
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 - 3 עדכון - 2021 תקציב
 - 2021 תקציב
שלישי עדכון

2021 תקציב
שני עדכון -

2021 תקציב
ראשון עדכון -

2021 תקציב הכנסות

102,497 106,265 106,274 103,074 כללית ארנונה
1,545 1,510 1,510 1,510 מים ממכירת הכנסות

8,295 8,625 8,393 7,836 חינוך עצמיות

749 980 971 926 רוותה עצמיות
23,621 23,600 23,855 22,806 עצמיות יתר

136,707' 140,980י 141,003' 136,152 עצמיות סה״ב
50,171 52,418 52,491 50,747 החינוך ממשרד תקבולים
12,963 13,646 13,214 12,460 הרווחה ממשרד תקבולים

7,258 8,174 7,750 7,690 אחרים ממשלתיים תקבולים
1,515 1,737 1,271 31 מיועדים מענקים
7,714 6,755 6,682 4,568 אחרים תקבולים

79,621' 82,730' 81,408' 75,496' שונים תקבולים סה״כ
ר

216,328
ר

223,710 222,411 211,648  והנחות מצטבר גרעון כיסוי לפני הכנסות סה״ב
ארנונה

8,212 6,297 6,090 6,090 ת(1)הכנס בארנונה הנחות
224,540 230,007^ 228,501 217,738 הכנסות סה״ב



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 - 3 עדכון - 2021 תקציב
 ־ 2021 תקציב
שלישי עדכון

2021 תקציב
שני עדכון -

2021 תקציב
ראשון עדכון -

2021 תקציב הוצאות

28,836 29,998 30,324 30,059 כללי שכר הוצאות

65,898 68,479 65,820 61,832 כלליות פעולות

1,100 1,100 1,100 1,100 חי□ רכישת הוצאות
95,834 99,577 97,244 92,991 כלליות סה״כ
31,357 32,305 31,911 31,552 הויבוך עוברי שכר
61,793 62,956 63,492 60,823 חינוך פעולות
93,150 95,261 95,403 92,375 חינוך סה״כ

4,607 4,809 4,879 4,879 ה רווה עובדי שכר
14,599 15,698 15,370 14,576 רווהה פעולות
19,206 20,507 20,249 19,455 רווחה סה״כ

1,630 1,635 1,603 1,603 וביוב מי□ מילוות פרעון
1,558 1,615 1,760 1,532 אחרות מילוות פרעון
3,188 3,250 3,363 3,135 מילוות פרעון סה״כ
1,167 1,452 1,452 1,452 מימון הוצאות
4,793 4,673 5,710 3,250 פעמיות חד והוצאות העברות
7,202 5,287 5,080 5,080 )הוצאות( בארנונה הנחות

224,540 230,007 228,501 217,738 הוצאות סה״ב



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
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