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  2009ינואר  04 

  ט"טבת תשס' ח 

  6234מועצה -י

  

  יןישלא מן המנ - 2מספר ישיבת מועצה פרוטוקול 

  30.12.08תאריך 

  

  

  :נוכחים

  

  חבר מועצה                    –אמנון כרמי     ראש המועצה  -חסדאי אליעזר

  חבר מועצה  -אודי לוי      חבר מועצה  - זיו סימון

  חבר מועצה  –ה אופיר מש    חבר מועצה  -קובי רובשיץ

  חברת מועצה   –עינת מוסקוביץ     חברת מועצה  –דליה נחום לוי 

      יועץ משפטי -ד חייקין"עו    חברת מועצה        - פנינה רום 

  גזבר המועצה –יוסי ברזילי     מבקר המועצה –אשר שטיינמץ 

  

  : עלפי המלצתו של היועץ המשפטי אפתח את הישיבה לצורך נושא

עינת לא תהיה חברה בועדת . אם אין התנגדות נאשר זאת. עדת הנחות בין עינת לבין דליההחלפה בו

  . תהיה דליה חברה בועדת הנחות הנחות ובמקומה

  

  

ולכן אין . אתם מודעים לכך שאין תקציב מדינה עדיין וגם לא יהיה בחודשים הבאים  : חסדאי

יש תקופות שכאשר . ינהשיהיה תקציב מדספק שנצטרך לעשות עדכוני תקציב לאחר 

נדון נושא מפתחות  "שיניין"בועדת .  רים לצמיחה"במדינה קשה נותנים יותר תב

זה אומר  –מענקי האיזון וגם לא ידוע מהם השפעות המלחמה על קיצוצים רוחביים 

רצינו להכניס חברה שתעשה סדר בתוכנית . שבסוף מגיע כקיצוץ לרשויות המקומיות

  .ל שינויים כאלה ואחרים בתקציב השנתיהעבודה ואולי נמליץ ע

  

  ?יש איזשהו תכנון באיזה תקופה הם יעבדו    : דליה
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הם יצטרכו לשבת עם כל מחלקה ויבנו יחד איתה . שנים 3העבודה איתם היא במהלך   : חסדאי

בנושא התקציב יש דבר אחד שהוא . כולל יעדים ומדידה, את תוכנית העבודה שלה

שבאותה  –מי שיש לו רעיון לגבי שינויים ותוספות  . וא הכנסותכמעט אקסיומה וה

אלי ולא יש להגיב באופן רי. ד ולאן להעבירמהיכן להורי, מציעהוא נשימה יגיד מה 

  . דמיוני

  

  ?י'אנחנו דנים בעניין יהודה בליצ    : אופיר

  

  . אין בעיה –י 'נסיים את הדיון הזה ונדבר על יהודה בליצ    : חסדאי

  

, אבל כשישבנו בועדת הכספים ודנו בנושא התקציב, את כל דברי הפתיחה אמר חסדאי  : אמנון

אי קבלת , וגם בגלל אילוצי הזמן, אין ספק שהתקציב המוצע הוא רזה קשה במיוחד

יש רשימה ארוכה של . אין אפשרות לשחק עם התקציב –מפתחות ממשרדי הממשלה 

תן לנו ייט את כולם סוכם שיוסי יקום להלההייתה הבנה שבמ. סעיפים שעברנו עליה

חברי הועדה , לאור הסיטואציה שבה אנו נמצאים. תשובות לגבי כותרות הסעיפים

  . ממליצים לאשר את התקציב עם אותם התיקונים שהוצעו

  

  . נשמע אם ריאלי. אני מציע לשמוע על התיקונים שועדת הכספים הציעה    : חסדאי

אני רוצה . לא יאושר התקציב פה אחד –נו לא יכול להיות שבישוב בסדר גודל של

אם לא אני אדחה את הישיבה עד שיהיה כאן . להגיע למצב שיש אישור תקציב פה אחד

  .פה אחד

  

ין שההצעה שקיבלתי יאבל לא היה לי מובן הענ. אני קיבלתי את הצעת התקציב בזמן  : אופיר

, חושב עליה, קציבלא יכול להיות שאני מקבל הצעת ת. לא תעלה על שולחן המועצה

 –אם יש רעיונות . ואילו בישיבת המועצה באים עם משהו אחר, מתייעץ ומגבש דעה

  . צריך לתת זמן להתכונן

   ימים  10ועדת כספים מתכנסת וממליצה על דברים אחרים שאני לא יודע עליהם 

  .מראש
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    הועדה מעלה . את זה אפשר להגיד גם נגד דברים שאתה רוצה לשנות ולתת הערות  : יועץ משפטי

