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אילניה

יוסי /2017מליאה/פרוטוקולים8-

ארבל

פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה 8/2017
בית קשת

מיום  24בדצמבר 2017

בית רימון
משתתפים:
גבעת אבני
הודיות
הזורעים
כדורי

אברהם שפיגלר -חבר
אלי פררה  -חבר
תומר מועלם – חבר
רפי קרמר  -חבר
שחר שטדלר – חבר
שמשון משה – חבר

כפר-זיתים
כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה
שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

מוטי דותן  -ראש המועצה
דוב וולפה  -מ"מ וסגן ראש המועצה
אשר כהן – סגן ראש המועצה
עציון אושרי – חבר
יום טוב בן ששון – חבר
אריה שוורץ – חבר
דני טלית  -חבר
בועז מועלם -חבר

נעדרים:

יעקב בביקר -חבר
ראובן וקנין – חבר
דדי בן דוד – חבר

משתתפים נוספים :יוסי יצחקי – מנכ"ל
שמואל אייזנברג  -גזבר
רו"ח אורטל יצחק  -סגנית גזבר
עו"ד אבי שמואלי  -יועץ משפטי
מנהלי מחלקות :מיקי רייך ,אושרת אדמוני ,עינת כספי ,אורלי שוורץ ,שמוליק ענב ,מוטי
בוהדנא ,אמיתי קהלני ,ארי מובסוביץ ,מאיר ג'ובני ,יעל בר ,שלומית
קריצמן ,יעל קרמר

תחילת הישיבה 19:20 -
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אילניה
ארבל
בית קשת

סעיף  – 1אישור תקציב ישובים לשנת 2018
אני מבקש להביא לאישור המועצה תקציבי ישובים לשנת  ,2018לאחר אישור
יוסי יצחקי
התקציבים לששת הישובים שנעלה לדיון היום נסיים את כל אישורי התקציבים
לכל הישובים לשנת .2018

בית רימון

משתתפים בדיון עציון אושרי ,אברהם שפיגלר
גבעת אבני

יוסי יצחקי
הודיות
הזורעים
כדורי

אני מבקש לאשר את התקציבים כדלקמן:
₪ 310,200
כפר זיתים
שדמות דבורה ₪ 465,942
₪ 336,120
ארבל
₪ 1,046,631
כפר חיטים
₪ 1,427,200
שרונה
בית קשת

₪ 376,755

כפר-זיתים

הצבעה:

בעד – 12
נגד ( 1 -עציון אושרי)
נמנע – ( 1אברהם שפיגלר)

החלטה:

אושרו תקציבי הישובים לשנת  2018כמפורט:

כפר-חטים
כפר-קיש
לביא
מסד
מצפה
מצפה-נטופה

מוטי דותן

כפר זיתים
שדמות דבורה

₪ 310,200
₪ 465,942

ארבל
כפר חיטים
שרונה
בית קשת

₪ 336,120
₪ 1,046,631
₪ 1,427,200
₪ 376,755

אני נועל את הישיבה ,שעה 19:35

שדה-אילן
שדמות-דבורה
שרונה

יוסי יצחקי
מנכ"ל המועצה

מוטי דותן
ראש המועצה
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