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ציגו כל אחד את הפעילות המנהלי האגפים במועצה   פתח את הדיון,  יוסי ורדי  ראש המועצה 
 באמצעות דיון פתוח. 2015בתקציב לקביעת מסגרות ועדיפויות  והתקציב של האגף כבסיס 

הסבר מפורט על  תוך מתןערן שגיא מנהל ארגוני אגף החינוך הציג את מסגרת התקציב של האגף 
 .והפעילות בכל סעיף סעיפי התקציב 

 .  של כל מחלקות האגףאגף והפעילות המנהלת אגף קהילה הציגה את נתוני תקציב  –איריס שובל 
 הבאה . במליאה נתוני תקציב האגפים שפ"ע יציגו את ומנהלי אגף תפעול , פיתוח כלכלי 

 : תברים .1

 יוסי ורדי ראש המועצה מביא לאישור המליאה את רשימת התברים הנ"ל :
  לחוק תכנון ובניה 101קון הערכות ליישום תי -  2133תב"ר מס'  .א

 ₪ . 990,000 –סכום 
 ₪ . 990.000 -משרד הפנים   –מקורות מימון 

 וללא מתנגדים מאשרת במליאה את התב"ר . 10ברוב של 

 למרכז הימי . יד שניהרכישת טרקטור   - 2134תב"ר מס'  .ב

 ₪ . 85,000 –סכום 
 ₪ . 85,000 –קרן לחידוש רכבים  –מקורות מימון 

 .את התב"רוללא מתנגדים מאשרת המליאה  10ברוב של 

 

 אישור מתן ערבות לאתר טליה אחזקות .2

ראש המועצה יוסי ורדי מבקש מהמליאה אישור לערבות לטובת בנק לאומי להבטחת חובותיו של אתר 
 ₪ . 235.365טליה אחזקות בע"מ עד לסכום של 

 ש"ח . 235.365הערבות המועצה משעבדת לטובת הבנק הכנסות מכל סוג עד לסכום של  מתןלצורך 
 וללא מתנגדים מאשרת המליאה את מתן הערבות . 10ברוב של 

 

 

 ראש המועצה נועל את הישיבה .
 בברכה

 

 

 ראש המועצה –יוסי ורדי  רשם הפרוטוקול  –דודו פרץ 

 


