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 4105.55451תאריך  51פרוטוקול ישיבת ועד מספר 
אמיר , איר קמייסקיי ,מגן-אורן כהן, ורד-ליאורה אזרחי :חברי הועד, שלומי מגנזי: ר הועד"יו

  .גרותי שטרנבר, אורי גולדפלם, אזרחי
  .אורנה לנגרמן בני גרניט, עודד אלוש, קרישפיןחיים : חברי ועד שנעדרו

 (. רואה חשבון הועד)ירון שמיר , (0206ר הועד בשנת "יו)ציון גבאי : אורחים 
 . לירז ארז: מזכירת הישוב

 

  4105.55451ש "מוצ – 51ישיבת ועד מספר  פרוטוקול

  –הצבעות  .0

a. הוצג בפני החברים , ירון שמיר ,י רואה חשבון הועד"מבוקר ע 0206ח כספי "דו

 . ואושר פה אחד

b.  כ קיימת "סה. הוצג בפני חברי הועד תכנון מול ביצוע נכון להיום 0208תקציב

ועל כן ( לאחר קיזוז חריגות)₪  022,222 –של כ לסוף שנה  מוערכתיתרה 

חריגות )ח הכספי כפי שהוא כיום "הוחלט לסיים שנה תקציבית זו בהתאם לדו

 (. יקוזזו בסוף השנה עם סגירת התקציב מסעיפים בהם יש יתרות

יתקיימו ישיבות לאישורים של העברות תקציביות ובחינת  0209החל משנת 

  .חברים ואחד נמנע 5ברוב של אושר . ניצול תקציב אחת  לרבעון

חשבון + ביוב /ניהול כספים קרן שיקום מים –ר הועד ביקש להעלות נושא להצבעה "יו .0

 . נענמ 0, חברים 5נושא אושרה ברוב של העלאת ה –ביוב /מים

  – כפי שעלתה להצבעה ההצעה

 :כ"חשבונות סה 8 באמצעותחשבונות מים וביוב ינוהלו 

 .חשבון קרן מים, חשבון מים, יובחשבון קרן ב, חשבון ביוב

 . מים 82%, ביוב 52% :על פי החלוקה הבאה₪ כ מיליון "בחשבונות הקרן יהיו סה

 .0209-0205השלמה במהלך השנים יעד הביצוע ל

 :הוצאות מחשבונות אלו יבוצעו כדלקמן

, עובד ביוב, ןטליי'ג, מקורות: לדוגמא –הוצאות שוטפות קבועות  –ביוב / חשבון מים 

 . סילוק שפכים וכדומה, ביול

החלפות , תיקונים, סתימות, פיצוצים –הוצאות לא קבועות  –ביוב / חשבונות קרן מים 

 . וכדומה החלפת מדי מים, צנרת

 . נמנע 0, חברים 5אושר ברוב של 

  .מאושרים פה אחד – 08+  06פרוטוקול  .6
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