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  א"חשון תשע ז"כ  
  2010נובמבר  04 

  
  11 /2010'  יבת מליאה מספרוטוקול יש

   03.11.10א "חשוון תשע-במר' מיום כו                                 

  :נוכחים
  ראש המועצה -  מר הרצל בן ארי

  מ וסגן ראש המועצה"מ -    מר אסי לוי
   חבר מליאה -  ד פיני דנינו"עו
  ר מליאהחב -  ד מיכאל טפלו"עו

  חבר מליאה  -    מר אבי לנקרי
  חבר מליאה -    מר יורם לסר

  חבר מליאה -  מר בני מיכלוביץ
  

  :משתתפים
  יועץ משפטי -ד ברוך חייקין        "עו

  גזבר המועצה -מר גיורא ראובני         
  ומנהל הלשכה מנהל מוניציפאלי -רגר           מר אריק זו

  זכירת הלשכהמ - עדינה זהבי            ' גב
  מבקר המועצה - מר גרשון וינגורט        

  
  :חסרים

  חברת מליאה -  שמחה אשואל ' גב
  חבר מליאה -    מר יגאל להב 

  
  :סדר יום

  :וועדת תמיכות
  חברי המליאה מתבקשים לאשר את מר בני מיכלוביץ  –ר לוועדת תמיכות "מינוי יו

  .ר הוועדה"כיו
  .אושר פה אחד: הצבעה

  
  :2010ע לשנת "אישור תמיכה למועצת יש+ תמיכות  דיווח מוועדת

    ע "ממליצה למליאה לאשר תמיכה למועצת יש 03/11/10וועדת התמיכות בישיבתה מיום . 1
  .ח"אלש 750בסכום של  2010לשנת     

     עד  2010שלא לאשר תמיכות לשנת  03/11/10מיום וועדת התמיכות קבעה בישיבתה . 2
  .חנים וקריטריוניםאשר תקבע הרשות מב    

  :החלטה
   – 2010לשנת  ח ומתוקצב בתקציב המתוקן"אלש 750ע בסכום של "תמיכה למועצת יש

  .אושר
וועדת התמיכות תגיש המלצתה למליאה לקביעת  – קביעת מבחנים וקריטריונים

בחנים לאישור התמיכות  ורק לאחר מכן יוחלט האם לאשר תמיכות לשנת מקריטריונים ו
  .ולתקצבם 2011
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  2011תקציב 
  :גיורא

מתבקשים לאשר את בלווי הסברים טבלה מפורטת + לאחר סקירה וחלוקת דפי הסבר 
  .ותמותנ וללא ותמותנהכולל  2011התקציב לשנת הצעת 

  ותמותנ הכולל₪  51,433,000בסכום  2011אישור תקציב 
  :הצבעה

   5 :בעד
  1: נגד

   1: נמנע
  

  מותנותללא ₪  48,833,000 2011אישור תקציב 
  :הצבעה

  5 :בעד
  1: נגד

   1: נמנע
  

  2011תקן כוח אדם לקראת דיוני תקציב : הצבעה
  פה אחד: אושר

  
  :אבי לנקרי

  .תקציב לפרויקט חזיתות הבתיםמבקש 
  

  :גיורא
  .ר מקרן פיתוח"נתן לעשות תב

  
  :ילנקר אבי

  .לדרג לפי סדר עדיפות –תוכניות פיתוח 
  

  :הרצל
  .מימון חיצוני לא ניתן לדרג ,ן שלנו ניתן לדרג לפי סדר עדיפותמה שתלוי במקור מימו

 .2010צריך לאשר למשרד הפנים בישיבת מליאה עד סוף דצמבר  2011לשנת תוכניות פיתוח 
 

  :מהרש                                                                         
  עדינה זהבי                                                          

  מזכירת הלשכה                                                                                          


