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 2021תקציב  – 2020-11-03פרוטוקול החלטה טלפונית דחופה של חברי מליאת מועצה אזורית משגב מיום 
 

: דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(, אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, אסף אברהמי )גילון(, המועצה המליאהחברי 
יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, אמיר בורשטיין )כמון(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, אורן ג'וליאן 

דיאב יונס דיאב )דמיידה(, , רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, )לבון(, איציק ג'רסי )שכניה(, רותי גולדנברג )רקפת(
ה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, ה'לשמרפי דיין )מורשת(, ערן הספל )אבטליון(, תמר ויינר )תובל(, אורה זיגלמן )עצמון(, 

 קת סלע )קורנית(, אראל עוזיאל )יודפת(, נורית צ'סני'רותי יהודה )שורשים(, מיקי מלך )מצפה אביב(, דודו מנור )טלאל(, יהודי
מוסא מוחמד עואעד , קובי שיר מוסקוביץ )מורן( רץ )כישור(, דנה ראובנס )מכמנים(,שקד )לוטם(, אילת פאר )יעד(, אסתר פ

עמיר )כמאנה(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, סלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, טל חכים דרומי )פלך(, 
  שנאן )אשבל(.

 
קובי  דע )מנכ"לית(, לימור ברק )גזברית(, שמוליק דודאי )מנהל פיתוח עיסקי(, דודו דהן )מבקר פנים(, עו'ד-: מירב בןמשתתפים

 קורין )יועמ"ש(.
 

 2021אישור תקציב המועצה לשנת 
 

 ,גל רונן .המליאה של הכספים וועדת עם והעבודה המועצה מנהלי מול השנתי התקציב בניית תהליך את הציגה המועצה גזברית

הפעולות שנדרשו  על והסביר המועצה ראשגזברית המועצה ו .לחבריםשהוצגה  הוועדה המלצות את ריכז הכספים וועדת ר"יו
הוכן ללא  2021בהוצאות המועצה. הודגש כי תקציב  קיצוציםע"י ביטול הנחות ארנונה ו₪ מליון  5.5לכסות גרעון התחלתי של כ 

  הסתמכות על מקורות חד פעמיים והנחות העבודה היו שמרניות.
   .₪ מיליון 247.4 של תקציב למסגרת היא כספים וועדת של ההצעה

                                                                                                                                                                                                                                 .    0נמנעים: 0נגד:  31ד:בע
 
 

יאושרר בפתח מליאת המועצה הבאה מן רך ואושר בסבב טלפונים ומיילים, זה על נספחיו, שנע החלטה קולתוכנו של פרוטו
                                                                                                                                                                                                                         המניין.

 
 דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן

 

 בברכה,

 
 דני עברי
 צהראש המוע