  . הצעות בדיוק כמוך                         

  

  .אז בואו נתקדם. בסדר    : אופיר

  

  .תמה היו ההסתייגויו, כן יוסי    : חסדאי

  

  ר ועדת כספים צריך להגיד את עיקר "אני חושב שיו. רוב הדברים הם מינוריים    : יוסי

  .ההצעות                        

  

  . טרנטעל אתר אינ₪  20,000יתוקצב סכום של . בנושא שירותי מיכון    : אמנון

  .₪ 150,000 -בנושא אולם פיס לתקצב ב

  . ₪ 10,000: בנושא מתנות לעובדים

  

מה שנצליח לגבות . ביקשנו מועדת כספים שתתמוך בנו. דיברנו על גביית חובות  : דליה

אי אפשר להשקיע  –ח "אם נצליח לגבות חצי מליון ש. נתגבר בנושא החינוך –מחובות 

  ?אותם בחינוך

  

אי אפשר  להכניס את . זה רק ישפר את תזרים המזומנים. ולכת להפחתת גרעוןהגביה ה  : חסדאי

  . אין קשר בין הדברים. זה כאילו זה עוד גביה

כנס ילא נרשה לעצמנו לה. התקציב יהיה רזה בכך שלא נזוז ממנו ימינה ושמאלה

דרשתי מכל מחלקה להכין . נצטרך להיות צמודים לתקציב השנה. לגרעון ולא להרחיבו

ראוי ונכון . סעיפים ובישיבת צוות אני קובע סדר עדיפות ישובי 5ל  דרי עדיפויות שס

במידה ויש הכנסה נוספת . ס יקבל עדיפות גבוהה יותר"שנושא החינוך הנוער והמתנ

שבוע שעבר חתמתי על . מטי להגדיר לאן הולךואנחנו יודעים באופן אוט, של כסף

יש כמה משפחות . ים עד נפש ולא הייתה ברירההגיעו מ. עשרות צווי עיקול של חייבים

הליך נדרש הוא . לאותם משפחות יש נכס. שלא מצליחים לגבות מהם כי אין להם

הרעיון המרכזי . כל כמה שנים הרשות מחויבת לעשות זאת. למחוק את החובות שלהם

הם לא יכולים להעביר את הנכס , הוא שמשפחות אלה אינם עוברים לחובות אבודים

  . לות אחרת והם משלמיםלבע

  



  מועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשהמועצה מקומית אלפי מנשה                         

        44851448514485144851אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד אלפי מנשה מיקוד     116116116116הגלבוע הגלבוע הגלבוע הגלבוע ' ' ' ' רחרחרחרח
 7925262792526279252627925262    - - - - 09090909: : : : פקספקספקספקס,  ,  ,  ,      7925511792551179255117925511----09090909: : : : ''''טלטלטלטל

4

הצעת תקציב הזו זה לגבי שנה קרובה כשאנחנו ידועים שיש לנו גירעון בתקציב בשנה   : דליה

אלא נגדיל את התקציב , לי חשוב שבגביית החובות לא נסגור את הגירעון. קודמת

  .אם אפשר לקבל התחייבות. לחינוך

שבטיוטה הבאה כל נושא  אני מציעה. נראה שאין תמיכות. צרם לנו נושא התמיכות

  . כדי שלא יראה שהצופים ובני עקיבא לא מקבלים שום דבר, התמיכות יסודר אחרת

  

  .כך זה הנכון להגיש    : אופיר

  

יש מעין בנק וממנו . ואז מחליטים במי נתמוך. מחכים לפניות לבקשות לתמיכות. נכון  : חסדאי

  . מחליטים למי לתת

  

יש לנו בעיה רצינית שבגבעת טל לא התחיל . שא גינון גבעת טלאני רוצה להגיב בנו  : זיו

ביקשתי גם מאמנון ואני רוצה . הפיתוח הסביבתי ואני לא רואה התייחסות בתקציב הזה

  . אני מבקש שיהיה התייחסות לכך בתקציב הזה. להעלות גם כאן

  

  . ת טלסביר וברור וצריך להיות שמהתקציב השוטף של הגינון יופנה לגבע    : חסדאי

  

