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 2021 ספט' 22
  22פרוטוקולים מליאה/

--------------------- 
 )לוח תפוצה(        

 
  2021/14.2 מועצה מקומית הר אדר מס'המליאת ישיבת מ החלטהפרוטוקול 

 2021.9.11מיום ישיבה שלא מן המנין 
 

        
 מר חיים מנדל שקד            -ראש המועצה            נוכחים:

 מר עמיר אריהן           -חברי מליאה           
 מר איתמר הראל                

 מר חן פיליפוביץ         
 מר אילן כליפא         

             
 גב' נתלי שחף                   נעדרים: 

 גב' מירי רחמים                 
 בחו"ל – גב' פנינה בן עמי איצקוביץ                       

 בחו"ל – מר מיכה צוראל                 
      

  עו"ד דוד זיו          -היועץ המשפטי            משתתפים:
 ל'אברזגבי           -מנכ"ל המועצה         
 ירון ארנון          -גזבר המועצה         

 
 

 .2022אישור תקציב המילואים לשנת   :על סדר היום

 
 

ראש המועצה הגיש שהתקיים במליאת המועצה על תקציב המילואים שר דיון סוער חלא :דברי הסבר

רק חלק מהשינויים שהוצעו על ידי חברי  סכים לקבלהולאחר שראש המועצה  ,לאישור חברי המליאה

אחת שהגיש ראש  :הצעות תקציב 2ת להצבעה לועהמועצה מסיעות האופוזיציה במועצה, הוחלט לה

של ראש המועצה עם כל ב ית התקצהצעהיא יה יוהשנ ,קיבל ועצהמראש היים שעצה עם השינוהמו

 השינויים שחברי המועצה התעקשו לכפות על ראש המועצה כדלקמן:
\ 

 :מטעם ראש המועצה הצעת החלטה 1

שנתבקשו על ידי  הבאים שינוייםשראש המועצה הגיש למליאה באשר את הצעת תקציב המילואים ל

 :ומקובלים על ראש המועצה במועצה חברי סיעות האופוזיציה

 .2022שכר מבקר המועצה עקב דחיית איוש המשרה לתחילת אוקטובר סעיף ב₪  16,000 קיצוץ .א

 לטובת סבסוד הופעות במועדון בר אדר.₪  16,000 וספתה .ב

להשתתפות המועצה בתקן רכזת לפיקוח על מעונות הגיל מעביד  עלויות+ ₪  7,000 הוספת  .ג

 הרך בהתאם לתנאי הקול קורא שהוגש למשרד החינוך.

 קבלניות כלבן ופיקוח. בסעיף 16,000של  קיצוץ .ד

 מותנות הוצאות ₪ 310,000: מזה ₪  30,672,373מסתכמת ב:  סה"כ הכנסה/הוצאה

 
 חן, עמיר, אילן, איתמר :נגד     חיים. :בעד הצבעה: 

             . 

 .לא עברה ציב המילואים של ראש המועצה עם השינויים שקיבלהצעת תקהחלטה: 

http://www.har-adar.muni.i/#l


ר ד א ר  ה ת  י מ ו ק מ ה  צ ע ו  מ
 ladar.muni.i-www.har   2862931-02: פקס  9629312-02טלפון:   9083600הר אדר,  45האלה                   

              
 

 

 

 הצעת החלטה מטעם סיעות האופוזיציה במועצה: 2

 שנתבקשו הבאים שינוייםלאשר את הצעת תקציב המילואים שראש המועצה הגיש למליאה ב       

 :על ידי  החבר עמיר אריהן והוצגו על ידי סיעות האופוזיציה במועצה        

 הכנסות צפויות מארנונה עקב הצמדה למדד. סעיףב₪  50,400של  הגדלה .א

 עקב הכנסה עודפת עד כה. בסעיף הכנסות מארנונה₪  34,000 הגדלה של .ב

 .2022שכר מבקר המועצה עקב דחיית איוש המשרה לתחילת אוקטובר סעיף ב₪  16,000 צוץקי .ג

 בסעיף הוצאות דלק לרכב מנכ"ל המועצה.₪  12,000קיצוץ של  .ד

 .ומבני ציבור שקל בסעיף תחזוקה שוטפת משרדים 4,000קיצוץ של  .ה

 .2022בסעיף שכר מבקר המועצה עקב דחיית איוש המשרה לתחילת אוקטובר ₪  16,000קיצוץ  .ו

 שעות נוספות עובדי תפעול יו"ש.בסעיף ₪  10,000קיצוץ  .ז

 עיף קבלניות אירוע תרבות מרכזי.בס₪  35,000קיצוץ של  .ח

 בסעיף תחזוקת מרכז הספורט.₪  10,000קיצוץ של  .ט

 לטובת סבסוד הופעות במועדון בר אדר.₪  16,000הוספת  .י

 עלויות מעביד להשתתפות המועצה בתקן רכזת לפיקוח על מעונות₪ +  7,000הוספת   .יא

לפי אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה שקל לסבסוד הסעות לתלמידי הר אדר ש 50,000הוספת  .יב

עלות חודשי חופשי  תשלוםו ,לאזור הרישוםלומדים מחוץ מאחר וחוזר מנכ"ל משרד החינוך 

הכסף יופנה ליישום, לתלמידים בכפוף לחוו"ד משפטית שהדבר ניתן ליישום. במידה ולא ניתן 

 לכיסוי הגרעון הצבור.

 הוצאות מותנות₪  310,000מזה:   ₪  30,784,503מסתכמת ב:  סה"כ הכנסה/הוצאה

 

 חיים :נגד    חן, עמיר, אילן, איתמר :בעדהצבעה:     

 

 שהוצעו על ידי חברי הצעת תקציב המילואים של ראש המועצה עם השינויים החלטה:         

 המועצה מסיעות האופוזיציה עברה ברוב קולות.                       

 

 

 מאשר הפרוטוקול: רושם הפרוטוקול:
 

 חיים מנדל שקד                                               גבי אברזל                                   
 ראש     המועצה                                                        מועצה מנכ"ל ה                                     

 
 
 

 לוח תפוצה:
 הממונה על המחוז -רו"ח תמי נאסה 

 המועצהגזבר  –ירון ארנון 
 המשפטיהיועץ  –עו"ד דוד זיו 
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