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אריאל , עמית חפץ ,אלישע תשבי, גיא מגידיש יששכר מקונן , , ,ליבר משה, שהם איתי, פרץ משה משתתפים:
 ונאוה לויסעדה יקי  בריח

 

 גבי סלמון ,גלם אלי . חסרים:
 

    גזברמזכיר/ –דורון לוז  נוכחים:
 

 :סדר היום

 . 493אישור פרוטוקול מליאה  .1

 )מצורף( 2019דו"ח חצי שנתי  .2

 דיווח -חובות ארנונה  .3

 מינוי אדוה ברגר כממונה על חופש המידע. .4

 ניר גלים.  אישור תקציב שנתי ועד מקומי .5

 אישור אגרות חינוך תש"פ )מצורף( .6

 הצעה להקמת ו. חינוך .7

 תב"רים  .8

 "אולם אירועים כרם ביבנהבמקום " " שיפוץ מועדון כרם ביבנההחלפת שם " – 744תב"ר 

 תכנון והקמת גן ילדים בב"ד  -  696 סגירת תב"רים:

 מדידות במועצה  -  711                    

 שיפוץ קיץ בית ספר עמיחי  -  719                    

 מיכלי מים לחרום  -  725                    

 שיפוץ בסיס הפעלה  -  727                    

 מק.ע.פ₪   63,429 –שיפוץ וציוד בגני ילדים  702תב"ר  : הגדלה

 השתתפות הישוב בית רבן -₪  266,798 -בניית מעון יום בגבעה -687תב"ר         

 מק.ע.פ₪   60,838 –המועצה  ימתקני חוץ ביישוב 631תב"ר                             

 ממפעל הפיס₪  120,000-מתקני כושר בבית גמליאל  - 755פתיחת תב"ר 

 ממפעל הפיס₪  120,500-הסבת מקלט בבן זכאי למרכז צח"י יישובי  - 756פתיחת תב"ר 

 דיווחים ושונות .9
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 .201970.32.מיום   493מליאה טוקול אישור פרו  :1סעיף 

 .493 סוקר את הפרוטוקול  דורון:

 לא היו שאלות והערות

   
 .493המליאה מאשרת את פרוטוקול   החלטה:

 

 
 רו"ח אלון מררי -דו"ח חצי שנתי :2סעיף 

 .אלון הציג לפני הנוכחים את הדו"ח הכספי

 :מעיקרי הדו"ח

 15.6במקום ₪ מליון  14.5אי עמידה ביעדי הארנונה  - תקציב רגיל

 גידול בשווי ההנחות הניתנות במועצה.

 בהוצאות. 16במקום  17.5בהכנסות  12במקום  13.4עליה בתקבולי מחלקת החינוך וההוצאה במקביל  

 הגרעון נובע כולו מאי עמידה ביעדי הארנונה.

 רים"עודף בתב₪ מליון  6.5יש לנו      :תב"רים

 רים אחרים"עון בתבגר₪ ליון ימ 11.3-ו       

 ₪ מליון  2.8חוב בגין שנים קודמות :   דו"ח גביית ארנונה

 ₪ מליון  1.7 2019חוב בגין ארנונה             

 

 תינתן תשובה - נשאלה שאלה לגבי הסטיה בשכר הבכירים

 

 

 .חובות ארנונה  :3סעיף 

 2018הוצג, מצורף הובהר שאלו חובות  נכון לסוף 

 

 

 מינוי אדוה ברגר כממונה על חופש המידע במועצה  :4סעיף 

שמה  ידעדורון: עקב ריבוי העבודה ואי יכולתי לעמוד בלוח הזמנים אדוה תחליף אותי כממונה על חופש המ

 אושר -יפורסם ברשומות

 

 אישור תקציב שנתי ועד מקומי ניר גלים: 5סעיף 

, תקציב תסס על גביית ארנונה מוניציפליבשעה טובה ועד מקומי ניר גלים אישר תקציבו שמבו דורון:

 התקציב אושר  -שהמועצה מעבירה ותקציב שהמועצה דתית מעבירה.

 

 אישור אגרות חינוך בגני ילדים )מצורף( : 6סעיף 

 המליאה אישרה )מצורף( -עלות האגרה לא השתנתה משנה שעברה דורון:
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 הקמת מחלקת חינוך –. 7סעיף 

 שמבקש להשתתף בדיוןא בגלל מחלת גבי סלומון אריאל ביקש לדחות את הנוש

 .שהנושא יעלה רק אם כל חברי המליאה יהיוסוכם 

 

 :תב"רים 8סעיף 

 אושר -"אולם אירועים כרם ביבנהבמקום " " שיפוץ מועדון כרם ביבנההחלפת שם " – 744תב"ר 

 

 תכנון והקמת גן ילדים בב"ד -696 :סגירת תב"רים

 מדידות במועצה -  711

 שיפוץ קיץ בית ספר עמיחי  -  719

 מיכלי מים לחרום  -  725

 שיפוץ בסיס הפעלה  -  727

 

 :אושרו סגירות התב"רים הרשומים לעיל

 אושר–מק.ע.פ ₪   63,429 –שיפוץ וציוד בגני ילדים  702תב"ר  -  הגדלה

 אושר–השתתפות הישוב בית רבן  -₪  266,798 -בניית מעון יום בגבעה -687תב"ר   

 מק.ע.פ אושר₪   60,838 –המועצה  ימתקני חוץ ביישוב 631ב"ר ת  

 

 ממפעל הפיס אושר₪  120,000-מתקני כושר בבית גמליאל  -755פתיחת תב"ר 

 אושר -ממפעל הפיס₪  120,500-הסבת מקלט בבן זכאי למרכז צח"י יישובי  -756פתיחת תב"ר 

                

 .לא היו דיווחים ושונות -  9 סעיף  

 

 
 

 .משה מודה לנוכחים וסוגר את הישיבה
 
 

 אני  מאשר,                
 

 
 משה  ליבר  

 ראש המועצה
 
 

 דורון לוז רשם:
 


