כביש גישה למקווה צ.הדסה 3912
1,494,04

6 
1,440,17

5 -53,871 2011 
 2011 11,987- 904,997 916,984 1,000,000 כפר אוריה-ככר בסבוב 3914
 2012 30,985- 276,701 307,686 362,500 פרויקט ווינר לקהילה 3958
 2012 284,441- 33,000 317,441 333,000 שיפוצים במוס"ח מקיף 3974

       סה"כ  
-1,417,00

3   
 

 הוחלט: לאשר.
 
 

 תבר"ים:15.
15.

     מענק תגבור שירותים הנדסיים 1
    תקציב מקור מימון 
    507,921 מנהלת הביוב 
    507,921 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

     עדכון תב"רים 
      

15.
     תב"ר 4209- צמתים צור הדסה כביש 375 2
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  5,956,500 256,500 5,700,000 משרד הבינוי והשיכון 
  5,956,500 256,500 5,700,000 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
     תב"ר 4290-הסדרת נחל מאיר מסילת ציון 3
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  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  435,000 185,000 250,000 רשות הניקוז 
  435,000 185,000 250,000 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
     תב"ר 4284-רכבים להסעות תלמידים 4
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  1,886,410  1,886,410 משרד החינוך 
  0 416,660- 416,660 קרנות רשות(רכב) 
  416,660 416,660  מפעל הפיס 
  2,303,070 0 2,303,070 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
     תב"ר 4285-שיפוצים מוסדות חינוך 5
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  570,150  570,150 מלוות מבנקים 
  190,000 190,000  משרד החינוך 
  760,150 190,000 570,150 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
     תב"ר 4017-אורה בניית גן ילדים 6
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  757,473 322,117- 1,079,590 משרד החינוך 
  668,527 612,975- 1,281,502 קרנות הרשות 
  54,625  54,625 מלוות מבנקים 
  1,480,625 935,092- 2,415,717 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
     תב"ר 4017-אורה בניית גן ילדים 7
  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  1,079,590 322,117 757,473 משרד החינוך 
  668,527  668,527 קרנות הרשות 
  54,625  54,625 מלוות מבנקים 
  1,802,742 322,117 1,480,625 סה"כ 

 

 
 הוחלט: לאשר.

 
     

15.
      תב"ר 4022-צור הדסה על יסודי 8
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  תקציב מעודכן עדכון תקציב תקציב מקור מימון 
  5,705,016  5,705,016 משרד החינוך 
  0 500,000- 500,000 קרנות הרשות 
  5,705,016 500,000- 6,205,016 סה"כ 
 

 הוחלט: לאשר.
 
 

 אישור היטל מיסים ותקציב ועד מקומי לישובים לשנת 2017 :16.
    
מס

 מגורים למ"ר (*)  סך התקציב הישוב '
 13.77 1,121 נתיב הל"ה 1
 10.09 1,516 קרית ענבים 2
 6.98 300 שדות מיכה 3
 13.27 402 בקוע 4
 7.10 300 זנוח 5

 
 הוחלט: לאשר.

 
 אישור דוחות כספיים לשנת 2015 ועדים מקומיים:17.

 

 דו"ח ליום שם הישוב  
 מבוקר

 הוצאות הכנסות ע"י

 עודף/גרעון-
 לשנה

 המבוקרת
עודף/גרעון

 - מצטבר

 31.12.2015 בקוע 1

 ערן
גולני-רוא"

 144 44 198 242  ח
 

   הוחלט: לאשר.
 

 אישור דוחות כספיים לשנת 2016 ועדים מקומיים:18.
 

  
 שם

 הוצאות הכנסות מבוקר ע"י דו"ח ליום הישוב

 עודף/גרעון-
 לשנה

 המבוקרת
 עודף/גרעון-

 מצטבר

 31.12.2016 בית זית 1
 עידו איסק

 1823 481 2851 3332  רו"ח
 23 92- 872 780 אורן דניאלי 31.12.2016 עמינדב 2

 
 הוחלט: לאשר.

