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  2165/מה       מספרנו                             
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  ש המועצהרא $  מר אלי לוי :משתתפי   
  ר המועצהחב $  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה$    מר לב בינמ�      
   חבר המועצה$    מר  אלו� בנדט      
   חבר המועצה$    מר חיי  גל      
    ר המועצהחב $  �מר יוס& ניס      
   חבר המועצה$    מר ניסי  פר'      

  
   חברת המועצה$    איריס חיימי' גב  : חסרי   
   ר המועצהחב $   יעקב שנחהמר      
    
  משפטי יוע' $   ד ששו� יצחק"עו   :נוכחי   
   רואה חשבו�$    דורית כה�' גב      
   עוזר ראש המועצה$    מר עובדיה צבי      
  עצה מהנדסת המו$    חנה חרמש' גב      
   גזברית המועצה$    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת מחלקת חינו�$    בתיה הרפז' גב      
   מנהלת הלשכה$    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ$   עדנה זטלאוי' גב      

  
        ....2009200920092009אישור תקציב המועצה לשנת אישור תקציב המועצה לשנת אישור תקציב המועצה לשנת אישור תקציב המועצה לשנת : : : : על סדר היו על סדר היו על סדר היו על סדר היו                                                 
        

  .בבנושא תקציהמיוחדת  פותח את ישיבת המועצה $    אלי לוי
  

בינתיי  התקיימה ישיבה נוספת . שלא מ� המני�'  ישיבה זו זומנה כישיבה ג$  עדנה זטלאוי
  כל זאת כדי שהמספור . 'ואילו ישיבה זו סימנה יהא ד'   שסימנה יהא ג    
  .תאי  כרונולוגית  י    

  
 10 לחברי  תתקציב המועצה מועברטיוטת , אמרתי לחברי ההנהלהג  כפי ש $    אלי לוי
  .את סעיפי התקציבי  לפני הישיבה כדי ללמוד ימ      
שכנראה לא  יש כאלה,   ישנ  חברי  שבאו לבדוק את התקציב מול הגזברית    
  .צריכי       
  . לכ  מצגת  רואת החשבו� דורית הגיעה לכא� ותציג    

  
  

 אי� מדרכה שאי� בה . המדרכות בשכונה הותיקה דורשות תיקוני  יסודיי       
  כדי לתק� את המדרכות . כתוצאה מכ� אנו נתבעי  על ידי תושבי , מפגע      
  לעומס המלוות הנמו� זה  י  לקחת הלוואה ובהתא וונאנחנו מתכ      
  .באפשרותנו      
  .קונסרבטוריו� שיש לבנות לו קומה נוספתה ,יש עוד נושאבפיתוח       
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במקו  ,  בלבד5% $את התקציב בא ולהגדיל  מבקש לדחות ההצבעה לשבוע הב$  יוסי ניס�
      15%.  

  
  , לבקשת�  לא נענה. היו  מתו� כוונה לאשר את התקציב אני באתי לכא�$    אלי לוי
 אני אומר דברי  אלה . עד היו 15 $הגרסה ה  הטיוטה שקבלת  לידכ  הינה     
  ,נכ   כדי להפני  אצלכ  כי התקציב עבר תיקוני  ועיבודי  עד שהגיע לעיו    
  . לוח' במחשב ויוצא,  זה לא שאתה ק  בבוקר    

  
  

  . רוצה לבר� את ליליא� שהתפנתה עבורי$  נסי  פר'
 כי השיבה לי ס ורואת החשבו� דורית"בקשתי לשאול לגבי המתנ –  שאלה אחת     
  .ס מתוקצב על ידנו והינו עמותה רשומה"המתנ      

  
ורוצה לציי� כי   לנו כהדיוטות זה טוב,�עשית� השקעת, דורית,  ברכות ליליא�$  נדטאלו� ב

  .זכיתי לכל התשובות      
  

לדורית על ליוויה במהל�  השנה ולמנהלי ,  רוצה להודות לגזברית ולמחלקתה$    אלי לוי
  .המחלקות על התקציב ועל השמירה עליו      

  
  

  הצבעה 
  .ניסי  פר', חיי  גל, אלו� בנדט, לב בינמ�, אופיר אליהוא, אלי לוי:  בעד
  .יוסי ניס�: נמנע
  
  

        ::::2009200920092009  ברוב קולות אושר תקציב המועצה לשנת   ברוב קולות אושר תקציב המועצה לשנת   ברוב קולות אושר תקציב המועצה לשנת   ברוב קולות אושר תקציב המועצה לשנת $$$$החלטה  החלטה  החלטה  החלטה  
                                

         .  .  .  . 29,578,91029,578,91029,578,91029,578,910התקציב השוט& בס� התקציב השוט& בס� התקציב השוט& בס� התקציב השוט& בס� 
         .  .  .  . 3,327,7133,327,7133,327,7133,327,713תקציב פיתוח לביצוע בס�   תקציב פיתוח לביצוע בס�   תקציב פיתוח לביצוע בס�   תקציב פיתוח לביצוע בס�   

        .... . . . .6,865,0006,865,0006,865,0006,865,000תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס�  תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס�  תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס�  תקציב פיתוח מותנה בהכנסה בס�  
        
  
  
  
  

  עדנה זטלאוי: רשמה
 


