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  �  ש המועצהרא !  מר אלי לוי :משתתפי
  ר המועצהחב !  אופיר אליהוא      מר       
   חבר המועצה!    מר יוס" אליעז      
   חבר המועצה!    מר אריה הכט        
   רת המועצהחב !  לורה לבנה' גב    
      �  ר המועצהחב !  מר יוס" ניס
   ר המועצהחב !   יעקב שנחהמר    

  
  �  חבר המועצה   !   מר נפתלי אדר   :חסרי
  ר המועצהחב !  מר שאול דולב      

  
    
  �   יוע% משפטי!    קור�ד דודו� "עו   :נוכחי
  מבקר המועצה!   מר שמואל לביא      
  עצה מהנדסת המו!  'אדר, חנה חרמש' גב      
   עוזר ראש המועצה!    מר עובדיה צבי      
   גזברית המועצה!    ליליא� אדרי' גב      
   מנהלת הלשכה!    אורי לובל' גב      
  מ מזכיר המועצה" מ!   עדנה זטלאוי' גב      
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  .2008 לשנת  אני פותח את הישיבה של תיקו� תקציב המועצה!    אלי לוי
  . משרד הפני�י הנחיות "� את תקציב המועצה עפ  אני מבקש לתק    
  : ינת� על ידי גזברית המועצה  הסבר לתיקו� התקציב    

  
לא בדקה את , לא קבלה חומרי�כספי� ה הגזברית לא תדבר משו� שועדת !  יעקב שנחה

  .א קיימה ישיבה ולא דנה בכ,ל,   הוצאות המועצה    
  

  )לא קרה כלו� (. א� כ, נעבור להצבעה!    אלי לוי
  

  .תיקו� התקציב ועדת הכספי� לא אישרה מעול� את !  לורה לבנה
  

  .יעקב שנחה יוצא מהישיבה
  

בתוכו כלול מענק .  +26,064,320 ס"ע 3/12/07 השוט" ביו� אשרנו את התקציב !  ליליא� אדרי
  .למשרד הפני�אותו הגשנו ח ו" אלש158  איזו� בס,     
ח על ידי משרד " אלש58 ! במענק האיזו� הוקט�השנה התברר ש  מאוחר יותר     
    �  .  הפני
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מערי� קשיי� בקבלת  0תקציב  .+ 0משרד הפני� תקצב מענק איזו� למעשה  !    אלי לוי
  של זאת ועוד בנוס" לקושי קבלת תקציבי� ב. תקציבי� ממשרדי ממשלה      
   .9  היותנו באשכול     

ל משרד הפני� ובקשתיו לתקצב אותנו א" בסכו� כלשהו ובלבד "פניתי למנכ  
  .ח" אלש100 !ב     שלא נעמוד בקשיי� אלה והוא החליט לתקצב אותנו  

  
ודרשו מאתנו ח " אלש150בס,  תקצבנו ג� פרס כספי בעת אישור התקציב  !  ליליא� אדרי

  .להוריד את התקציב הזה      
  .ח" אלש67 היו� יש לנו ,ח" אלש40  בס, ריביתמתקצבנו הכנסות        

  
   משרד תחבורה 1/3 רכבת 1/3 כשסללנו את הכביש לרכבת הוחלט שהמימו� !    אלי לוי

  . ואנו צוברי� ריבית עליה�2/3 בינתי� קבלנו . מינהל1/3 !ו  
  

  .ח" אלש100ח  ובצפי כנראה נקבל " אלש30צבנו הכנסות מפעולות חינו, תק !  ליליא� אדרי
  

  ?י מה נקבע הצפי"עפ, מה זה כנראה !  יוס" אליעז
  

יש להאמי� לה כי ,  כשגזברית המועצה אומרת שיש לה צפי הכנסות גבוה יותר!  ליליא� אדרי
  .  היא נסמכת על עובדות    

  
 חד צדדית שלה� לפעולה ה מאתנו זה לומר אמ� משרד הפני� מבקשמה ש !  יוס" אליעז

  ???למה אנו צריכי� לקבל זאת.  אני לא מסכי� לכ,.ולאשר זאת      
  

   להתחבר בקשותלא לקחנו בחשבו� , חיבור שעוני מי� + 5000תקצבנו  !  ליליא� אדרי
  .ח נוספי�" אלש50מניפה ולכ� תקצבתי ה   למערכת המי� בשכונת    

  
  . החדשי�שעוני� הא� השעוני� הישני� מוחלפי� ב!  אריה הכט

  
  . כל שעו� מוחל" בחדש!    אלי לוי

  
  קר� , ג לקר� פחת ביוב" א26הנגבית על ידנו יש להקצות  מתו, אגרת ביוב !  ליליא� אדרי

  .  יעודית לאחזקת המערכת    
     �ולמעשה כל הפעולות היעודיות בנושא , ח" אלש150 נצברה יתרה בס,   בקר
  .ח" אלש70שי� לממש מהקר� השנה אנו מבק.   תוקצבו מהתקציב השוט"    

  
  שהתקיי� ביולי השנה ע� דגש להתווית מדיניות כלכלית בפורו� קיסריה  !    אלי לוי

  עבודה מיוחדת בנושא משבר ר מומי דה� "בסט וד!ב�' פרופהכינו לאומית       
 המשבח אבי ב� בסט ' ברשויות המקומיות ואני מבקש לצטט מדבריו של פרופ      
יגות והניהול של להבי� שה� גור� חשוב ביותר לניהול כל כושר המנהאת       
 בנושא של גביה 9ונות� דוגמא של רשויות באשכול ,    עסק או רשות מקומית    
   85% –רמת השרו� , 71% –כפר שמריהו , ללא חובות מסופקי�,   וחובות    
     �   "...".:כולכ� יכולי� להתגאות בכ,. 99% !ב,  מצטיינת–  ולהבי
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  . שיהיה כתוב אושר בדמעות!  יוס" אליעז
  
  
  

 עדנה זטלאוי: רשמה