 
 

 
 
 

 אישור פתיחת חשבון ושינוי בעלי זכות חתימה חשבון רשות + הורים להלן הפירוט:19.
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 בעלת זכות חתימה פרטי הבנק שם ביה"ס
 מנהל/ת ביה"ס

 לאשר מורשת
 חתימה מזכירת

 ביה"ס

 לבטל מורשת חתימה

 
 אלון

 

 דיסקונט מבשרת
 ציון

  איווניר דרור
 ת.ז 029489416

  מגי אליאס
 ת.ז 29336393

  יונתן שיף
 ת.ז.027437631

 
 האלה

 

 דיסקונט ביג בית
 שמש סניף 167

 ראובן נורית
 ת.ז. 058264151

  נעמי ורקר
 ת.ז. 033508680

 שרה דמסקי  
 ת.ז. 22449201

 על יסודי משלב
 יצירתי

 דיסקונט ביג בית
 שמש סניף 167

 פיקהולץ שילה
ענבל ת.ז.

032287450 

  ורדה איפרגן
 ת.ז. 057728727

 ביה"ס חדש

 
 הוחלט: לאשר.

 
 
 עדכוני תקציב20.

 
 עדכון תקציב 2016

       עדכון תקציב 2016
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 8,907- 4,145 13,052-  גבית ארנונה - פיגורים 1111000/105
 4,145- 4,145- 0 מענק תמרוץ בגין הוצאת היתרי בניה 2016 1192000/910

 13,052- 0 13,052- סה"כ הכנסות  
     

 
 עדכון תקציב 2017
  עדכון תקציב חינוך

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 122 6- 128 הקצבות ח.ניקוי 1812200/721
 20 6 14  יוזמות גני ילדים עבודות קבלניות 1812200/755

 142 0 142 סה"כ הוצאות  
 

  עדכון תקציב נוער
         הכנסות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 102- 102- 0 השתת' משרד החינוך -עיר הילדים והנוער 1329300/923

 102- 102- 0 סה"כ הכנסות  
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 102 102 0  עיר הילדים והנוער 1828200/753

 102 102 0 סה"כ הוצאות  
 

  עדכון תקציב יד חריף
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 563 30- 593  רזרבה לפעולות-תרבות 1829999/999
 30 30 0 מחלקת מדע-עבודות קבלניות 1825300/750
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 593 0 593 סה"כ הוצאות  
 

  עדכון תקציב ספורט
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 90 10- 100  בתי ספר לכדורגל 1829310/750
 35 15- 50 עבודות קבלניות-מנהל אגף 1822100/750
 20 30- 50 בני עקיבא-פעולות 1828204/750
 551 12- 563 רזרבה פעולות תרבות 1829999/999
 67 67 0  תשתיות מגרשי כדורגל 1829310/751

 763 0 763 סה"כ הוצאות  
 

 עדכון תקציב ניקיון מוסדות חינוך
     הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 150 70- 220 קבלנים-אבן העזר 1813201/750
 149 4 145 קבלנים-מתתיהו 1813203/750
 141 67- 208 קבלנים-האלה 1813211/750
 237 43 194  קבלנים-השחר 1813202/750
 270 65 205  קבלנים-עין נקובה 1813206/750
 194 22- 216 קבלנים-הר טוב יסודי 1813205/750
 485 33 452  קבלנים-הר טוב תיכון 1815210/750
 251 14 237 קבלנים-מ"מ צומח צור הדסה 1813212/750

 1,877 0 1,877 סה"כ הוצאות 
 
 

  עדכון תקציב חינוך אופק/ריווח כיתות
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 1,407 13- 1,420 שכר אופק/ריווח כיתות 1813250/110
 13 13 0  פעולות אופק/ריווח כיתות 1813250/760

 1,420 0 1,420 סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב תרבות -קיטנת מדעים

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 2 2 0  שכר-קייטנות מדעים 1822300/110
 2 2 0 נקיון-קייטנות מדעים 1822300/750
 78 4- 82 עבודות קבלניות-שונות 1822100/780

 82 0 82 סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב אחזקת מוסדות חינוך

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 378 22- 400 גני ילדים – תחזוקה 1812200/420
 537 22 515 שכר-תחזוקה מוסדות חינוך 1812200/111

