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 7/2022 מועצה

 תשפ"ב' באדר  'יג
 2022 פברואר 16    

 
 : לכבוד

 חברי המליאה 
 
 
 

 2022/7מן המניין מס' שלא ועצה מ ישיבתקול ופרוט הנדון:
 

 

כישיבת  2022/7ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' התקיימה  ,20:30שעה:   20223.15.' גביום 

  .2022לאישור תקציב המועצה לשנת המשך 

 

 חדר דיונים לשכת ראש המועצה. :הישיבה מקום

 

 : בדיון השתתפו

     

 חברי המליאה:

 ראש המועצה  -מר חיים מנדל שקד                          

 מר עמיר אריהן                         

 מר מיכה צוראל                

 מר איתמר הראל            

  מר חן פיליפוביץ                         

 

  נעדרו מהישיבה: 

 פנינה בן עמי איצקוביץגב' 

 גב' נתלי שחף

 גב' מירי רחמים                              

 מר אילן כליפא

 

    משתתפים:  

 מר עידו צ'פניק -ס. הממונה על המחוז

   עו"ד דוד זיו -היועץ המשפטי                                

 ירון  ארנון   -גזבר המועצה

 גבי אברג'יל -מנכ"ל המועצה                                 

 

 מהלך הדיון:

מר עידו צ'פניק, נציג הממונה הציג את המצב המשפטי שבו אנו נמצאים בנקודת הזמן הזו ומה 
 חברי המועצה לא יאשרו את התקציב עד סוף החודש.ש מבחינת החוק במקרה התהליך הצפוי
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יפים שחברי המועצה כל אחד מהסעיחסות המועצה ליהתחסותו ויגזבר המועצה הציג את התי

צלחנו להגיע ולא ה שהוגש על ידםהעבודה בהתאם לנייר תקציב סעיפי ההוצאה בביקשו לקצץ ב
 לגביהם.להסכמות 

הדברים המלא של תמלול הכמה. סה התקיים דיון ער לגבי כל אחד מהסעיפים שבהם לא הייתה
  יופץ כנספח לפרוטוקול זה עם הגעתו.

בסיום הדיון החליט ראש המועצה שלא להעלות את התקציב להצבעה בישיבה זו מתוך רצון לנצל 
לקיים פגישות פורמליות כדי  ,את הזמן שנותר עד למועד האחרון האפשרי להעברת התקציב

שיאפשרו  מתוך מטרה להגיע איתם להסכמותבנפש חפצה א פורמליות עם חברי המועצה ופגישות ל
 לתקציב לעבור.

 

 

 

 רשם:      מאשר הפרוטוקול,

 גבי אברג'יל                                                                     חיים מנדל שקד       
 מנכ"ל המועצה       ראש המועצה             

 ____________     ___________ 
 )חתימה(            )חתימה(                    
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