
 
 

 

 2022 יוני  14
 0019:בשעה  14/06/2022-בתאריך ה 6סיכום ישיבת הנהלה מס' 

 
     2022  ביוני 14תאריך: 

   "צפית"חדר המורים, : מיקום
 דר' מטי צרפתי הרכבי, איציק קמה, אמיר סנדר, אתי לוי, גלית ברקת, דרור אבודרם, בתיה דנציגר,   מוזמנים:
 עופר סלע נדב כהן, 
 עו"ד ליאת רותם  : מירית דגני, אורי תמיר, נוספים  מוזמנים

 
 עדכונים  .1

מנכ"ל מנהל התכנון, דלית זילבר הודיעה בכתב כי בכוונתה להמליץ על רובע  – ת מלאכייקרי -מתחם רובע האלה •
 .האלה כמתחם מועדף לדיור

 : התנגדות המועצה עומדת בעינה.החלטה

לנהל את לעת עתה להעסקה חלקית ותמשיך   עוברתראש המועצה עדכנה כי עינב אוחיון  –תיירות שפלת יהודה  •
  י.ש.גת. - שפלת יהודה תעבור להתנהל ב עמותת יואב לקידום. פעילות תיירות

 ההנהלה נותנת ברכתה למהלך.  :החלטה

לוועדת גבולות לטובת  ראש המועצה עדכנה שיש בקשה של מועצה אזורית נחל שורק – נחל שורק מ. א.  -ועדת גבולות  •
 . הרחבת אזור תעסוקה יד בנימין. הבקשה נבחנת בחיוב ע"י קבוץ רבדים

בהמשך להחלטת הממשלה לאמץ את "מפת המדדים הלאומיים להזדקנות –כנס "לוקחים אחריות משותפת"  •
למהלך המעודד הזדקנות בריאה, פעילה ועצמאית באמצעות יצירת  שורק דרומי באשכול הרשויות  נומיטבית", יצא

 ראש המועצה שמשה כיו"ר פורום ההיגוי של בניית אקו סיסטם להזדקנות בריאה ופעילה.   סביבה מאפשרת ומיטבית. 

המורה סילביה שטריק מצפית נבחרה כמצטיינת וזכתה   – סילביה שטרק, פרס ארצי למורה מצטיינת בחינוך גופני •
 רס החינוך הגופני הארצי. בפ

 ראש המועצה מודה לחברי ההנהלה על השתתפותם באירוע.  – שנה לאולפנת המחול 40מופע  •

 כפר מנחם.  2021אישור דו"ח כספי מבוקר : הוספת תת סעיף לסדר יום מליאה החלטה •
 

   10.5.2022אישור פרוטוקול הנהלה מתאריך  .2
 10.5.2022פרוטוקול הנהלה קודם מתאריך : ההנהלה מאשרת פה אחד החלטה

 
  2021אישור דו"ח כספי חצי שנתי סקור  .3

 1,740,000של  גרעוןע"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. 

 . 2021ההנהלה ממליצה למליאה לאשר דו"ח כספי חצי שנתי סקור  החלטה:
 

 2022לשנת  1דו"ח ביצוע רבעון  .4
הסתיים  2022דו"ח הביצוע לששה חודשים של שנת  .2022לשנת  1הגזבר הציג בפני ההנהלה דו"ח ביצוע לתקופה של רבעון  

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

 . 01-03/2022, 1ההנהלה ממליצה למליאת המועצה לאשר דו"ח ביצוע לתקופה של רבעון  החלטה:
 

 : ורדון, נגבה, כפר הרי"ף, אל עזי 2021אישור דו"ח כספי מבוקר  .5
 . 2021לשנת  , כפר הרי"ף ואל עזינגבה, ורדון  הישובים שלהמבוקרים הגזבר הציג להנהלה את הדוחות הכספיים 

 דו"ח כספי מבוקר של כפר מנחם יוצג במליאה בלבד. 
 . ורדון, נגבה, כפר הרי"ף ואל עזישל  2021לשנת  המבוקרים : ההנהלה ממליצה למליאה לאשר הדו"חות הכספיים החלטה

 

   2023אישור צו ארנונה  .6
,  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 

הסדרים במשק )תיקוני חקיקה  : ההנהלה ממליצה למליאה לאשר החלטה בנוסח: "בתוקף סמכותה לפי חוק ה החלטה
, על תיקוניו והתקנות שהותקנו מכוחו ובתוקף הסמכויות לפי כל דין, מחליטה המועצה 1992 -להשגת יעדי התקציב( , התשנ"ג

כשהם מוגדלים  2022בסכומים שהוטלו בשנת  2023האזורית יואב להטיל על מחזיקי הנכסים שבתחומה ארנונה כללית לשנת 
 . (, בכפוף להחלטות ולשינויים לפי כל דין"1.37%ין )בשיעור שנקבע בד

 

 28/06/2022סדר יום למליאת המועצה  .7
 . 28/06/2022: ההנהלה מאשרת  סדר יום מליאה בתאריך החלטה 
 

  אישרה:     רשמה: 
 ראש המועצה  – דר' מטי צרפתי הרכבי    מנכ"לית -מירית דגני 


