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 18:00בשעה   28/06/2022בתאריך  4מס'  מליאה שלא מן המנייןסיכום ישיבת 
 אולם המועצהמיקום: 

 
 

בירן, אתי לוי, בתיה דנציגר, דרור אבודרם, טלי מלעי, יפעת -:  דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אסי גונןמוזמנים
 . רן, נדב כהן, נחמיה עזרא, קידר פינגולד-רוזנבוים, יעקב בן סימון, ירון נתנאל, לילך פרנקל בן יקר, מאשקה ליטבק, משה לבסגל 

 . שחר רובינשטיין נירית שרייבר שופר, עלי אל עזה, עפר סלע, לירון שקד,  טלי מגידש, גלית ברקת, גנית רוזנפלדר,  מוזמנים חסרים:
 . , עו"ד אורן דיאמנטמירית דגני, אורי תמיר, רו"ח אהוד אברהמי, עו"ד ליאת רותם: נוספים  מוזמנים

 
 . 2023; צו ארנונה 2022 לשנת 1דו"ח ביצוע רבעון ;  2021ח כספי חצי שנתי סקור "דו לישיבה שלא מן המניין:קבצים מצורפים 

 
 ישיבה שלא מן המניין:  

 
  2021אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור  .1

₪.  1,740,000של גרעון ע"י מבקר משרד הפנים. הדו"ח הציג  2021במהלך חודש יוני התקבל הדו"ח הסקור החצי שנתי לשנת 
 הדו"ח מצביע על הצגה נאותה של הנתונים הכספיים בהתאם להנחיות. 

 . 2021דו"ח כספי חצי שנתי סקור  מאשרת המליאה החלטה:
 

 2022לשנת  1דו"ח ביצוע רבעון  .2
הסתיים  2022. דו"ח הביצוע לששה חודשים של שנת 2022לשנת  1דו"ח ביצוע לתקופה של רבעון   המליאההגזבר הציג בפני 

גביית ו מהתקציב היחסי. הגרעון נובע בין השאר מחוסר זמני בתקבולי הסעות 11.9%אלפי ₪, שמהווה  3,837בגירעון של  
 ארנונה והוצאות לא ליניאריות.

 . 01-03/2022, 1דו"ח ביצוע לתקופה של רבעון  מאשרת המליאה החלטה:
 
   2023אישור צו ארנונה  .3

,  1992לחוק ההסדרים במשק )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( התשנ"ג  7הגזבר הציג כי משרד הפנים קבע שע"פ סעיף 
 . 1.37%יעמוד על  2022שיעור העדכון האוטומטי של הארנונה לשנת 

 ייה ביוקר המחיה ועדכון תעריף הארנונה. התקיים דיון בנושא העל
החלטה בנוסח: "בתוקף סמכותה לפי חוק ההסדרים במשק )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב( ,  מאשרת המליאה:  החלטה
, על תיקוניו והתקנות שהותקנו מכוחו ובתוקף הסמכויות לפי כל דין, מחליטה המועצה האזורית יואב להטיל על 1992 -התשנ"ג 

כשהם מוגדלים בשיעור שנקבע בדין  2022בסכומים שהוטלו בשנת  2023יקי הנכסים שבתחומה ארנונה כללית לשנת מחז
 . (, בכפוף להחלטות ולשינויים לפי כל דין"1.37%)

 
 
 

  אישרה:       רשמה: 
 ה צעומה שא ר – יב כרדר' מטי צרפתי ה     מנכ"לית  -מירית דגני  

 
 


