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 6201 בינואר 18מיום   94פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין מס' 

 

 

ברק אשרם, שושי כחלון כידור, אבישי ברעם, ירון : אפי דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, ליהי איינס, אבנר משה, נוכחים

 חדוות, איציק בראון, ערן לאופר.

 מיטל טולדנו: יםחסר

 . , אבר אלון, ניר ענבירוזנפלד , שלוםאטיאס יחיאלעו"ד , יחזקאל יחזקאלדני לוין, : נוספים

 

 תכנית תיקשוב בבתי הספר .1

 אש"ח,  750תכנית תיקשוב בביה"ס , ע"ס  -956: אישור תב"ר מס'  הצעת החלטה

 הפיס.מקורות מימון: מפעל 

   2015תקציב שנת  .2

 2015אישור תקציב לשנת הצעת החלטה: 

 

 

 תכנית תקשוב בבתי הספר .1

 

מציע להוריד את הנושא מסדר היום בשל העובדה שלא ניתן להעלות נושא נוסף בישיבה שדנים בתקציב  מר אפי דרעי, ראש העיר:

 העירייה. 

 

 להוריד את הנושא מסדר היום החלטה:

 מאשרים פה אחד

 

 + תקציב הפיתוח 2015תקציב העירייה לשנת  .2

 מעביר את הצגת התקציב לרו"ח של העירייה. מר אפי דרעי, ראש העיר

 

לעומת התקציב  ₪.אלפי  120,323התקציב הוא נוספו לתקציב המקורי כך שסך ש₪  8,320,000יש תוספת של  רו"ח ניר ענבי:

 המלוות)שעלה( והשינוי בפרעון  אל מול ההכנסה של מענק איזון)שירדה( עודכנה ההכנסה מארנונה הקודם נערכו שלושה שינויים:  

 שמשרד הפנים מבקש להציג זאת ברוטו.

על משהו שקרה לפני שש שנים,  2014הכספי לשנת  בדוח מבקר משרד הפנים הסתייגות שנובע  מלתקציב כמו כן הוכנס תיקון 

לעומת  . אלה למעשה השינויים2010 -ב ובשביל לבטל זאת, הכנסנו הכנסות של היטלי השבחה מול הוצאות בניית גן  ילדים שבוצע 

 .טיוטת התקציב שהוגשה אליכם בעבר ואף הוצגה באמצעות מצגת בדיון התקציב הקודם

קצבו ע"י פרוייקטים שיוסרו מתוכנית הפיתוח בשל העובדה שהם פרויקטים שיתו 10 מעביר רשימה של מר אפי דרעי, ראש העיר

 ים ממשלתיים )משה"ח, משרד תמ"ת, מפעל הפייס(משרד

 איציק בראון וערן לאופר הודיעו כי לא ישתתפו בהצבעה

 

 ים ממשלתיים"י משרדפרויקטים שיתוקצבו ע 10+ תוכנית הפיתוח ללא  2015ציב : מאשרים תקהחלטה

 אפרים דרעי, יעל חן, קובי לאור, דוד ששון, ברק אשרם, משה אבנרבעד: 

 שושי כחלון כידור, ירון חדוות, ליהי איינס, אבישי ברעם. נגד:

    

 

 אפרים )אפי(דרעי                                                                                דני לוין          

 ראש העיר                                                                                מנכ"ל העירייה                 


