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 דוח מזכיר: .2

 ;החלפת חבר וועד . א
התפטרה שני מסטר כספי מהוועד. ועדת קלפי אישרה את התפטרותה וקבעה כי במקומה    23/10בתאריך 

 פושו עמירן. אנו מאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו.   לועד המנהל יכנס
 

 אישור תקציב המים  .ב
ונטע לי,   אחראי המים ניצן, - נציגי המועצה עם  של אושר, נציג הועד    נערכה פגישה בזום 27/10 - ביום ה

הצריכה של המים   נתוניאת עם ניצן  אימתאושר  בישיבה נכחו/צפו גם נצח, זיו, דינה וצביקה.. גזבריתה
של   אימת עם נטע לי את כל נתוני הגביה וההוצאות אושר כ"כ כפי שמופיעים בנתונים שאצלו בישוב

לי אישרה  את התקציב וכן   שהאגודה מציעה. נטע  המים . אושר הציג את תקציבמשק המים בישוב
 אישרה להתחיל במהלכים להעברת המים לניהול הישוב. התהליך המתבקש: 

 להעברת המים לניהול הישוב. של גבעות בר סיפה הכללית אישור הא (1
 . להעברת המים לאישור הישוב ת מועצת בני שמעוןאישור מליא (2
 .  חברת מקורות  לישוב בתיאום עם העברת ניהול המים (3

 
   –לישוב   דיגיטליות הצבעותה שתעניק שירותי התקשרות עם חבר .ג

להתקשר עם חברת   דינה ועדת קלפי ולאחר קבלת מס' הצעות מחיר מחברות שונות, החליטו 
MYDATA  את  לטובת ביצוע הצבעות דיגיטליות בישוב. ראוי לציין, כי החברה כאמור מעניקה לאגודה

לוועד טבלת השוואה בין החברות וכן פרוטוקול   שלה. דינה הציגה   אתר האינטרנט אחזקת שרותי
 .  התקשרות

 
 תקציבי הוועד והאגודה  .3

 :  הסבר קצר (1
חלק מסויים מהארנונה + הכנסות אחרות בים משלמים ארנונה למועצה.  ושהת  –תשלומי ארנונה  . א

של המועצה, חוזר לישוב בצורה של "מנה" . המנה מועברת לחשבון הוועד המקומי שמנוהל היום  
השונים והישובים יכולים להגיש בקשות  חלק מתקצבי הארנונה מחולקים לאגפי המועצה  במועצה.

 סיוע במימון פרוייקט כזה או אחר בישוב. צורך שימוש בתקציבים כאמור ללאותם אגפי מועצה ל
התושבים משלמים ועד מקומי.  החזרי  "המנה" נוספים לתשלומי הוועד   – תשלומי ועד מקומי  .ב

ציב זה משלמים את אחזקת של הוועד המקומי.  מתקהכולל המקומי ויוצרים יחד את התקציב  
המבנים, חלק מהשכר, גינון ונקיון, חשמל ומים של הישוב וחלק מהכסף מועבר ל"קרן החינוך של  

 המועצה" לטובת החינוך בגבעות בר.  
התושבים משלמים מיסי קהילה לאגודה. מיסי הקהילה נועדו לתחזוקת    –תשלומי אגודה  .ג

 שונים.    קהילתיים וקהילה ולפרויקטים לפעילות תרבות, המזכירות, לפעילות הוועדות 



 
  –  המזכירות עבודת  מבחינת (2

קבל את התקציבים שניתן לקבל  פנות למחלקות המועצה השונות, ע"מ לנסות ולשלב ראשון הינו ל
בודקים את  במועצה, פעילויות השונות בישוב. באם לא ניתןה השונים לטובת מאגפי המועצה

  גם לקבל תקציב לא ניתן . ואםהוועד המקומי  הרלוונטי מתוך תקציב תקציבהאת לקבל האפשרות 
 . הרלוונטית  מימון הפעילותצורך האגודה ל  התקציביים של פונים למקורות ועד המקומי,ומה

ואת השינויים שהישוב ביקש לבצע בו לקראת   2020נצח הציגה את תקציב הועד המקומי של שנת  (3
של האגודה. בחודש הקרוב הוועד יכין את התקציב לקראת   2020כ"כ הציגה את תקציב . 2021תקציב 

 . של הישוב כלליתהאישורו באסיפה  
  

 צוות ניהול גנים:  .4
 ; הציפו מספר בעיותו , נציגות צוות ניהול גנים התייצבו בפני הועדאושרית ויעל

 בישוב.סעיף תחזוקת גנים שצריך להתקבל מעיריות/מועצות לא קיים בעבור גני הילדים  . א
כות  צרי האם  עלויות השיפוץחינוך במועצה להשתמש בו.  אגף הגן גורן עבר שיפוץ לאחר שנתנו ל .ב

 ע"ח הורי הגנים?  להיות 
  המשיך ולהשתמשגנים להמעונות הישנים הועברו לחינוך במועצה לטובת צהרונים. היה צורך ל .ג

  10לו הוונטה. עלות התיקון כ במקררים. בזמן השיפוץ של הגנים הושאר אחד המקררים פתוח ונהרסה 
 מי אמור לשלם את זה? –אלפים ש"ח 

אלף ש"ח. גם את זה הורי הגנים לא  50הוצאות המעבר מהגנים הישנים לחדשים הגיעו לעלות של כ  .ד
 אמורים לשלם. 

 מה קורה עם מענקי הקורנה? .ה
 

 החלטות:
 2021נוודא שזה מופיע בתקציב הוספת סעיף תחזוקת גנים למועצה. מועצה לכבר הוגשה בקשה ל . א
השנים האחרונות    3  -ב בחן האפשרות אם ניתן לקבל החזרים רטרואקטיבים על תחזוקה שנעשתהית .ב

 ע"ח תקציבי הגנים.  
 שיפוץ של גן גורן יועברו לחיוב החינוך במועצה.חשבוניות ה  .ג
חינוך במועצה או  ועבר עלות התיקון לתצוות ניהול גנים יבחן אם הוא מעדיף לתקן את המקרר ואז  .ד

שהוא מעדיף להעביר את המקררים לגנים החדשים. גם נוח מבחינה לוגסטית וגם לא יהיו בהמשך עוד  
 תקלות מאחר וגם החינוך וגם בית הספר אמור להשתמש במעונות הישנים.  

 מקור לתקציב העברת הגנים יבחן מול המועצה.  .ה
ן להיום, התקבל רק חלק קטן בלבד מהסכומים  כל הטפסים הוגשו כנדרש. עדיין, נכו – מענקי הקורנה  .ו

המגיעים לגנים. הוסכם כי כספי התמיכה מהמדינה יכנסו לגנים כסעיף נפרד וישמשו לכיסוי הוצאות  
מיוחדות בשל הקורונה אשר אינן נגבות מההורים )ציוד חיטוי, הגנה, תשלום ימי בידוד, תגבור צוותים  

 בימי קליטה אחרי סגר וכו'(  
 כל ההחלטות מקובלות על צוות ניהול גנים.   .ז
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