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 10/2015 מס' ןהמניימן שלא  מועצהפרוטוקול ישיבת 
 00:16בשעה   8/12/2015 -  ו"תשע ,כ"ו בכסלו ,שלישי שהתקיימה ביום

 
 
   נכחו: 

 ראש המועצה - מר יגאל צרפתי
 חבר מועצה - מר נביה אסעד

 חבר מועצה - מר רונן גואטה
 חבר מועצה - מעדא חסבאני מר 

 רת מועצהחב - גב' לילי בלסקי
 חבר מועצה - מר איסר דובדבני

 חבר מועצה - מר ציון בן גיגי
 חבר מועצה - אורי אמיתימר 

   
   נעדרו:

 חבר מועצה - מר יעקב אוחנה

   
   נוכחים:

 מזכיר וגזבר המועצה - אדם עינב
 מהנדס המועצה - אינג' ראמי חשאן

 מבקר המועצה - רו"ח עבד אלחלים בקלי
 יועץ  משפטי - יאור אוחנהעו"ד ל

 יועץ משפטי - עו"ד אבנר צור
 רו"ח המועצה - רו"ח יוסף עבדו

 יועצת אסטרטגית ויח"צ - ליטל אפטר יוצר
 מנהלת חשבונות ראשית ואחראית גבייה - מיטל דניאל שמחון

 
 
 

 סדר היום:

 .2015שנת  3אישור דו"ח רבעוני רבעון  .1

 . 2015אישור שינויים בתקציב  .2

 .2016שור הצעת תקציב לשנת אי .3

 

 .16:00פתחה בשעה הישיבה נ

 הישיבה מוקלטת.

 
     ***  
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 )מצ"ב(: 2015שנת  3דו"ח רבעוני רבעון אישור  .1

 
 :אדם עינב

 .מרו"ח יוסף עבדו להציג את הדו"חבקש א
 

 רו"ח יוסף עבדו:
 מציג את הדו"ח הרבעוני.

 
 

 אדם עינב:
 מבקש לאשר את הדו"ח הרבעוני.

 
 :ההחלט

 פה אחד. ,מאשרים
 

 :אדם עינב
 מתוך העודפים לקרנות הרשות.₪ מבקש לאשר העברת שני מיליון 

 
 :החלטה

 מאשרים, פה אחד.
 
 

 .2015אישור שינויים בתקציב  .2

 
 :אדם עינב

 .2015אבקש מרו"ח יוסף עבדו להציג את השינויים בתקציב 
 

 רו"ח יוסף עבדו:
 .2015מציג את השינויים בתקציב 

 
 לקרנות הרשות. ש"חאל 625ע"כ ממליץ להעביר סכום של , ו2015הבוצה לא יתבצע בשנת פינוי 

 
 :אדם עינב

 לקרנות הרשות. ש"חאל 625, ע"פ המסמך שהוגש, ולאשר העברה של מבקש לאשר את השינויים
 
 
 

 :החלטה
 מאשרים, פה אחד.

 
 

 .2016אישור הצעת תקציב לשנת  .3

 :אדם עינב
 2016אבקש מרו"ח יוסף עבדו להציג את התקציב לשנת 
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 רו"ח יוסף עבדו:
 .2016מציג את התקציב לשנת 

 
 

 אלש"ח. 15,128ע"ס  דעומ (ההכנסות והוצאותהתקציב המוצע )סה"כ 
 
 

 .ביטחוניתנערך דיון שבין חברי המועצה לגבי הצורך בשמירה 
רובה לאחר שהנושא ייבדק בצורה יסודית סוכם שהנושא יובא לדיון חוזר בישיבת המועצה הק 

 ויוגש דו"ח למועצה
 
 

 :אדם עינב
 .2016מבקש לאשר את התקציב לשנת 

 
 :החלטה

 מאשרים, פה אחד.
 

 

 ,בברכה

  

 
______________  ______________ 

 אדם עינב  יגאל צרפתי
 מזכיר המועצה  ראש המועצה

 
 


