
 

 

 3/12 – 14פרוטוקול מישיבה מליאה שלא מן המניין מספר  
 

 כ"ט בטבת תשע"ב בחדר הישיבות. 24.1.12 -ביום שלישי ה התקיימה
 

 ראש המועצה  מר אלי אבוטבול                       משתתפים 

 חבר מועצה מר אבנר שבתאי 

 חבר מועצה מר אריה פולק 

 חברת מועצה גב' אריאלה ויזמן 

 חבר מועצה מר צחי ברוך 

 חבר מועצה   מר אפרים צוק                          

 חברת מועצה גב' רבקה שני 

 חבר מועצה   מר מישה בלומנפלד                   

 חבר מועצה מר ואנונו מאיר 

 מ.מ. ראש המועצה מר יצחק בלה 

   חבר מועצה מר מימון אוחיון                        

 חבר מועצה מר חיים ליפא                          

 חברת מועצה גב' מירב אמתי 

   

 מנהל מח' איכות סביבה גב' טליה מבור נוכחים

 גזבר המועצה מר דני שניר 

 מזכיר המועצה מר דני ביתן 

 מנהל מח' תפעול מר ניר קבלו 

 יועמ"ש עו"ד יוסי ברזלי 

 המועצה מהנדסת גב' אורית סקר 

 מבקר המועצה מר אילן ורד 

 מנהלת מח' חינוך גב' מרים פאנויאן 

 מנהלת מח' גביה גב' ורד בלה 

 מנהלת מח' רווחה גב' גניה וינשטוק 

 מנהל המתנ"ס מר אריאל ליסמן 

 

 

 

 סדר יום:

 .2012אישור תקציב לשנת 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

יעמוד על סך של ש 2012מציג את עיקרי התקציב השוטף לשנת  –דני שניר 

ואת  ₪ 3,475,016שיעמוד על  2012, את התקציב הבלתי רגיל לשנת ₪ 125,034,000

. דני מציין שעיקר העלייה בתקציב ₪ 32,375,000תחזית אגרות הבניה שיעמוד על 

נובעת מקליטת מורים נוספים בשל הצמחת בי"ס התיכון וקליטת שיכבה נוספת. מבקש 

רגיל, תהא ע"ח סעיפים אחרים מהתקציב המאושר ולא שכל בקשה לשינוי בתקציב ה

 ₪ 60,000קיץ בסך  יסעיפים תקציביים, תוספת לאירוע 2כתוספת. כמו כן מבקש לתקן 

 . המקורות הינם מהקטנת סעיף רכישות מים.₪ 20,000וקורס גישור בסך 

 

 מנהלי המחלקות הנוכחים מציגים את עיקרי התוכנית השנתית.

 ויזמן מבקשת ממנהלת מח' החינוך עותק מדו"ח הפעילות של המחלקה.אריאלה 

בהמשך להצגת הפעילות של מח' איכות הסביבה, תחנת המעבר חיים ליפא מבקש לציין ש

 למועצה.  להפרדת פסולת גזם חוסכת כסף 

מבקשים הבהרות לתקציב  אריאלה ויזמן ואפרים צוקמישה בלומנפלד, חברי המועצה 

 .את הגזבר שאלות המוצע ושואלים

 ראש המועצה והגזבר עונים לשאלות.

 

 החלטה:

 קאלי אבוטבול, מירב אמתי, ריבי – 2012בלתי רגיל לשנת הרגיל והתקציב הבעד אישור 

 שני, איציק בלה, צחי ברוך, אוחיון מימון, אריה פולק, חיים ליפא, אבנר שבתאי.

 אריאלה ויזמן, מישה בלומנפלד, אפרים צוק. –נגד 

 

, את ₪ 125,034,000בסך של  2012יב השוטף לשנת מאשרים את התקצ מועצהברי הח

. ₪ 32,375,000ואת גביית האגרות בסך של  ₪ 3,475,016תקציב התב"רים בסך של 

 כמו כן מאושרים התיקונים הבאים לתקציב:

 . ₪ 60,000 – 17522002780. תוספת לאירועי קיץ, סעיף 1

 . ₪ 20,000 – 1848500781 . תוספת לקורס גישור, סעיף2

 .  ₪ 80,000 – 1913000720. הקטנת סעיף רכישות מים 3

 .1817100100שיגרעו מסעיף שכר כללי  ₪ 60,000 מינוי סגן קב"ט,. ביטול 4

שיגרע מסעיף שכר מינהל חינוך  ₪ 25,000לגני ילדים בסך משרה  1/2תוספת . ביטול 5

1811000100. 

 .1813299810סעיף  ₪ 85,000 –גרת חוק נהרי . הגדלת סעיף השתתפות במס6

 
 רשם: דני ביתן

 

 דני ביתן                                      אלי אבוטבול                                                

 המועצה מזכיר המועצה                                 ראש                                             

 

 העתק: חברי המועצה

 נוכחים          

 גב' רוממה תמאם, קצינת מחוז, משרד הפנים, חיפה          

 31043חיפה  4394משרד מבקר המדינה, אגף ה', ת.ד.           


