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 34פרוטוקול ישיבת מליאה  נושא הדיון:
 
 

 34ישיבת מליאה  מטרת הדיון:
 19:00-21:30יום א'  2021ינואר  31 תאריך:
 בזום מיקום:
 ישיבה מליאה - 002 פורום:

אורי בכרך, אפריים חגג, ארנון מינס , בני דגמי, גלית ברגר, יצחק יצחק, יצחק סלובודיאנסקי,  משתתפים:
לביא זמיר, נחמיה חסיד, נתנאל יהודה, סיון חרמוני, עמיר ריטוב, קובי רייך, רוני פרידמן פלומן, רוני שרפי , 

 רונן חיון, רן להב , שאול דניאל, שאולי בן דוד
 שביט, משה שטיגליץ, עו"ד רותם קרוב, פנינה אמויאל משה  מאיר משתתפים נוספים:

 2021. אישור תקציב 1

 
. ראש המועצה מודה ליו"ר ועדת כספים נחמיה חסיד וחברי ועדת כספים על פעילות נמרצת בהכנת 1

 תקציב המועצה ומאחל החלמה מהירה ליו"ר הועדה.
על איזון תקציבי וזאת למרות אתגרי הקורונה. תסתיים באופן משביע רצון, במגמה לשמירה  2020. שנת 2

 תודות לכל מי שלקח חלק בניהול התקציב.
 

 עיקרי התקציב –מאיר שביט, גזבר המועצה 
 . התקציב הוכן תוך התחשבות במגבלות הקורונה שלהערכתנו ימשיכו וילוו אותנו גם בשנה זו.1
בשל  ₪מיליון  2צורן. שוריינו  -ימה. התקציב הותאם להחלטות שר הפנים בנושא אזור התעשייה קד2

 החוסר הצפוי מהשינוי בחלוקת ההכנסות ותוגש בקשה להלוואה בסכום זה.
 . נמצאו סעיפים שיכולנו לצמצם בהוצאות כגון: בהסעות בעקבות הלמידה מרחוק.3
 . התקציב לקח בחשבון שינויים והתייעלות במחלקת תחבורה ובועדה לתכנון ובנייה.4

ן ראש המועצה: דגשים נוספים לתקציב שנלקחו במסגרת דיוני ועדת כספים: התקשרות עם התייחסות סג
חברה חיצונית לבחינת המבנה הארגוני ברשות ועריכת רפורמה בפינוי אשפה ובפינוי הגזם וכן אישור 

 תקציב לועדה המוניציפאלית )כסיוע לועדים המקומיים(
 התייחסות חברים: 

ן חסכון צפוי מהרפורמה בפינוי פסולת האריזות וצמצום ימי פינוי האשפה האם נלקח בחשבו -בני דגמי
 .2020הביתית ומה היו תוצאות פינוי הגזם בשנת 

 התייחסות הגזבר: לא ניתן ביטוי בתקציב לרפורמה באשפה.
יותר  ₪ 400,000 -הסתיימה בגרעון בסעיף זה של כ 2020שנת  -2020תוצאות פינוי הגזם לשנת 

 מהמתוכנן.
 בעד 17 –מלש"ח  6צבעה: בעד אישור תקציב ונטילת הלוואה בסך ה

 1 -מתנגד
 החלטות:

 2021. אושר תקציב 1
 (23, 22, 21מלש"ח לכל שנת תקציב  2מלש"ח ) בפריסה לשלוש שנים,  6. אושרה נטילת הלוואה על סך 2
 -מאושר-

המועצה וסגן ראש המועצה על התייחסות ראש המועצה, תודה לגזבר המועצה ותודה לועדת כספים, לגזבר 



 הכנת התקציב ולחברי המליאה על הבעת האמון במועצה.
 

 
 

 משתתפים, משתתפים נוספים. תפוצה:
אבי אקוקה, אורית אנגל, אייל שלפרוק, איילה יצהרי, אליעזר לנדסמן, אמיר תירוש, אריאלה  מכותבים:

ורם יצחקי, ינון עמרם, יריב יוסף, משה מכלין, נפתלי מלאכי, אתי לוי אוסי, גל גרין, דב סבידור, דודו מצליח, י
 יצהרי, עירית גז, רני חג'ג, שחר ורדי, שי שדה, שלום לידני, שלומי טלמור, שלומי פוקס

 מנכ"ל המועצה  -פנינה אמויאל משה אושר ע"י:

 
 
 

 נערך ע"י
 גז עירית
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