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סדר יום:
 .1אישור תקציב  - 2019המשך דיון מיום .19.2.19
זיו דשא – פותח את הישיבה מבקש ממאיר ליאני להציג את שאלותיו לתקציב.
מאיר ליאני – ראשית מבקש לציין כי צריכה להיפסק הפגיעה בחבר המועצה יהודה ברונר
מכוון שכל חבר מועצה עושה זאת בהתנדבות מלאה למען הציבור .לכן מבקש מראש
המועצה לגנות כל פגיעה או השתלחות בחברי המועצה בכלל וביהודה ברונר בפרט.
זיו דשא – מגנה כל פגיעה או השתלחות בחברי מועצה.
מאיר ליאני – מבקש התייחסות ראש המועצה להסתייגויות של חברי המועצה לתקציב
בנושא הספורט ,בעלי חיים ,בעיקר בנושא עיקור וסירוס בעלי חיים ,תרגום לדוברי שפות
זרות ,צחי ברוך העלה את סוגיית תקצוב פעילות לגמלאים ,תקצוב לתוכנית המתאר ,מצפה
לקבל התייחסות .קבינט הגז מפרסם שהוא מתכוון להזמין דו"ח שפך ב 68 -אלף יורו
מתקציב המועצה אשר טרם אושר ,לא ברור מי נתן את הסמכות? באיזו סמכות מבוצע
הדו"ח? האם ישנן הצעות מחיר? מי יודע לבדוק אותן? מה מעמדו של הקבינט מבחינה
חוקית? הוא איננו עמותה ואם מדובר בגוף מייעץ האם צוות הקבינט עבר תהליך בדיקה
בהתאם לנהלי משרד הפנים גם ליועצים מתנדבים .הוקצו  500אלף  ₪למאבק בגז ,מברך
על כך ומודה לראש המועצה על כך שהעלה את הסכום מ ₪ 350,000 -לחצי מליון .כמו
כן מבקש להקים צוות עם  2נציגי שומרי הבית  2מהקבינט והיועמ"ש כדי לקבל החלטות.
זיו דשא – הקבינט לא מקבל תקציב מהמועצה ואינו נדרש לתקציב .מדובר בגוף של
תושבים מתנדבים שמייעץ מקצועית בלבד .חברי הקבינט נפגשים באופן תדיר עם גורמים
מקצועיים מהמועצה ,יועמ"ש ,גזבר ,איכות סביבה ומנהלת הלשכה .חברי הקבינט עובדים
בשיתוף עם איגוד ערים .המועצה משלמת עבור שירותים שונים למאבק במתווה הגז
בהתאם לנהלים של המועצה ובליווי היועמ"ש ,כולל כל השלבים ,החל מחתימה על מסמך
 ,NDAמסמך מניעת ניגוד עניינים RFP ,ועוד .מתכוונת להביא דו"ח בינלאומי בנושא
שפך ואידוי .נעשה במימון המועצה .המועצה משתפת פעולה עם ארגון שומרי הבית ,לא
מועברים לארגון כספים .חברי הקבינט הפיקו דו"חות מקצועיים בנושאים מגוונים כולל
חקר תהליך התמ"א ועוד .המידע שערכו הועבר לגורמים מדינתיים.
מאיר ליאני – מבקש שיגאל הקר לא ידבר בשמך או בשם המועצה.
זיו דשא – המסמכים שלהם הועברו לגופים מוסמכים במדינה.
בועז יגר – בישיבות האלה יושבים נציגי המועצה ,ראש מועצה ,גזבר ,יועמ"ש .מדובר בגוף
מייעץ.
מאיר ליאני – מבקש לקיים דיון בנפרד בנושא.
יוסי ברזלי – בנושא תוכנית המתאר ,המועצה נערכת במסגרת התקציב הקיים ובמידת
הצורך נבקש תקציב נוסף .בשלב זה התקציב מספק לטיפול בהיבט המשפטי.
מאיר ליאני – מתכוון להיפגש עם ליאת פלד וסומך על שיקול דעתו של היועמ"ש .מבקש
הסבר על תוספת משרה בתקציב בטחון .מנהל שמירה ובטחון משרה אחת ,משכורת בטחון
 1.7משרות ,האם קשור לשמירה ובטחון .בסעיף נקיון רחובות יש ירידה במספר העובדים
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אך מתוקצבות  26.5משרות ויש עליה בעלות השכר .מינהל החינוך  -ב 2018-יש 6.3
משרות ,וב 2019 -יש עליה בהיקף המשרות האם הוא נובע ממימון משרד החינוך או מימון
מועצה? משכורות מזכירות מועצה יש גידול של משרה אחת.