  !לא צריך הרבה כסף לשם כך    : זיו

  

יש לשבת עם קבלן הגינון על תוכנית גינון שנתית ולראות בתוכנית התייחסות   : חסדאי

משמעותית לגבעת טל מתוך תקציב הגינון על פרוייקטים מתוכננים קיימים ובמקביל 

  . להשיג מקורות נוספים כמו משרד השיכון לפיתוח סביבתי וגינון בגבעת טל

  

אין . אם למישהו מחברי המועצה יש איזו בקשה לשנות תקציב זה או אחר. יש לי הצעה  : אמנון

  . אני מוכן ומתחייב לתת תשובות לחברים. לי בעיה אישית לרכז את זה ולעבוד מול יוסי

  

: לדוגמא. זה מימון לתוכניות מגירה, אם אתם שואלים אותי מה חסר בתקציב הזה  : חסדאי

מיד ... תברים, אני צריך בנק תוכניות בנושא תחבורה. יילת ברחוב הזיתתכנונים לט

  ... ניתן לשלוף
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  זה . מה שקיבלתי במייל הוא סיכום. ביקשתי מאמנון פרוטוקול של ישיבת ועדת כספים    : דליה

  . לא פרוטוקול                        

  

  . הסיכום שהיה וקיבלתם במייל הוא הפרוטוקול    : אמנון

  

  ?וסיף משהואודי אתה רוצה לה    : חסדאי

  

  .אני מרוצה ממה שהיה בישיבה    : אודי

  

  ?ר יוצא"רובשיץ כיו    : חסדאי

  

  .היה תקין ואין שום בעיה  : רובשיץ

  

  . אני גם רוצה לקבל את פרוטוקול ועדת כספים    : אופיר

  

גם עם חברי המועצה החדשים וגם לי פעם ראשונה , טובההישיבה בועדת כספים הייתה   : יוסי

אני בהחלט מקבל . היו מאירות עינייםההערות של אמנון ושל משה . יםבועדת כספ

  .שיש מספר דברים שצריך לתקן בהצעת התקציב

  .מליון שלוש מאות -אגרת שמירה 

  . יחידות מגבעת טל 60, מגרשים ביובלים 20מדובר ב  - אגרת בניה 

  .היה חד פעמי, שנה קודמת לא תוקצב –השתתפות ממשלה בנוער 

לעשות לפי תוכנית  אנו מחויבים. אנו גובים מאוד נמוך ונעלה את זה – אגרת ביוב

  .ההבראה עם משרד הפנים

  

התאגידים . בתאגוד של מים וביוב נהיה שקופים להיטלים האלה –החוק הזה עבר   : חסדאי

אנו נמצאים במצב לא סביר ולא  –בתכנון ארוך טווח לנושא הביוב . יקבעו את הגובה

  .1.39כום כל כך נמוך של הגיוני שגובים ס

ס "יש כאן כמויות של מאות שעות שאני מביא לביה. לגבי החינוך הסירו דאגה מליבכם

  .שלא באים לידי ביטוי בתקציב
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האם נושא משכורות מזכירות כולל . אנחנו עומדים בפני הוצאת מכרז למזכיר המועצה  : אופיר

  .את המשכורת שאמורים לשלם למזכיר שיבחר

  

  זה לא כולל את שכר המזכיר כיוון שהצעת התקציב הונחה לפני שהתקבלה  –לא     : יוסי

  .ההודעה בעניין                        

  

  ?למה יש קפיצות . יש סטיות בתקציב המיכון    : אופיר

  

אנו משלמים לחברה לאוטומציה תשלום חודשי וכן למטרופולינט על מערכת הגביה   : יוסי

של החיובים שיוצאים  ם הדפסותזה כולל גסעיף זה . והשכר והסכומים מאד גבוהים

  .הוצאות חד פעמיות שלא יחזרוהסטיות נובעות מ .לתושבים

  

  ?מה זה רכב שכור למזכיר המועצה    : אופיר

  

  .ונסתיים הצורך החזרנו את הרכב היה צורך למספר חודשים    : יוסי

  

  .זה רכב מועצה. זה לא רכב צמוד. זה לגיטימי לחלוטין    : חסדאי

  

  ?40 -ל 150 -ואיך אתה מקצץ את זה מ? זה יחסי ציבור והסברה מה    : אופיר

  למוסיקהתמלוגים , אמבולנס להלוויה, מתנות, רועיםיא ,ך"חידון תנ ,זריםמדובר ב

  . נקצץ איפה שרק אפשראנו  .ועוד אחרים

  

