
28' ישיבת מליאה מס
29.12.2021



עדכונים



נושאים לתוספת סדר היום

בעבודה נוספתאישור העסקה 1.

פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי2.



עדכון קורונה

במספר החוליםזינוק
37ספר שחקיםחולים בבית25מתוכם , חולים במערכת החינוך.
ישרש, ם"יד רמב, חולדה–יישובים צהובים ;)ירוק(3.2: ציון רמזור



עדכון קורונה

:חיסונים בגילאי בתי הספר
41%היסודימגילאי
87%תיכוןמגילאי

:חיסונים באוכלוסיה
 84%–חיסון ראשון
 77%–חיסון שני
 60%–חיסון שלישי
6% מהמבוגרים-

פג תוקף החיסון



בחשיפה לחולהשינוי בהנחיות הבידוד

:חשיפה לחולה מאומתב

בידוד עד בדיקת –) תו ירוק(ומחלימים חולים מחוסניםPCRשלילית  .

 ימים מחשיפה7בידוד של –) ללא תו ירוק(חולים לא מחוסנים  ,

.ימים מהחשיפה7שנייה כעבור PCRשחרור בבדיקת 

.אחתPCRילדים מחוסנים יכולים לחזור לבית ספר אחרי בדיקת 



27' אישור פרוטוקול מליאה מס



הצהרת אמונים חבר חדש



משמר דוד–חבר מליאה חדש 

'פוליאקוביץמשה
.2015משנתדודמשמרתושב,40בן

.ילדיםלארבעהואבלעדינשוי
התכנוןבתחומי,גןברמתדיןעורכיבמשרדכשותףמשמש
.והמקרקעיןוהבניה

אני מתחייב בזאת לשמור אמונים למדינת ישראל  
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה



אישור הרכב הנהלה וכספים



וכספיםהרכב הנהלה

ר"יו,ידליןרותם
',פוליאקוביץמשה,יומטוביאןיוחנן',איצקוביץגדי,שניויסיהודה
איתי,שדהרן,פרץישראל,כהןעמיר,נוטקיןלזרחיה,לויאלעד

צרויהרחל,מקובמאירינעמה,הרואהנריה,שייביץ



הסכמי פשרה ומחיקת חובות



מעבר לגבייה פרטנית-קיבוץ גזר 



אישור העסקה נוספת



פתיחת חשבון נוסף בבנק מזרחי



אישור עדכון תקציב שלישי  
2021לשנת 



הכנסות-3עדכון –2021תקציב 



3עדכון –2021תקציב 
מגמות שינוי עיקריות בהכנסות ביחס לתקציב מקורי

ואגרות לימודי חוץ חינוך  ) קייטנות, צהרונים(הרחבת פעילויות חינוך »
מיוחד

)משק סגור, מאוזנת(המועצה גבתה הכנסות לבריכה המועצתית »

קיטון בתשלומי הסעות ממשרד החינוך»

גידול בהשמות חוץ ביתיות ברווחה»

הנחה לעסקים מארנונה ושיפוי מהמדינה כנגד ההנחה–קורונה »



הוצאות-3עדכון –2021תקציב 



קיטון בתשלומי פנסיה והעסקה חלקית של עובדים בקורונה»

ובית  ) קריית חינוך שעלבים(גני ילדים חינוך ממלכתי חרדי 2הוספת »
הספר הדמוקרטי

חסכון בהוצאות מימון»

הנחה לעסקים בארנונה–קורונה »

3עדכון –2021תקציב 
מגמות שינוי עיקריות בהכנסות ביחס לתקציב מקורי


	Slide Number 1
	Slide Number 2
	Slide Number 3
	Slide Number 4
	Slide Number 5
	Slide Number 6
	Slide Number 7
	Slide Number 8
	Slide Number 9
	Slide Number 10
	Slide Number 11
	Slide Number 12
	Slide Number 13
	Slide Number 14
	Slide Number 15
	Slide Number 16
	תקציב 2021 – עדכון 3 - הכנסות
	Slide Number 18
	תקציב 2021 – עדכון 3 - הוצאות
	Slide Number 20

