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לשנת ₪  10777 -בסעיף זה צפוי  ביצוע נמוך בכ –ניהול תקין + הקצבות שוטפות  .א

 .עקב קיצוץ שהמועצה הטילה על הישובים 4741

הביצוע הגבוה נובע מהשלמות לגמל ופיצויים שלא הופרשו  –משכורת רכזת קליטה  .ב

 .ות לעבודתהבשנים הראשונ
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 גביית התשלום מהקבלנים נעשה מייד עם חידוש הרשיונות –שמירת אתרי בנייה  .ג

  י דרור אישית כך "לפועלים שנעשה אחת לשלושה חודשים ע

 .שאין מצב שיהיו פועלים בישוב שלא שולם עבורם

 

 .ההקצבה מבוצעת מול ההוצאות בפועל –ז לרכב בטחון "הקצבת מוא .ד

 

 

 ב מיועד לנקודת המשטרה המפעילה את המשמר האזרחי בשנת התקצי –משמר אזרחי  .ה

 .צל במלואונו 4743

 

 . י דיווח רבעוני"מועצה דתית מעבירה תקציב עפ –מועצה דתית  .ו

 .₪ 40877החודש קבלנו 

 

 הגבייה מתושבים נמוכה עקב מיעוט משתתפים אנו בוחנים הקטנת שעות   -משחקייה  .ז

 .תפעולהפתיחה בכדי להקטין גם את עלויות ה

 

 י מפעיל "הוצאות בסעיף קייטנה עקב הפעלתה ע\השנה לא יהיו הכנסות- קייטנה  .ח

 .חיצוני

 

 .מועצה אינם משתתפים בעלות שכר ספרנית\ס"המתנ- ספריה  .ט

 

 .4741בימים אלה החל דב לטפל בהוצאת ספר טלפונים לשנת - מדריך טלפון  .י

 

שבים ההכנסות בסעיף זה הינם מתו- הכנסות מצילומים ופקס  (4

 .הועדות מחוייבות בתקציבן ישירות. המשתמשים בשירות זה

 

 ח ניצול נפלו שתי טעויות "בדו- אחזקת רכב מזכיר  .יא

 

 .הוכנס בטעות עלות רכב שמירת אתרים (4

ח זה "חודשים מופיעים בדו 3תשלום מראש של ₪  47848סכום של  (4

 .4740ולקראת סוף שנה יועברו לתקציב 

 

 יש מונה . שמל ליד משה מחובר לגן הרימוןח- חשמל מיד משה  .יג    

 .י יד משה משלם למזכירות"פנימי עפ                       

 צריכת החשמל המדווחת נראית נמוכה ויתכן שזה נובע מאי   

 .הוחלט להחליף מונה –תקינות המונה  

 

 .י עובדי המזכירות"ביצוע ע\לבחון הוזלת העלות –נקיון משרדים   .יד
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 התקציב מיועדת  הביצוע הגבוה הינה תשלום שירות לכל השנה יתרת- וימאזור  .טו

 .לתקלות שאינן מכוסות במסגרת ביטוח השירות

 

 אברון ' מיועד לתשלום שירות שנתי לחב₪  48777סכום של - אחזקת מצלמות  .טז

 .מערכות

 

 ג ד משולם לחצי שנה מראש כך שהניצול השנתי לא יחרו"שכ-  שכר דירה  .יז

 .מהתכנון

 .תוקן –יש ניצול שלא נרשם -  מים למקווה  .יח

 

 .תיבדק תוכנית זולה יותר- פלאפון רכזת נוער  .יט

 

 ועדת נוער  .5

 

הוחלט לישיבת . התקיימה ישיבה דחופה של ועדת נוער ובמסגרתה נדונה תפקוד רכזת  נוער

 .ועדת נוער הקרובה לזמן את איציק

 

 אברהם' תוכנית בנייה משפ .6

 

נעשה ללא ידיעת הועד מאידך הועד מבין את  301ע נקודתית למגרש .ב.תבר ששינוי תמס

, מצוקת מר אברהם שלמה והצורך בתוספת הבנייה שאמורה להקל עליו את התפקוד היומיומי

ולכן הוחלט לאשר את תוספת הבניה ובמקביל לשלוח מכתב מחאה למועצה על כך שלא ידעה 

 . ע.ב.את הועד בתהליך שינוי הת

 

 אתר אינטרנט  .7

 

הועד מסמיך את חגי ויוסי לקדם את בניית האתר החדש לישוב לצורך פרוייקט זה הועד 

 .₪ 44777מקציב סך 

 .נגד – 4,  בעד – 4 התקבל ברוב 

 

 פתיחת עסק במבנה הישיבה הישן .8

 

הישן של ישיבת נר . ג.במבנה הש( כנראה מזון)יוסף אגם פנה לפנינית בבקשה לפתוח עסק 

 .תמיד

הנושא נדון בועד ונדחה על הסף משום שמבנה זה מיועד להריסה בקרוב במסגרת בניית אולם 

 .ספורט ומגרש הינו שטח ציבורי ואינו מיועד למסחר
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ם  עם אבי רואה בטלמון שבה נדון בעיקר נושא התחבורה "איציק עידכן על פגישת היורי .0

 .הציבורית

שוב בכל הקשור לתקופת חטיפת הנערים ובזמן כמו כן איציק מביע את הערכתו לפעילות הי

 .הלוויה
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