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 20227/025/תאריך  שנימיום  50ישיבת ועד מספר 

  -2021לשנת המבוקר ד הציג את הדוח ירון שמיר רו"ח של הווע .1

 

   הכנסות:

 אחוזי גביה טובים ובשל מבצע גביית בשל הצפיגבייה מעל  -הכנסות ארנונה .1

 חובות עבר. 

ואירועי  םמופעיגביה מעל הצפי בשל גביה בגין  -חגיגות מבצעים ואירועים .2

 . םחוגיואולם הספורט מ הכנסות בגין וכןקייצת תרבות, 

 הכנסות שנובעות מהשתתפות המועצה ותשלום בגין שימוש במקווה.  -דת .3

 

 הוצאות: 

 . . הנחות שניתנות ע"פ חוקמהצפייותר  -הנחות מסי ועד .1

   הוצאות לבנקים כגון: עמלות כרטיסי אשראי ועמלות בנק.  -הוצאות מימון .2

מהתקציב עבור בטיחות מבנה ציבור, תקן  86%הוצאה של  -ציבורייםנכסים  .3

 ןמקצועי של תכנון ובניה וניקיו ישל מתקני שעשועים, תקן בתחזוקה, ליוו

 מבנים ציבוריים. 

 חוגים לתושבים שאושרו בוועדה. מלגת  -רווחה .4

מהתקציב ברובו עבור גינון, קניית צמחים  97%ניצול של  -איכות הסביבה .5

 ופרויקטים לגינון. 

התאמה מלאה מול  קיימתבשנים האחרונות.  פחתפחת המים הלך ו -מים .6

 . מחלקת גביה

 הכנסות מעט יותר גבוהות מההוצאות.  -ביוב .7

ע מראש מתוך בטים. כסף שנצמיועד לפרויק -תקציב בלתי רגיל -תב"ר .8

 התקציב  הכללי. 

  ש"ח.  256,000בעודף קטן  של   שנה הסתייםההתקציב השוטף 

 ₪ 6,188,000הרגיל סה"כ  לפרויקטיםהקצאות שהוקצו  -תקציב בלתי רגיל

  שונות.נלקחו מקרנות 

 החלטות יתקבלו בצורה מסודרת ע"י חברי הוועד.  –כל תקציב בלתי רגיל 

 מיםיש להפריש לקרן שיקום כמה  יש כללים מדויקים -קרנות ביוב וקרנות מים

 . וקרן שיקום ביוב

ירון רו"ח מבקש תשומת לב לגובה קרן לשיקום מים וגובה קרן לשיקום ביוב, 

 . לרף הנמוךלבדוק האם הקרן הגיעה 

 

 נמנעים  2 ,  8בעד   .אושר 2021דוח כספי 

 

לא התקבלו  מירב ותומר נמנעים מהצבעה זו רק בשל העובדה שהדוחות

 מראש ואין בכך להטיל דופי ברו"ח ירון שמיר.
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שבועיים הוחלט שדוחות מבוקרים הבאים יועברו לעיון חברי הועד  .2

  ישיבת אישור הדו"חות לפני

 

 11 בחירת חבר .3
מעבר חברי הועד,  שעוד תושב העמיד את עצמו לבחירה מבשל טענת חלק 

שממנה  מגישי הרשימהל הולמרות שבקשתו לא הגיעשכבר פורסמו  2ל

פרשה דלית , הסכימו חברי הועד  לדחות את בחירת חבר ועד נוסף 

 . לישיבה הבאה

                      

 

 שחר מור -עדכונים ממנכ"ל הישוב

. ביקשנו ןהתקיימה פגישה עם חברת משכ"ל, כרגע אין מכרזים לניקיו -ניקיון .1

 אומדן של מחיר. 

 יצא לדרך.  מכרז של מוני קר"מ .2

לי צריכים מיוחדים בתהליכים אחרונים פעילות לילדים בע -עת לעשות .3

 לחתימה 

מנכל הישוב שחר נפגש עם חבר ועד תומר וניסו לגבש  -פוד טראקמתחם  ל .4

או הפעלת המתחם \ו נושא הכשרות  .  בשל קריטריונים להוצאת קול קורא

 בשבת  לא הייתה התקדמות בנושא. 

 שצור הדסה מאופיינת מכיוון שחברי הוועד טענו , חלק מ בדיון קצר שהתפתח

המאפשר לכל אוכלוסייה  מעורבת יש למצוא מכנה משותף רחב האוכלוסייב

 בימים הנוחים להם. לצרוך את המתחם 

 

 סיכמה מיטל בראל תמה הישיבה,

____________________________________________________________ 
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