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 22.10.17ישיבת ועדה מוניציפאלית מיום  פרוטקול       
 

 : רוני שרפי, יצחק יצחק , אלי אטון, אילן דהרי, יהודה גטה, יוסף מורבר,. נוכחים
 .צילה הדספנינה אמויאל משה, : נוספים
 ., אלון בלחסןפרידמן, משה שטיגליץ-:  ארנון מינס, יאיר משה, ינון עמרם , רוני פלומןנעדרו

 
 : על סדר היום

 .22.10.17רור פרוטוקול ועדה מוניציפאלית מיום איש
 :יו"ר הועדה –רוני שרפי 

, אשר הוקרא בפני הועדה רונן סלטוןומכתבו של החבר מליאה ה יחברחברי הועדה ופניית לאור 
פרוטוקול הועדה מיום  וררלאיש , כונסה ישיבה זוליישובים התקציביטריונים לחלוקת קרל ביחס

מש"ח.  1,300בו המליצה הוועדה על חלוקת יתרת תקציב הוועדה המוניציפאלית בסך  22.10.17
השלמת פרויקטים בביצוע, מיועדת להתקציב יתרת הקריטריונים שאושרו בעבר ע"י הועדה ועל פיהם 

מועצה ולוועדים בהם עולה האחריות ל סיוע לוועדים בעלי צרכים וטיפול בנושאים בטיחותיים
 המקומיים.
 להערות חברים:איציק התייחסות 

 הקריטריונים וחלוקת התקציב המוניציפאלי אושרו הפרוטוקולים של הוועדה המוניציפאלית אשר 1
 .30, 29בישיבות המליאה מס'  הובאו למליאת המועצה לאישור  
 כל ועדות המועצה.כך נהוג בו לדון בנושאהמליאה  הוסמכה ע"יהועדה המוניציפאלית  .2
 באופן שיוויונימש"ח  2.700בסך  המליצה על חלוקת התקציבהועדה הקריטריונים:  ןילעני. 3

 לנושאים כפי שהוגדרו על ידה תוך מתן גמישות לוועדים המקומיים וסיוע ליישובים.    
 במסגרת ישיבת הוועדה לחלוקת יתרת התקציב הייתה התייחסות לכך.         
 והפצת הפרוטוקול באיחור. נראותמבחינת  על התנהלות הוועדהמלין  :אלי

 במהלך השנים הישגיה את לבטל ולא ניתן מזמנה משקיעה  מלאה,מתנהלת בשקיפות ועדה ה רוני:
 בעיקר הגדלת תקציב הועדה בשנתיים האחרונות ומימוש פרויקטים מוניציפאליים האחרונות        
 בתחומי היישובים.       
 התנהלות בלבד.התייחסותי נוגעת לעניין ה אלי:

 .בין חברי הוועדה כוחיםימתרעם על הו יהודה:
 ולחדד את ענין הקריטריונים שעמדו לנגד 22.10.17 יוםלאשרור הפרוטוקול מהתכנסנו  רוני:

 חלוקת התקציב.בהועדה         
 הקריטריונים?נבנו מבקש סקירה, עפ"י מה  אלי:
 תמכת בהחלטות הועדה.והיית שותף להגדרת הנושאים וקביעת הקריטריונים  רוני:
 במקוםלציין בפרוטוקול מציע  יש לפרט בפרוטוקול את יעוד התקציב של עין ורד,: יוסף

 עפ"י צרכים.ליישובים  נזקקים ישובים        
 חלוקת התקציב ופרוטוקול הועדה. מאשר יהודה:

? 2018האם ניתן בשנת לקבל בשנת  , רת התקציב שעומד לזכותהמימשה את יתנורדיה לא  אילן:
 אתם שולטים במידע, למה לא מכניסים לאתר את הפרוטוקול?

 מאשר חלוקת התקציב ופרוטוקול הועדה.        
 .הפרוטוקול וחלוקת התקציב מאשר אלי:

 כולל חלוקת התקציב ליישובים,   22.20.17פרוטוקול הוועדה המוניציפאלית מיום  סיכום:
 מאושר פה אחד.          

 .2018לקבוע פגישה בהקדם לדיון בתקציב הוועדה לשנת    רוני:
 .2018על הוועדה להתכנס ולדון בתקציב    אלי:

 היועץ המקצועי טרם זומן לישיבת הוועדה.מה עם התייעלות אנרגטית?          
 המקצועיים. מהנדס המועצה בהשתתפות היועציםת אישיבה הבאה סוכם לזמן ל         

 ישיבת הועדה במהלך חודש. תקבע החברים להערותתוקן בהתאם הפרוטוקול          
 דצמבר טרם הדיון בתקציב המועצה.         
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  מרכזת הועדה –יו"ר הועדה                                       צילה הדס  –רוני שרפי    


