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יהודית אוליקר )יובלים(, דן בבלי )חרשים(, מוני אחמד עלי סואעד )ס. ראש המועצה, סלאמה(, דני עברי )יו"ר, ראש המועצה(,  :נוכחות/ים

בוחניק )שכניה(, חני בן שימול )אשחר(, אמיר בשן )הר חלוץ(, רונן גל )מעלה צביה(, אבי גרבובסקי )הררית(, דיאב יונס דיאב )דמיידה(, 
דודו מנור למן )עצמון(, רותי יהודה )שורשים(, אורה זיגתמר ויינר )תובל(, ערן הספל ]אבטליון[, רפי דיין )מורשת(, ליאור דינרמן )אשבל(, 

אילת פאר )יעד(, אסתר פרץ )כישור(, קובי )טלאל(, חוסיין נעים )ערב אל נעים(, צלאח עלי סואעד )חוסנייה(, עיסאם סואעד )ראס אל עין(, 
 שיר מוסקוביץ )מורן(.

)לבון(, משה'לה זילברשטיין )מנוף(, גל חכים )צורית(, מיקי מלך אסף אברהמי )גילון(, אמיר בורשטיין )כמון(, אורן ג'וליאן : סרות/יםח
אראל עוזיאל )יודפת(, נורית צ'סניק שקד )לוטם(,  מוסא מוחמד עואעד )כמאנה(,)מצפה אביב(, יהודית סלע )קורנית(, אורן סלעי )רקפת(, 

 דנה ראובנס )מכמנים(.
 

נועה צוק )מנהלת אגף , שני משעלי )מנהלת חשבונות ראשית(ברק )גזברית(, דע )מנכ"לית(, לימור -: מירב בןות/יםנוספ ות/יםמשתתפ
  .עו"ד קובי קורין )יועמ"ש( ,, הדס יגר )יועצת אירגונית לענייני אסטרטגיים(חינוך(

 
 2022אישור תקציב המועצה לשנת 

 
 וועדת ר"יו ,גל רונן .המליאה של הכספים וועדת עם והעבודה המועצה יות/מנהל מול השנתי התקציב בניית תהליך את הציגה המועצה גזברית

ביחד עם  שצורפווהמליאה  ות/יואת עקרונות בניית התקציב שהועבר במלואו לחבר םות/ישהוצגה לחבר הוועדה המלצות את ריכז ,הכספים
  .כיצד התקציב מממש את האסטרטגיה של המועצה בנוסף לכך הוסבר לחברות/יםהצעת התקציב כנספח א'. 

 . 2022יחס לאיתנות הפיננסית, קרנות המועצה והצפי לגידול במלוות, כדי לממן את תקציב הפיתוח המועצה התיראש 
ולא יישוביים. מכיוון לפרויקטים אזוריים  מתקבולי "חלף היטל השבחה" 50%, ייועדו 2022להערכת ראש המועצה, במסגרת תקציב הפיתוח 

ההשתתפות בפרויקטים יישוביים לעומת המצב הקיים היום. בהתחשב בהערכה זו, ממליץ ראש שהתקבולים צפויים לגדול, לא ייפגע היקף 
 המועצה לאשר את התקציב השוטף ומבקש מוועדת כספים לדון בהיקף ייעוד תקבולי "חלף היטל השבחה" לפרויקטים יישוביים.

 .2022, ממליץ ראש המועצה לאשר את התקציב השוטף לשנת בהתחשב באמור לעיל
 

 וועדת של הצעהכפי שנכלל ב ₪ מיליון 256 בסך 2022התקציב של המועצה לשנת לאשר את המליאה  ות/יחברהתבקשו ם, ן/לאחר התיחסות

  .יםכספה
 

 .0נמנעים: 0נגד:  23ד:בע
 
 
 
 

 דע, מנכ"לית המועצה-רשמה: מירב בן
 
 
 
 
 
 

 

 בברכה,

 
 דני עברי
 צהראש המוע