יעל סוקולר – אב בית ישב בסעיף תפעול ועבר לסעיף מזכירות מועצה היות ותפקידו לתת
שירות למבני המועצה.
מאיר ליאני – יש שינוי במשרות בתאורת רחובות.
יעל סוקולר  -הכוונה לקלוט חשמלאי נוסף.
מאיר ליאני – כמה שעות נוספות וכוננות ניתנים יחסית לשנה  2019לעומת  2018ו-
 ?2017וממה נובע השינוי במוקד?
יעל סוקולר – עובדת אחת הועברה למוקד ותתגבר את מוקד .106
מאיר ליאני – יש תוספת במוקד לשתי משרות .האם היא מקבלת את ההודעות של איכות
הסביבה?
מאיר ואנונו – העובדת מקבלת את ההודעות ממוקד .106
צילה רשף – מאיזה תקציב ירד?
יעל סוקולר – ירד מתקציב חינוך ,הסייעת עברה למוקד.
* צחי ברוך ודודו ברנס מצטרפים.
יעל סוקולר – בסעיף בטחון נעשו ניודים בתוך התקציב הועבר אב בית למחלקת ביטחון.
קב"ט מוס"ח ,אין תוספת של משרה אלא שינוי ברישום .בניקוי רחובות יש פורשים וצריך
לשלם להם פיצויים פדיון ימי מחלה וחופשה ,לכן התקציב עלה.
ניר נחמני  -יש גם גידול טבעי של סעיף השכר בשל הסכמים קיבוציים.
מאיר ליאני – מה סך השעות הנוספות המתוקצבות בשנת ?2019
יעל סוקולר – הנתון יועבר לחברי המועצה.
זיו דשא – מבקש את התייחסותו של אלי עטיה לגבי דברים שנאמרו בישיבה הקודמת.
אלי עטיה – בשבוע שעבר בישיבת התקציב דיברו על מח' הבטחון .הדברים שנאמרו לא
נכונים ורחוקים מהמציאות .מדובר במחלקה גדולה לכן משרד הפנים יאשר אותה במהלך
השנה כאגף .מחלקת הביטחון עוסקת בהכנת המועצה לשעת חירום ,בטיחות מתקנים,
אבטחת מוסדות חינוך ,בטיחות במוסדות חינוך וביצוע מבדקים ,ניהול המוקד העירוני,
ביטחון שוטף והפעלת סיירת הביטחון .אני עובד בחוזה אישי ,יש  120תפקידים לקב"ט,
אחריות רבה ,יש לי חוזה העסקה ,לא מקבל שעות נוספות ,לא כוננויות ,עובד לפחות 5
ימים בשבוע ולפחות  45שעות בשבוע ,אלי עטיה –מציג חוברת הגדרת תפקידי הקב"ט –
משרד הפנים ומציג את חוזה העסקתו .המועצה חייבת להעמיד לרשותי רכב צמוד או
אחזקת רכב על פי חוזה העסקה .עוזרת הקב"ט התקבלה במכרז פנימי/חיצוני –מציג את
מסמכי המכרז .משרד החינוך דרש שיהיה קב"ט ממונה בטחון וקב"ט מוסדות חינוך-מציג
מסמך דרישה לקב"ט מוסדות חינוך בחתימת קב"ט מחוז משרד החינוך מר רן קליינמן.