  . זה התקציב שהוקצב לנושא זה וצריך לעמוד בו    : חסדאי

  

  ?ד ומוסינזון"חב, מה נאמר להורים בנושא ההסעות לנעמת    : אופיר

  

  .ההורים יודעים שעליהם לשלם את ההסעה לילדים שלהם. הם היו אצלי בפגישה    : חסדאי

  . משפחות 20 -מתחלק ל₪ אלף  100                         
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. כרתנו חוזה יחד עם כוכב יאיר. ס הם דורשים מאיתנו חיוב שאינו הגיוני"בנושא כ  : חסדאי

המדינה משלימה על כל תלמיד כזה הרבה . ₪ 688: ה אגרת תלמידי חוץהמדינה קבע

והשנה היות והחוזה . 5החוזה שכרתנו היה מאוד ישן ובחוזה זה האגרה היא כפול . כסף

פת יאין בזה ולוא ט! פר תלמיד₪  7800 -ל    הם רוצים להעלות את זה , נגמר

אנחנו טענו שלא מוכנים . 3ומיד הוריד לפי . בן חמו הבין שמשהו לא בסדר. הגיון

ס לא תמהר להרחיק את התלמידים שלנו "כ. וגם זה יותר מדי. אגרות 2 -לשלם יותר מ

יש כאן עניין של כיפוף . הם הודו שאנחנו תורמים לעליה באחוז נבחני הבגרות. מהעיר

נקבע סיכום . נעצר ההליך המשפטי. הפנו אותנו לגישור. ידיים ואני לא מוכן לוותר

רציתי ללכת איתו לחדר אחר . אגרות 2 2004 -אגרות ומ 3 2004נו משלמים עד שאנח

כששמעתי על הסכום החדש פיצצתי את . ולהגיע לפשרה עם פריסה של כמה שנים

. ס"הדיון ועזבתי אותו באמצע אחרי חילופי דברים קשים שהיה לי עם ראש עיריית כ

נקבע . ו רוצה לדבר איתיהוא אומר שבן חמ. כשנכנסתי לרכב התקשר אלי המגשר

 2 -יותר מ. פגישה למחר עם המגשר ואני רוצה לשמוע ממנו מה האמירה לשנה הבאה

אני לא . אני לא רוצה שיעשקו אותנו. אני עובד  בשני מישורים. אגרות אני לא משלם

אורנית עזבה . הוד השרון, ויש לנו את האופציה של רעננה. מתכוון להישבר בעניין הזה

אני . אורי קידר עם מסר, בן חמו שלח את המגשר! אגרות 2השרון כי דרשו את רמת 

אני אבקש הרמת מסך . שילמנו בלי סוף כספים לכפר סבא. לא פוחד ללכת לבית משפט

אני יודע שמשרד החינוך מימן להם הכל והם לקחו ממפעל . כמה קיבלו על כל תלמיד

  . הפיס ומקרנות

  

   .צביע עכשיוצריך לשקול אם צריך להוהיו תיקונים והצעות אני רוצה להציע שמאחר   : דליה

  . לאור השינויים שנזרקו אפשר לאשר תקציב גרעוניהאם 

  

  .אי אפשר לאשר תקציב גרעוני    : אודי

  

תמיד אפשר לעשות . אני מבקש לאשר את התקציב במסגרת הזו בהתחשב בשינויים  : יוסי

. ביר את אישור התקציב למשרד הפניםחייבים להע. לתיקון תקציב ישיבה נוספת

 34תקציב של סדר גודל של ובהתחשב ב ₪אלף  350הסטייה היא של קצת יותר מ 

יש עוד הכנסות שלא . שלא ניתן לאזן תקציבכל כך מהותי זה לא סכום ₪ מיליון 

גם לקחנו בחשבון בגלל שהן הכנסות מותנות כמו מענק שר שאנו מקבלים כל שנה ויש 
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היום אנחנו צריכים לאשר את . יפויות שאמרנו שנדון בהמשך השנהסדרי עדאת 

  . לאזן את התקציבניתן . התקציב לפני סוף השנה

  

  ?₪אלף  350על מה     : אופיר

  