 915 0 915 סה"כ הוצאות  
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 עדכון תקציב ייעוץ משאבי אנוש
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 1,492 66- 1,558  שכר - מזכירות 1613000/110
 66 66 0 עבודות קבלניות-ייעוץ משאבי אנוש 1613001/752

 1,558 0 1,558 סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב מענק איזון

          הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 42,665- 3,096- 39,569-  מענק כללי לאיזון 1191000/911
 42,665- 3,096- 39,569- סה"כ הוצאות  

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 533 60 473  נקיון 1613000/750
 443 255- 698 משכוות מיחשוב 1615100/110
 436 436 0 עבודות קבלניות-רפרנטיות 1615000/751
 886 39- 925 שכר - אגף אסטרטגי 1618000/110
 67 67 0 עבודות קבלניות-רפרנטית 1618000/752
 1260 60 1200 הקצבה ייעודית עין כרם 1815600/812
 756 20- 776  שכר-איכות הסביבה 1746000/110
 18 18 0 ליסינג-מפקח רשותי 1712301/530
 9 9 0 דק ושונות-מפקח רשותי 1712301/531
 10 28- 38 ליסינג-קב"ט 1721000/534
 3 17- 20 דלק ושונות קב"ט 1721000/535
 28 28 0  ליסינג-מפקח וטרינרי 1714100/535
 10 10 0  דלק ושונות -מפקח וטרינרי 1714100/536
 22 31- 53  ליסינג-מזכיר המועצה 1613000/533
 10 13- 23  דלק ושונות-מזכיר המועצה 1613000/530
 51 4 47  ליסינג - עוזר מינהלן 1939000/532
 20 20 0 ליסינג - קצינת ביקור סדיר 1817700/530
 12 12 0  דלק ושונות  - קצחנת ביקור סדיר 1817700/531
 20 20 0  ליסינג-מפקח בניה 1733001/535
 8 8 0  דלק ושונות-מפקח בניה 1733001/536
 1,250 100 1,150  ועדים-השלמת תקציב 1618000/810
 21,541 1,519 20,022  הסעות קבלנים - ח. רגיל 1817800/750
 15,933 1,128 14,805  הסעות קבלנים - ח. מיוחד 1817810/750

 43,326 3,096 40,230 סה"כ הוצאות  
  עדכון תקציב מכרזים

         הכנסות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 80- 20- 60-  הכנסות ממכרזים 1269000/490
 80- 20- 60-  סה"כ הכנסות  

         הוצאות
 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 40 20 20  הוצ' שונות מכרזים 1769000/781
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 40 20 20 סה"כ הוצאות  
 

 עדכון תקציב מסגרות קיץ-חינוך
 

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 960- 350- 610- מסגרות קיץ-תלמידים הקצבות 1313800/921

 960- 350- 610- סה"כ הכנסות 
     

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 886 350 536 מסגרות קיץ – שכר 1813800/110
 886 350 536 סה"כ הוצאות 

 
 עדכון תקציב מרכיבי בטחון 2017

 
 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף

 431- 5 436- מרכיבי בטחון – השתתפות מ. הבטחון 1221000/990
 431- 5 436- סה"כ הכנסות 

 

 
 
    

 תקציב חדש עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 38 1- 39 שער חשמלי 1721000425
 10 4- 14 אחזקת גדרות אלקטרוניות 1721000780

 48 5- 53 סה"כ הוצאות 
 

  עדכון תקציב ועדה
         הוצאות

 תקציב מעודכן עדכון תקציב שם הסעיף מס' סעיף
 950 50- 1,000 תכנון 1731000/757
 50 50 0  ציוד-ועדה לבניין ערים 1731000/930

 1,000 0 1,000 סה"כ הוצאות  
 
 

 הוחלט: לאשר.
 
 
 

 הישיבה ננעלה בשעה 19:00
 
 
 
 

_____________________________ 
 ניב ויזלפיני תורן

 מ"מ ראש המועצהמ"מ מזכיר המועצה

 פרוטוקול מליאת המועצה מתאריך 9/8/17עמוד 12
 