נקלטה קב"טית מוס"ח שהיא גם עוזרת קב"ט .מקבלים מימון מלא למשרה .לגבי תקציב
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הג"א נקלט עובד על פי החוק-מציג תקציב הג"א הכולל בתוכו משרה מלאה לעובד הג"א,
נוספו משימות ,סיירת בטחון וגם הכנה למלחמה הבאה .צחי ברוך שאל על תקציב
הג"א,אלי עטיה השיב-תקציב הג"א הוא תקציב חובה על פי חוק ,מחושב לפי מספר
תושבים ומספר מקלטים ,נדרש עובד בתקציב הג"א שיטפל במקלטים וכדומה .לגבי חוק
עזר לשמירה קיבלנו אישור ,יש סיירת בטחון שפועלת ,משטרת זכרון מברכת על ירידה
דרסטית בפריצות לבתים .תקציב חוק העזר הוא תקציב סגור ,מקבלים כ 2.1 -מליון ₪
בשנה ,הכסף שביתרת זכות עובר לקרן של המועצה .נשאלה שאלה על הרכב התפעולי
בסיירת הביטחון -בתאריך  7.3.17הצגתי בפני המליאה את תוכנית העבודה שכוללת 3
רכבי בטחון ורכב מנהלתי סה"כ  4רכבים -מציג את פרוטוקול המליאה מתאריך 7.3.17
המליאה אישרה את התוכנית ובה  3רכבי סיור ורכב מנהלתי סה"כ  4רכבים מחודש אפריל
 2018הוחלט להשתמש ברכב ישן שיהיה כרכב מנהלתי .כיום הרכב המנהלתי משמש את
רון זורו שהוא מפקח סיירת הביטחון שמשתמש ברכב הזה ,אני עובד איתו בצמוד וכאשר
יש צורך אני משתמש ברכב.
צילה רשף – האם נעשה שימוש פרטי ברכב?
אלי עטיה – אין שימוש פרטי .שאלו גם האם קבלתי תשלום כפול כלומר אחזקת רכב .רוצה
לציין כי עד היום מעולם לא קיבלתי אחזקת רכב  -מציג תלושי שכר.
זיו דשא – מבקש לאשר הפסקה עד השעה  21:00לאור העובדה שחברי מועצה צריכים
להשתתף בהלוויה.

החלטה:
מאושר פה אחד להמשיך את הישיבה ב.21:00 -
המשך דיון:
• חסרים דודו ברנס ,צחי ברוך וקרן איילי .ישראל בן ישראל
זיו דשא – מבקש מאלי עטיה להשלים את דבריו.
אלי עטיה – כממונה בטחון רציתי לפזר עננה ,חשוב שיהיה קב"ט אמין .הצגתי את פעילות
הביטחון ,סיור ,אישורי מליאה ותלוש שכר .ביקשתי אחזקת רכב ,מקווה לקבל מחודש
מרץ.
מאיר ליאני – היה נכון לרשום את כל סעיפי הביטחון תחת סעיף אחד.
ניר נחמני -מציין שהנושאים מופיעים בסעיפים תקציביים שונים בהתאם להנחיות משרד
הפנים.
מאיר ליאני – מבקש הבהרות לגבי ביטוח נושאי משרה.
ניר שליו  -יש רשימה שהועברה ויש ביטוח .כלול בביטוחי המועצה.
מאיר ליאני – מבקש לראות פוליסות.
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ניר שליו – הפוליסות יועברו לחברי המועצה.
צילה רשף  -בישיבה הקודמת שאלתי האם נעשה שימוש ברכב הבטחון לצרכים שאינם
קשורים להיטל השמירה .האם אתה או מישהו ממחלקת הביטחון נוסע למשימות שלא
קשורות לנושא היטל השמירה .יש בהיטל השמירה פירוט של המשימות ,שאר המשימות
צריכות להיות מהתקציב השוטף של מח' הביטחון.
אלי עטיה – על פי חוק עזר לשמירה ,ניתן להשתמש לכל עניין שהוא לענייני ביטחון שלא
תוקצב לעניינים אחרים .שמירה על מוסדות חינוך מתוקצב ממשטרת ישראל.
צילה רשף – שואלת את היועמ"ש ,במסגרת העלות לתושב של  ,₪ 1.96האם ניתן
להשתמש למשימות אחרות?
יוסי ברזלי – בתחשיב של חוק העזר נקבע מה הוא כולל .צריך לעשות שימוש רק למה
שכלול בתחשיב.
צילה רשף – האם חריגה מהמשימות היא חריגה לא חוקית?
אלי עטיה – קיבלנו אישור עם רשימה חדשה ממשרד הפנים בפגישה שהייתה בתל אביב.
צילה רשף – מבקשת לקבל את הסיכום הזה מול משרד הפנים.
אלי עטיה – הסיכום יועבר.
צילה רשף – האם הרכב המנהלתי מסומן כמו רכבי הביטחון האחרים.
אלי עטיה – לא תמיד.
• צחי ברוך ודודו ברנס מצטרפים לישיבה.