הוצאות , ₪אלף  10מתנות לעובדים , ₪אלף  20אינטרנט , ₪אלף  150אולם ספורט   : יוסי

תוספת , אלף 20כב מבקר ר, ₪אלף  120שכר מזכיר , ₪אלף  50החזקה של איסוזו 

לפי המלצת  גביה בארנונהנאזן את זה בהעמקת . אלף 390כ "אלף סה 20ס "לביה

  . ואז יהיה מאוזןועדת הכספים 

  

אני יכול גם לבשר שיש הסכמה עם הקבלן לקצץ . הסכום הזה לא בעייתי להתמודדות  : חסדאי

שהיות וזו ימנע מלהיוסי מבקש . כך שיהיה יותר קל לאזן אלף 150בפינוי אשפה 

. מאוד חשוב שאנו מציגים תקציב מאושר גם למשרד הפנים וגם לבנקים, תחילת שנה

  . ההערות לא קרדינליות ולא סכומים שאי אפשר להתמודד איתם

  

    אלף והתקציב יהיה  240אלף בפינוי אשפה ולהעמיק גביה ב  150אם כך אפשר לקצץ     : יוסי

  . מאוזן                        

  

. ₪אלף  500 –ב הזה יש הערכת יתר של אגרת רשיונות בניה אני חושב שבתקצי  : אופיר

  . מטר 150מהמספרים האלה שהתקבלו יצא שכל יחידה בממוצע היא למעלה מ 

  

. מטר מרובע 180זה לפי ביובלים ו בגבעת טל מטר מרובע 150זה בהחלט . זה לא נכון  : יוסי

  . בוסס על תחשיבהסכום מ. אלה נתונים שקבלתי מהמהנדס

  

 250אני מתקן את הערכה שלי ל . בכל זאת יש הערכת יתר של אגרת רשיונות בניה  : ראופי

  . 2008תהיה פחותה משנת  2009אני חושב שהבניה בשנת . ₪אלף 

  . הנחות ארנונה: יש עוד דבר שלא התייחסנו אליו
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  . ציבתקהתוצאות בזה לא משפיע על ואחד מקזז את השני ין משמעות בגלל שאלהנחות     : יוסי

  

. ₪אלף  500 - אני מעריך אותם ב. אין שכר מזכיר ואין שכר מנהל מחלקת חינוך  : אופיר

צריך לבדוק את ההשלכות לגבי  –הקטנת תקציב תמיכות . תקציבי אחזקה לא ריאלים

  . התקציב הזה מגלם גרעון של מליון וחצי שקל. הגופים הנתמכים

רה מסודרת מגישים גם תוכנית כשמגישים תקציב בצו. בנושא העקרוני יש בעיה

לא יתכן שאנו כחברי מועצה מאשרים תקציב ובתכלס אף אחד לא יודע מה . עבודה

אולי אני כחבר מועצה רוצה להגיד שבמקום גינון . הולך להיות כאן בשנה הקרובה

אין לנו למעשה שום דיון בנושא סדרי עדיפויות ולפי דעתי זה . נשקיע בשיפור הצומת

במדינת ישראל כאשר מגישים תקציב . אחד לקבוע סדרי עדיפויות התפקיד מספר

אני יוצא מפה כשאני לא יודע . צריכים להגיש גם תוכנית עבודה שאומרת מה עושים

  . 2009מה הולכים לעשות בישוב בשנת 

  

  . היינו מקצרים חצי שעה מהדברים עד כה –אם היה פרוטוקול של ועדת כספים     : דליה

  

. הכי קל בעולם לאחד שאין לו אחריות להגיד דברים. חי בספרה אחרת, בסרט אתה חי  :חסדאי

לא אנחנו ל. אתה לא חי על הקרקע הזו. אתה לא עושה כלום כי אתה עוסק רק בלהגיד

שקל אחד בקופה ואני רוצה לדעת איך אני משלם משכורות ומנקה רחובות ואתה מדבר 

. נה אני אומר שהתקציב הזה ללא גרעוןזה פעם ראשו. כאילו זו עיירה ציורית בשוויץ

התקציב הזה הוא מכווץ מתוך . כל תקציב אמרתי שיהיה גרעון ואני הייתי גאה בכך

גם בתוך תקציב כזה . כי אני לא יודע איזה מענקי איזון ואיזה ממשלה תהיה! אחריות

ף במקום שתבוא ותחמיא סוף סו. צריך להיות תוכנית עבודה כדי שלא יחרגו מהתקציב

אז אתה  –המועצה מתקשרת עם חברה חיצונית ותהיה תוכנית עבודה וכלי מדידה 

משה : חוץ מאחד, כל אדם עם אינטלגנציה מינימלית יודע מה הולכים לעשות! מכניס

שצריך לשבת ולהחליט מה ₪ מליון  4אין לנו . לצערי הרב אין הרבה אופציות! אופיר

הגזבר יבדוק בצורה מפוכחת מה . ובךאין בתקציב הזה שום דבר מס. לעשות איתם

וזו לא בעיה ₪ אלף  300הוא ינסה להתגבר על . קורה עם ההכנסות ולהגדיל אותם

  . גדולה

  

