
  

 

 

 
 

 י"ח כסלו תש"פ                      דבס"
 2019דצמבר  16                                                                                                                         

 

 2019בשנת  11פרוטוקול ישיבת ועד מספר 

 

 24/  11/ 2019תאריך הישיבה : 

 9מס' חברי הועד: 

 ,יו"ר , אביב מדמון, דורי גרוסמן –שמות חברי הועד המשתתפים בישיבה : אריאל בן זינו 

 גלעד בריל , פיני שחר, מוטי חמבי , אהרון אלבז, מאור אהרוני.

 הצטרפו במהלך הישיבה: אלעד הראל.

 מזכיר. –חבר מליאה, גבי רביבו –שמות משתתפים נוספים : יוני סבאג 

 20:39הישיבה נפתחה בשעה: 

 2:30אלעד הראל יצא לפני סיום הישיבה : 

 

 סדר היום של הישיבה:

 דיווח מצב בבנק. .1

 י', י"א, י"ב. –מחיקת חובות עבור מתחמים  .2

 .2020תקציב  .3

 

 החלטות:

 1סעיף מס 
 

 מצב חשבון
 5,873.11 –עו"ש 

 232,001 –פק"מ 
 231,238 –פחק 

 
 2סעיף מס 

 
 , י"א, י"ב.'י-מחיקת חובות עבור מתחמים

 
 43עם הגיע לאוזננו שמתחמים י' יא' יב' קיבלו פס"ד , הגיע לידינו אותו פס"ד  2006בשנת 

פ בקשת מזכיר הישוב "מגרשים עם שם ועם גודל מגרש. אז מתחמים אלו היו עוד הר סלעים . ע
חיובים ע"פ גודל בדונם נו במחשב ע"פ מספר זהות ושם התושב ע"פ פס"ד ושלח נודאז הקמ

 שהופיע בפס"ד.



  

 

חיכינו ואז התחילו להתקשר אותם בעלי המגרשים הנכונים שכן מדובר באנשים 
 א היו בחיים.שאפילו ל

יקת ע"פ שמות וע"פ חוזה ורשימת בעלי נכסים מדוואז לאט לאט התחלנו להקים 
 דונם . 2יורשים או קונים וגם גודל נכון לא סתם 

 לא ביטלנו את הרשימה הישנה. אבל
 כלומר :

 יש כבר בתים ותושבים שגרים ומשלמים מיסים ושמירה. 'יא ויב ,היום במתחם י'
 ₪ 5,000,000אבל יש עוד רשימה שבעצם צריכה להימחק מרשימת החובות שעומדת היום על 

 . םפיקטיביישבעצם אלו חובות 
 

 ליאת מעדכנת את הועד על ביצוע המחיקה. -בהמשך להנחיית ישראל ליכטנשטיין
 
 

 3סעיף מס 
 

 2020תקציב 
 

 סעיפים שעלו לדיון:
 

  נמנעו 2בעד  7 אש"ח 100יעוץ משפטי אושר 

  נמנעו 2בעד  7אש"ח  20תשתיות מחשבים במשרד אושר 

   נמנע 1 נגד 2בעד  6אש"ח אושר  12תקציב עיקור חתולים ל 

  בעד 9אש"ח אושר  130אישור קבלניות 

 בעד 9אש"ח  120אושר ל-אחזקה חומרים 

  נגד 2בעד  7אש"ח אושר  180שכר רבש"ץ 

  נגד 2בעד  7אש"ח אושר  360שכר אחזקה 

 בעד 9אש"ח אושר  70רכב ביטחון להעלות ל 

 נמנע 2נגד  2בעד  5אש"ח אושר  70בנות שרות לאומי 

  נשאר כפי שהיה בשנה שעברה( נמנע 1נגד  4בעד  4-אש"ח אושר 20הקצבה בני עקיבא( 

  נמנע 1בעד  8אש"ח אושר  160רכז נוער 

 אש"ח אושר פה אחד 150רועי תרבות יא 

  אושר פה אחד אש"ח 80בטיחות ודרכים 

  ש"ח אושר פה אחד 5000קליטה 

  ש"ח אושר פה אחד 3000סיוע חד פעמי גני ילדים 

  אש"ח אושר פה אחד 30תנועות נוער 

  נגד 4בעד  5אש"ח אושר  250מבנה בית ספר מגשר 

 

 :2020אישור תקציב ועד מקומי צופים לשנת 

 נעדר מההצבעה. 1בעד  8החלטה: 

 התקציב אושר פה אחד



  

 

 

 

 

  