צחי ברוך – מבקש לציין שלא מדובר בנושא אישי .השאלות שלי בדיון הקודם בקשר לחוק
העזר התייחסו לשימוש רכבי הביטחון ורכב הסיור .אין כיום סטטיסטיקות לגבי הפעילות
שנעשית ,כדי לקבל החלטות באם להוסיף רכבים .אולי אפשר לשנות את אופן הפעילות
ולהפחית את החיוב .הוחלט להמשיך את הפיילוט ולא הוצגו לנו נתונים.
אלי עטיה – כשהתחלנו את הפיילוט הוחלט שתוך שנה נתכנס .המשטרה טוענת שיש ירידה
חדה בפעילות עבריינית בישוב .הסיירת נותנת שירות מעבר לביטחון השוטף.
צחי ברוך – צריך להחליט כמה רכבים צריך לאחר שנקבל את הנתונים ותוצאות הפיילוט.
צילה רשף – מה המדיניות לגבי השימוש ברכבים אלה? האם יש נסיעות פרטיות והאם
הרכב חונה בחניון המועצה.
אלי עטיה – תלוי בהתאם למשמרות ,לפעמים חונה בחניון המועצה.
מאיר ליאני – מבקש התייחסות לנושא ההדברה והפסקת השימוש בחומרים אלה ומעבר
לשיטת חירמוש ,בנוסף ישנה עובדת במחלקת חינוך שאחראית על חשבונות בנק של
הורים.
יעל סוקולר  -היא מתוקצבת בחינוך.
משכית לאופר – כשמתייחסים לתקציב צריך לראות גם את "התמונה" הכללית ואת
המדיניות כפי שהיא באה לידי ביטוי בין סעיפיו הרבים .בתקציב הנוכחי ,למרות העובדה
שהמועצה נתונה בתוכנית הבראה המפוקחת בקפדנות ע"י משרד הפנים ,ישנם נושאים
רבים שחוזקו או נוספו ,אתמקד בשלושה נושאים שהחלטנו לתת להם דגש מיוחד,
שהמשותף לכולם הוא ניסיון לאגם את מגוון השירותים הקיימים בתחומים שאפרט
ולהרחיבם בהתאם לצרכים עבור קהילת תושבי זכרון יעקב על רצף מעגל החיים.
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הראשון שבהם הינו נושא הגיל הרך ,מלידה עד גיל שלוש .הנושא תוקצב בסכום של
 25,000ש"ח .לשם כך מתוכננת הקמת ועדה ישובית שתכלול את נציגי מחלקת החינוך,
הרווחה ,המתנ"ס ,הגנים הפרטיים והורים פעילים ,כדי להבנות מענים מיטביים לפעוטות
והוריהם בהיבטים החינוכיים ,התפתחותיים והפגתיים .לפנינו גם עומד האתגר של חוק
הפיקוח על הגנים הפרטיים לגיל הרך ויש לנו עניין לשותפות גם עם קהילת בעלי/בעלות
הגנים הפרטיים ליישום החוק ,להציע הדרכה פדגוגית ,הדרכת הורים למעוניינים וזה בנוסף
ל"מקום בלב" מרכז להורים תינוקות ופעוטות שהוקם בשמורה לפני כשנה וחצי .נושא
נוסף עליו החלטנו לתת את הדעת הינו צעירי הישוב ,מגילאי  ,18-35וזה תודות לשני
תושבים שהעלו בפנינו את הנושא :צלילה פרסיקו וד"ר זיו יקותיאלי .המרכז ייתן מענים
בשלב בו הצעירים מסיימים את חוק לימודיהם במערכת החינוך ויוצאים אל החיים ,אין
ספק כי מדובר בשלב חשוב מאוד הכולל את ההכנה לשירות הצבאי או לאומי ,חיפוש
מכינות ,אקדמיה ,תעסוקה ,זוגיות ,הורות בראשית הדרך ועוד ,אנו מתעתדים לפתוח מרכז
שייתן מקום ,מענים ,יעוץ ,תמיכה וכלים לכל האתגרים הללו העומדים בפני ילדינו .מאחר
ואנו ישוב המדורג באשכול סוציואקונומי  8אנו לא זכאים לתמיכה ממשלתית בקידום נושא
הצעירים היישובי .אף על פי כן החלטנו לעשות זאת ממשאבי הרשות ובסיוע כוחות
מקומיים .אחרונים חביבים הינם התושבים בני ובנות הגיל השלישי – תחום עתיר עשיה
במושבה .מחלקת הרווחה מפעילה מועדונים ברחבי הישוב ונותנת מענים לתושבים
המרותקים לבתיהם .מועדון תשב"י הפעיל במשך שנים באופן יוצא מן הכלל ומעוניין
להרחיב את שורותיו ,פעילות עמותת זמארין בחוגים ופעילות ייעודית כולל הקמת מועדון
ח.צ.ב (חברים צעירים ברוחם) במתחם יעב"ץ הישן .גם פה אני מתכוונת לכנס עובדי
רשות ,עמותת זמארין ,מתנדבים ובעלי עניין מסביב לשולחן עגול כדי להמשיך ולהשקיע
בקיים ולאפיין את החסר ,תוך שילוב ידיים בין כל הגורמים העוסקים בתחום ,במטרה
להנגיש את השירותים לתושבים על רצף המענים והמסגרות שהם מספקים עד כה ,נעניתי
בחיוב לכל אחד מהגורמים מכל התחומים שפירטתי וההיענות חיובית ,אני אופטימית.
