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 החלטת הוועדה תמצית הדברים הנושא לסדר היום

 –אישור פרוטוקול קודם  .1
 /5.4.0מיום  /1/0

 10 –בעד  
 אין –נגד 

 אין –נמנע 
ועדת הנהלה וכספים מאשרת :  החלטה

מיום  /1/0פרוטוקול קודם מישיבתה 
5.4.0/ . 

  .ירד מסדר היום  .דיווח שוטף ראש המועצה  .2
י הועדה לחיוב אישי במשרד "הנושא מטופל כיום ע   חובות נבחרים  . 3

הדורשת מראש המועצה לבצע כל המחויב  ,הפנים
 .בחוק לגביית חובות אלו

 :התייחסויות
בקדנציה קודמת מונתה ועדה   -רמון בן ארי

שקראה לחייבים והעמידה אותם על חובת הסדרת 
המליאה החליטה לאשר פרסום שמות . החוב

 .החייבים שלא שילמו לאחר הוועדה 
 .מציע לשוחח עם כל חייב  –שניר פרידמן 

לבצע את ההליכים שמורה החוב  –שמחה צלניקר 
 .כנגד החייבים 

 

וישיבות מטה  2010תקציב . א.4
 מול מטה ביישובים

משמעויות קיצוצי התקציב שגזרה הממשלה לשנה 
הבאה קשות ביותר ויידרשו קיצוצים מרחיקי לכת 

 21 -בסיס מענק האיזון ירד מכ. בכדי לעמוד בכך
 –וצפוי קיצוץ נוסף של כ ₪ מליון  15 -לכ₪ מליון 
. ₪ מליון  3 -גם תקציבי הפיתוח קוצצו בכ.  6.5%

ומיצוי אנו נידרש לשים דגש על גביית ארנונה 
 .הכנסות עצמיות 

 



ישיבות מטה מול מטה עם ועדי היישובים נדחו על 
בעת שיחודשו  , עתה. רקע אי הבהירות התקציבית

נצטרך לבחון את דרכי ההתייעלות ושיתוף 
 .הפעולה עם היישובים למול הצרכים 

פארק תעסוקות מבואות . ב.4
 הגלבוע

עם זאת . עיכובים בשל המשבר הכלכלי בארץ 
נערכו ישיבות מרתוניות עם בעלי מפעלים במסגרת 

 .ועדת האיכלוס של פארק התעסוקות 

 

 
 
 
 
 

 .מנהלת    הלשכה,  שאול -אלונה סדן:  רשמה 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :  העתקים
 חברי וועדת הנהלה וכספים

 מזכיר המועצה –אילנה חייט ' הגב
 גזבר המועצה –ואד זועבי 'מר ג

 יועץ משפטי –ד אילן מירון "עו
 /2/0תיק ועדת הנהלה וכספים 

 

 


