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י'  טבת   – 14.12.2021מיום שלישי  12/2021פרוטוקול ישיבת מליאה מס' הנדון : 
 תשפ"ב

 
 נוכחים :

, תמר לשם, רוית אמנון טל, שאול אלתר, אדוה אלגריסימיכל זנדני, יניב אסם, עידן גרינבאום, אהוד בן אפריים, 

דני דותן, יוסי עמר, פידל דגן, אילון ראובני, חוה ישי, אברהם קופר, איתי כהן, לילך שמיר, עוזי קרן, חיים חלווה, 

 יעקב קרני, אוריה מאירי.

 

 חסרים :

 שמעון שושן.אדם וודל, מנחם אטיאס, 

 

 משתתפים :

יועמ"ש המועצה, אסף עברי  –גזברית המועצה, עו"ד גולן לוי  –מנכ"לית המועצה,  ליאת מלכה  מיה ונטורה
מנהל מחלקת הנה"ח, אורית אידי –מהנדסת המועצה, רו"ח מוחמד זביידי  –מנהל אגף ישובים, רוני בן נון  –

גף קהילה ושירותים מנהלת א –מנכ"לית בית גבריאל, איריס שובל  -מנהלת משאבי אנוש, איה רוזן –לבאן 
 מנהלת לשכה רושמת הפרוטוקול. –מנהל אגף חינוך, יפעת כהן  -חברתיים, יאיר ילובסקי

 
 :על סדר היום

 16/11/2021מיום  11/2021אישור פרוטוקול קודם מס'  .1

 2022אישור תקציב לשנת  .2

 
 : נדון, סוכם והוחלט

 
 -אישור פרוטוקול קודם .1

 16/11/2021תאריך  –מן המניין  2021לשנת  11 'פרוטוקול מס
 חיים חלווה. –נמנע  1בעד,  16
 
 



 

 

 
 2022אישור תקציב לשנת  .2

 
שעות במהלכו הציגו כל מנהלי האגפים  3ישיבת התקציב נפתחה לאחר שהתקיים מרתון סיכום שנה שארך כ 

 את הפעילות הענפה שהתרחשה בכל אגף ואגף במועצה  בשנה החולפת  . 
ווי המצגת בליהמועצה  תקציב מושתת עליהם  ואת האתגרים  הקשיחים ת המועצה הציגה את עקרונות גזברי

 המצורפת לפרוטוקול זה בה מופיעים כל נתוני הצעת התקציב הכנסות והוצאות על פי 
 מחלקות המועצה . המצגת מהווה חלק מפרוטוקול המליאה .

בפירוט יתר לפי מחלקות ₪  170,214,000העומד  על   התקציב המועצהצעת ה לאחר מכן סקרה הגזברית את 
 המועצה ובין היתר את הנתונים הבאים : 

 ₪ אלפי  31,852הגזברית הציגה כי המועצה משתתפת בחינוך ב 
 ₪אלפי  6,076ברווחה 

 ₪ 2,654 –ספורט   פעולות אחרות כגון : 
 ₪אלפי  743 –מוסיקה ומחול 

 ₪אלפי  2,072 –תרבות 
 ₪אלפי  1,166 –שמירה 
 ₪אלפי  1,016 –הנדסה 
 ₪אלפי  1,926 –ישובים 

 לשאלות החברים . 2022לשנת התקציב ת המועצה השיבה בסיום הצגת הצעת גזברי
 

ראש המועצה הבהיר כי הצעת התקציב משקפת  את מדיניותו בשיפור השירות לתושב תוך דגש על חינוך , 
 חקלאות , מים וביוב ושירותים נוספים .רווחה , נוער , ספורט , תרבות בריאות , 

 
 

 2022, מליאת המועצה מאשרת את התקציב לשנת  בעד 18

 

 *** פרוטוקול הישיבה נרשם ע"י יפעת כהן מנהלת לשכת ראש המועצה .
 
 
 

 הישיבה ננעלה !
 

_____________________ 
 ראש המועצה –עידן גרינבאום 

 
 

 