מקווה שבזמן הקרוב נקים את הוועדות ונצא לעבודה משותפת למען חוסנה ואיכות חייה של
הקהילה.
קרן איילי – התייחסת לגיל רך צעירים וותיקים ,מבקשת להתייחס לנוער ,צריך לפעול
להקמת מסגרת שתיתן יעוץ ותנחה נוער ,ניתן להתייעץ בנושא עם משרד החינוך מינהל
חברה ונוער .כמו כן קוצץ לעמותת זמארין תקציב בסך  .₪ 100,000נדרשת מעורבות
חברתית ותרומה לקהילה .צריך להוסיף טיפול ברצף החינוכי מבוקר עד ערב .אי אפשר
להפלות את הנוער.
פנינה סלומון – לילדים רבים יש צרכים מיוחדים ,מבקשת לשים דגש גם על תמיכה לכל
ילד באמצעות תנועות הנוער ,צריך לאפשר לנוער להשתמש במבני הציבור כדי לפתח
יוזמות ,צריך לפתוח להם את הדלתות כדי שיוכלו לפעול במסגרות בריאות.
מאיר ליאני – מבקש שכל הוצאה בסעיף הגז תצא באופן חוקי ,בשליטת המועצה ורק על
ידי המועצה.
יוסי ברזלי – כספי המועצה מוצאים רק על ידה לפעילות המוזמנות על ידה.
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זיו דשא – בנושא משאבי אנוש ,מבקש מיעל סוקולר וניר שליו לרשום ולדייק בספר
התקציב ,לגבי הדברה ,נערכה פגישה מקצועית לבחון אפשרויות שונות באמצעות אנשי
המקצוע ,טיפול בנוער ,יש משרה חדשה מתוקצבת ,יש מנהלת בתחום שמובילה את הנושא,
הטיפול באוכלוסיות שונות ויש מענים בעיקר בסיוע מחלקות החינוך והרווחה ,יש עידוד
יזמות של נוער ,פועלים לשפץ חללים ליזמויות לנוער ולמבוגרים ,תגבור תחבורה ציבורית
מאפשר ניידות בישוב ,יש פעילות לבני נוער בחללים של המועצה .מבקש לעדכן מספר
תיקונים בתקציב .פעילות לעידוד תרבות ואומנות ,במקום  ,₪ 40,000 ₪ 15,000פעולות
קהילה דוברות שפות זרות  ,₪ 20,000פעולות לאנשי חינוך לגיל הרך .₪ 25,000
קליטת מנהל תפעול יידחה במספר חודשים ויתוקצב ב ₪ 50,000 -פחות ,קרי 150,000
 ₪במקום  .₪ 200,000הסכום בסך  ₪ 50,000יחולק באופן הבא ₪ 5,000 :נושא
תרגום לשפות זרות ₪ 25,000 ,תוספת לתמיכות לספורט ₪ 10,000 ,תוספת
לעיקור/סירוס חתולים ₪ 10,000 ,לפעילות גמלאים באמצעות עמותת זמארין .אין שינוי
בסך כל תקציב.
יהודה ברונר – לא התייחסת להרחקת אסדות הגז ואין תקצוב משמעותי למלחמה נגד
תוכנית המתאר .בשנת  2019ניתן לעצור את אסדת לוויתן ,ולסוגיית תוכנית המתאר יש
כחודשיים לעצור את הנושא .נדרש מאבק מעבר למשפטי.
