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  יו"ר הישיבה –רה"ע   -  משה  פדלון   נוכחים:

  ומ"מ ראש העירייה ניתסג  -  מאיה   כץ  

  רייהסגנית ראש העי  -  איה  פרישקולניק  

  חבר מועצת העירייה  -  גרי  גוזלן  

  חבר מועצת העירייה  -  יונתן  יעקובוביץ  

  חבר מועצת העירייה  -  יהונתן  יסעור  

  מועצת העירייה תחבר  -  ליאת  תימור  

  חבר מועצת העירייה  -  יוסף  לונדון  

הגיע לישיבה במהלך הדיון    -חבר מועצת העירייה-  יריב  פישר  
  על התקציב הרגיל                                    

  חברת מועצת העירייה-  עפרה  בל  

  חברת מועצת העירייה  -  טובה  רפאל  

  חבר מועצת העירייה  -  אליהו  שריקי  

  חבר מועצת העירייה  -  משה  ועקנין  

  חבר מועצת העירייה  -  צבי  וייס   

   חבר מועצת העירייה   -  יוסי  קוממי

  ת העירייהחבר מועצ  -  ירון  עולמי

 חבר מועצת העירייה  -  אלעד  צדיקוב
  חבר מועצת העירייה-  תום  סטרוגו

   מועצת העירייה חבר  -  צבי   הדר  חסרים:

  מנכ"ל העירייה  -  השמשוני  יחיעם מוזמנים:

  סמנכ"ל העירייה  -  ניסימוב  ג'ו  

  גזבר העירייה  -  זריהן  גולן  

  משנה למנכ"ל למשאבי אנוש  -  שגיא  חיים  

  מהדס העירייה  -  סקה  קמיי  

  דוברת העירייה  -  בסמן  דורית  

  מ"מ דוברת העירייה  -  ויינברג  עירית  

  מנהל אגף החינוך והרווחה  -  בנבנישתי  ד"ר אבי  

  מנהל מחלקת הרווחה  -  סלצברג  אהרון  

  מנהל אגף שאיפ"ה  -  ביטון  משה  

  ראש אגף תב"ל  -  עקרב  שמואל   

  סגן ומ"מ אגף תב"ל  -  גאון  רוני  

  יוע"מ  -  קרן בהרב  ענת  

  מנהל חשבונות ראשי  -  חדד  רוני  

  מנהלת תאגידים ובקרה  -  רוזן  הילה  

  נת"צ  -  גרנות  ביריה  

  מזכיר העיר  -  מור  דידי  המזכיר:
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 סדר היום .1
  

 .2013, שנת 3לתקופה: רבעון  2013דו"ח רבעוני לשנת   .א

 מינוי ועדת יועצים מתכננים.  .ב
 

הצעת שינויים (העברות מסעיף  2013לשנת  דיון ואישור התקציב הרגיל  .ג

 י'. –מצ"ב הצעת השינויים  -לסעיף) ותוספות (מילואים)  
 

 מצ"ב הצעת התקציב. - 2014דיון ואישור הצעת  התקציב הרגיל לשנת    .ד
 

 בספר התקציב). 47(דף   2014דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת   .ה
 

מצ"ב הצעת  - 2014אישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת דיון ו  .ו

 התקציב הבלתי רגיל.
  
  
  

 .2013, שנת 3לתקופה: רבעון  2013דו"ח רבעוני לשנת   .א
  הנושא הורד מסדר היום ויובא לישיבת מועצה מן המניין.

 

  

 מינוי ועדת יועצים מתכננים.  .ב
  מניין.הנושא הורד מסדר היום ויובא לישיבת מועצה מן ה       

 

הצעת שינויים (העברות מסעיף  2013דיון ואישור התקציב הרגיל לשנת   .ג

 י'. –מצ"ב הצעת השינויים  -לסעיף) ותוספות (מילואים)  
 

  נערכה הצבעה.

מחליטים פ"א לאשר הצעת השינויים והעברות ובכלל זה העברה מהתקציב השוטף לשנת    )36(

 מלש"ח. 20 לקרנות הפיתוח  לפי העודף בפועל ועד 2013
  

  

 מצ"ב הצעת התקציב. - 2014דיון ואישור הצעת  התקציב הרגיל לשנת    .ד
  

  .2014סקר נתונים עיקריים על התקציב הרגיל לשנת  הגזבר

  נערך דיון קצר ולאחריו הצבעה.

  

  .2014מחליטים לאשר את הצעת התקציב הרגיל לשנת     ) 37(
             

 (מר פישר). 1 -נמנען  , אי -נגד,   17 -בעד              
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 בספר התקציב). 47(דף   2014דיון ואישור תקציב מבקר העירייה לשנת   .ה
  

  כפי שמופיע בהצעת התקציב   2014תקציב מבקר העירייה לשנת את  פ"אמחליטים    ) 38(

  .2014הרגיל לשנת  
              

           
  
 

מצ"ב הצעת התקציב  -0142דיון ואישור התקציב הבלתי רגיל (תב"רים) לשנת   .ו

 הבלתי רגיל.
  

  , ובכלל זה נטילת  הלוואה   2014את הצעת התקציב הבלתי רגיל לשנת  לאשרמחליטים      ) 39(

  אלש"ח למימון הלוואה לטובת אוצר המדינה בהתאם לסיכום   15,133בסה"כ          

  .12.5.2013מי מיום משרד הפנים לבין השלטון המקוועקרונות בין משרד האוצר          

  נטילת ההלוואה תהיה בהתאם לתנאים שיקבעו במו"מ בין העירייה לבין נותני האשראי.

               

 (מר פישר). 1 -נמנעאין  ,  -נגד,   17 -בעד
  
  
  
  
  
  
  
  

 הישיבה ננעלה

  
  

 : _____________________________                   מנכ"ל העירייה

 
   ________________________  ש העירייה:  רא               

 
  


