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 2020-31פרוטוקול מליאה הנדון : 
 תשפ"א כסלוכ"ט  – 202015.12.מיום שלישי 

 
 : נוכחים

 –שמיר  לילך, האון –רביד, חוה ישי  –אלומות, דני דותן  –ראש המועצה, אהוד בן אפרים  –גרינבאום  עידן

 -ה, מנחם אטיאסמסד–אפיקים, רוית זוהר וייס  -יניב אוסםגינוסר,  -, תמר לשםעין גב –עוזי קרן , כנרת קיבוץ

פידל  רוית בית זרע, -, אדם וודלאשדות יעקב מאוחד –אלגריסי אדוה  אפיקים, -טל אמנון ,פוריה נווה עובד

תל  –אוריה מאירי  ,פוריה עלית –רומנו  יעמ ,חוקוק -אברהם קופר, דגניה ב' –אילון ראובני ', דגניה א –דגן 

 .קציר

 

 : חסרים

 שמעון, עבודהפוריה כפר  -יוסי עמרשער הגולן,  -פוריה עלית, יעקב קרני -חיים חליווה, מעגן –חגית בן יעקב 

 .אשדות יעקב איחוד -שאול אלתר כנרת מושבה, -כהן, איתי עובד נוהפוריה  –שושן 

 : משתתפים

סרי  רענןיועמ"ש המועצה,  –לוי  גולן"ד עוגזברית המועצה,  –מלכה  ליאת,  המועצה ית"למנכ ונטורה מיה
הנה"ח,  מחלקת מנהל– זביידימנהל אגף ישובים, רו"ח מוחמד  –מנהל אגף תפעול ושפ"ע, אסף עברי  –

יאיר מבקר המועצה,  -אהוד נוסן מנהלת משאבי אנוש, –אורית אידי לבאן  ,דובר המועצה –עמי כברי 
 ל.הפרוטוקו רושמת עוזרת אישית לראש המועצה –שמרית כהןמנהל אגף חינוך,  -ילובסקי
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לקראת ביצוע  המועצה עדכנה כי במקביל לפינוי המזכירות ולשכת ראש המועצה  מנכ"לית

 , פנתה המועצה לחברת הביטוח ונערך סיור שמאי בלשכה. טרם התקבלה חוות דעתו.עבודות

 

 -2020 2ועדכון תקציב מס'  2021אישור תקציב  .3

 קציב זה בהצעת תאי הודאות הכרוכה ואת  את האתגרים מליאהראש המועצה הציג בפני ה

כרגע אין לו אשר  6ואנו בדירוג סוציו אקונומי המדד הסוציו אקונומי נשאר כשהיה ועדכן ש

עדיין אינם סופיים  2021השפעה על התקציב, כמו כן חלק מתקבולי הממשלה לשנת 

מובטחים. לכן, על מנת לגשר על אי הודאות הנוכחית הרשות חילקה את התקציב לשני ו

תקציב ודאי אשר אמור לתת מענה להוצאות המתוכננות של הרשות ולתקציב  -חלקים: הראשון

מותנה אשר ביצועו מותנה בקבלת הכנסות נוספות בגין ארנונה ובגין מענקים מיוחדים ממשרד 

 הפנים. 

של התקציב הרגיל ) ריכוז תקבולים  1רית המועצה הציגה את טבלה מס' ליאת מלכה גזב

 ותשלומים לתקציב הרגיל(.

לאחר מכן עברה והציגה את ריכוז הנתונים לגבי השתתפות המועצה לכל מחלקה/ קבוצה 

הסבר לשינויים בשיעור ההשתתפות של המועצה והסבר לגבי הפער הקיים פנימית תוך מתן 

 .2021ותקציב  2020, ביצוע צפוי 2019בין נתוני ביצוע 

גזברית המועצה הדגישה כי מספרי ההשוואה אשר מוצגים בחוברת התקציב אינם משקפים 

חלק ניכר מפעילויות המועצה המתוכננות לא  2020את התמונה בצורה נכונה, מאחר ובשנת 

פעילויות ההנחה היא ש 2021התממשו לאור ההגבלות והסגרים השונים. לעומת זאת בתקציב 

 אלו יתקיימו כהרגלן.

ליאת הדגישה שלאור אי הודאות והאומדנים הלא סופיים אשר שימשו לצורך עריכת תקציב 

אשר מטרתו לתת ביטוי  2021, הרשות תצטרך לעשות לפחות עדכון תקציב אחד בשנת 2021

  לנתונים והאומדנים שלא היו קיימים בעת עריכת התקציב. 

 בסיום הצגת התקציב ליאת השיבה לשאלות חברי המליאה לגבי התקציב. 

, קיים כמו השנה בה אנו מצויים שהיא שנה חסרת ודאות החבר עוזי קרן ציין כי בשנה קשה 

שבו יהיו סמכויות  6/2021 -ביתקיים דיון נוסף , ולכן הוא ביקש שהתקציבקושי עם הגדלת 

השנה מחצית בא לאור תוצאות של שנתי הקציב חצי תלאישור  דיון הנ"לל בדומהלמליאה 

 שחלפה.

 

 



 

 

 

ובו יוצגו  2021כי מליאת המועצה תקיים דיון תקציב חצי שנתי מקיף בחודש יוני לכן הוחלט 

 הנתונים הכלכליים העדכניים ויתקבלו החלטות באשר לתקציב במחצית השנייה של השנה.
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 הישיבה ננעלה!

 

 

 

 
_____________________               _____________________ 

 רשמה פרוטוקול  -ראש המועצה                                                       שמרית כהן -ידן גרינבאוםע

 

 

 