יוסי ברזלי – אופן ניהול המאבק המשפטי והציבורי לא ניתן לעשות מול מצלמות .פועלים
להגיש התנגדות ,לוחות הזמנים קצת יותר ארוכים לגבי תוכנית המתאר .ב 2019 -נדרשים
בשלב זה כ ₪ 50,000 -למאבק המשפטי.
זיו דשא – היועמ"ש עשה עבודה טובה בנושא והתקציב לתוכנית המתאר מספק בשלב זה.
אלי אבוטבול  -נדרשים היקפים כספיים הרבה יותר משמעותיים ,יש צורך להפיק שמאויות,
יש מאבק שצריך לנצח בו.
יוסי ברזלי – כפי שציינתי ,בהיבט הייצוג המשפטי הסכום שתוקצב מספיק ,אם יש נושאים
תכנוניים ואחרים הם ימומנו ממחלקות אחרות.
זיו דשא – יש במחלקת הנדסה כספים נוספים לניהול המאבק ,בשנת  2005/6הוגדרה זכרון
יעקב כמרקם עירוני המתייחס ל 20,000-עד  50,000תושבים .ביוני  2015היה שוב דיון
בועדה ולא נאמר דבר על ידי אלי אבוטבול .צר לי על הדברים של אלי אבוטבול אבל אלי
אבוטבול קנה רכב מתב"ר וחרג בשנת בחירות ב 30 -מליון  .₪בישיבת מליאה מיום
 22.1.19נאמר על ידי אלי אבוטבול ,שמעולם לא הועלו מיסים מעבר למה שאישר משרד
הפנים ולא ביקשו להעלות ארנונה מעל היתר משרד הפנים ,בנוסף קרא למ"מ וסגן ראש
המועצה שקרן והוא צריך להתנצל על כך .העובדות מראות כי היו בקשות לעלות ארנונה
ב 2011-ואושר להעלות את הארנונה .ב 2013-חרגו בתב"רים ללא אישור ב 17 -מליון
 .₪כפי שאמר היועמ"ש ,יש משרד עו"ד מעולה שילווה את המאבק בתוכנית המתאר,
הוחלט איך לנהל את המאבק המשפטי .לגבי הגז הערכה שלנו שנשתמש ב₪ 200,000 -
לסעיף המשפטי ,ואם נצטרך נחרוג .מבקש לאשר את תקציב המועצה לגבי הריסוסים יש
לעצור את הריסוס עד שועדה שמונתה לצורך זה תחליט על האופן שיש לרסס.
קרן איילי – מבקשת הבהרות לתפקיד מנהל תפעול.
זיו דשא – מבקש להביא להצבעה את התקציב בשינויים שהוצעו על ידי.
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דני ביתן – הצעת התקציב תעמוד על סך של  ₪ 161,674,000הכנסות לעומת
 ₪ 162,962,000הוצאות ,גרעון מובנה ומאושר על ידי משרד הפנים בהתאם לתוכנית
ההתייעלות בסך של  .₪ 1,288,000השינויים המבוקשים – הקטנת  ₪ 50,000בסעיף
הוצאות בנושא העסקת מנהל תפעול ,מנגד הוספת  ₪ 5,000לסעיף פעולות קהילה דוברות
שפות זרות ₪ 25,000 ,לתמיכות בספורט ₪ 10,000 ,לסירוס/עיקור חתולים₪ 10,000 ,
לפעילות גמלאים באמצעות עמותת זמארין.
החלטה:
בעד אישור התקציב – זיו דשא ,מאיר ואנונו ,משכית לאופר ,בועז יגר ,אריה פולק ,דודו
ברנס ,מאיר ליאני.
נגד – יהודה ברונר ,צחי ברוך ,פנינה סלומון ,צילה רשף ,אלי אבוטבול ,קרן איילי.
תקציב בסך  ₪ 161,674,000הכנסות לעומת  ₪ 162,962,000הוצאות אושר ,כולל
גרעון מובנה מאושר בסל של .₪ 1,288,000
זיו דשא – מבקש להודות לעובדי הגזברות ובראשם ,אבי הוסמן וניר שליו ,כמו גם לרו"ח
ניר נחמני ולכל מנהלי המחלקות שהיו שותפים לבניית התקציב.

רשם :דני ביתן

זיו דשא
ראש המועצה

דני ביתן
מזכיר המועצה

העתק :חברי המועצה
נוכחים
גב' רוממה תמאם ,קצינת מחוז ,משרד הפנים ,חיפה
משרד מבקר המדינה ,אגף ה' ,ת.ד 4394 .חיפה 31043
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