  ? הכל קשיח? אין פה שום מקום לשיקול דעת של חברי המועצה בכלל    : אופיר
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  הוא  להבדיל ממך ועדת הכספים ישבה ובדקה איזה כסף יש ואיך! ?זה מה שאמרתי    : חסדאי

  . מחולק                        

  

  !?לאולם₪ אלף  20על ? על מה הם דיברו בועדת כספים    : אופיר

  

  !הזלזול שלך לא במקום, אופיר    : דליה

  

בועדת הכספים דיברנו על תוכניות עבודה אבל ידענו שבתקציב כזה אנחנו צריכים   : עינת

נעזור לך אמרנו לגזבר . להרים את הכפפה ודרשנו מהגזבר תוכנית גבייה נכונה יותר

  . אתה לא נותן פתרונות ורק מתלונן. וכל אחד בתחומו ייתן לך את מה שיכול

  

  . לפי חוק אסור לי להציע פתרונות    : אופיר

  

אנחנו קבענו עם הגזבר ! אני רוצה שיהיה רשום שאופיר רק מקטר ולא מעלה פתרונות  : זיו

לגזבר ואופיר טוען אנחנו יושבים ומדברים וקורעים את התחת , פגישה אחת לרבעון

  !שאסור לו להעלות פתרונות

  

בדברי הפתיחה שלי אני אמרתי בצורה מפורשת שאנחנו הולכים לבנות תוכנית של   : חסדאי

כל שנה , מי שיסתכל אחורה. התוכנית תוצג למועצה. סדרי עדיפויות לפי מחלקות

ידום עניינים לק, תרומה למערכת. הריטואל הזה חוזר על עצמו ותמיד הוא אומר ואומר

  .  מסתכמת באפס - במועצה 

  

  !תבנה אתה תוכנית עבודה    : עינת

  

בדקת את הצרכים ? ישבת השבוע עם מנהלי מחלקות! כי ועדת הכספים כן עושה את זה  : זיו

  . אתה לא תעשה את זה? והרצונות שלהם

  

  !אתה מחפש קרדום ולא מחפש לעזור    : פנינה
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את התקציב כמו שהוא בהסתמך על המלצות ועדת הכספים אני מציע להצביע ולאשר   : חסדאי

ובהתחשב בהערות והתיקונים שהועלו בישיבת מועצה זו והגזבר יבצע את התיקונים 

  .הנדרשים כדי לאזן את התקציב

  

אם הולכים להכניס את ההצעות של השינויים שהציע הגזבר אז התקציב הוא לא מאוזן   : אופיר

אמנון . אז אני לא יכול להצביע בעד. קיצצו במקום אחרכי לא העלו את הכנסות ולא 

  ?התקציב הזה יהיה מאוזן

  

  !כן    : אמנון

  

  אני , היות וזה התקציב הראשון של המועצה החדשה ואני סומך על ועדת הכספים    : אופיר

  .מצביע בעד                        

  

    מי בעד הצעתי לאשר את התקציב בהסתמך על המלצות ועדת הכספים עם ההערות    : חסדאי

  ?והתיקונים                        

  

  . 2009כל חברי המועצה מצביעים בעד תקציב 

  

 -₪ ליון וחצי ילמרות שאופיר טוען שהתקציב גרעוני במאבקש שירשם בפרוטוקול ש  : חסדאי

  .הוא תמך בתקציב

  

  

  

  קרן הרדוף: רושמת הפרוטוקול

        23:0023:0023:0023:00: : : : ישיבה הסתיימה בשעהישיבה הסתיימה בשעהישיבה הסתיימה בשעהישיבה הסתיימה בשעה

  
                                                                                                                                      

            ____________                                  _________  
מזכיר . מ.מ –איציק פלד           ראש המועצה –חסדאי אליעזר     

  המועצה
  


