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 ד "בס

 (11)  /2061 'מן המניין מסלא ירייה שפרוטוקול מישיבת מועצת הע
 10122  בשעה /111211021 ,ו"תשע בשבט' ג  , התקיימה ביום  רביעי

 עכו 13רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, באולם  מועצת  העיר
 6102אישור  הצעת  תקציב  לשנת  

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר  -מר שמעון לנקרי  

 העירמ וסגן ראש "מ -מר זאב נוימן 
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו
 חברת מועצת העיר -שרי גולדשטיין ' גב

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 מועצת העיר חבר -מר רפאל לוזון  

 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 :ה"נעדרו  ה

 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד   ' גב
 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 

 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 
 מועצת העיר חבר –מר פריד חזבון 

  :ה"בנוכחות ה
 ל העירייה"מנכ –מר אוהד שגב 

 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 
 גזבר העירייה –מר ראובן ויצמן 

 הלשכה המשפטית –ד כנרת הדר "עו
 מנהלת אגף קשרי קהילה   –ליזו לוי ' גב

 מבקר העירייה –מר יוסי כהן 
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מהנדסת העיר –יכל סופר מ' דר' אדר
 מ"ל החברה  הכלכלית לעכו בע"מנכ –שלוש -מר אלברט בן

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ל"מנהלת לשכת מנכ –רות טל ' גב
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב
 מנהלת אגף שכר –רות נוטס ' גב

 דובר העירייה –מר שרון דהאן 
 ראש מינהל החינוך –אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 מנהל אגף ביטחון פיקוח ושירותי חירום –מר יחיאל מקיאס 
 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 

 מידע ותקשובמנהל רשת  –אופיר אלבז מר 
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
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 :על סדר היום
 121/2/9122/מיום  912/תקציב  /9021' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס

 2ב כנספחים"רצ, 912/חוברת אישור  הצעת  תקציב  לשנת  
 
 

 גזבר העירייה –ראובן ויצמן 
כפי שדיווחנו , יש שינויים בין ההצעה שהוצגה בישיבת ועדת כספים לבין שההצעה הנוכחית

 .לועדת כספים
 .א"לנו בעיקר בפעולות ולא בכהתייע

 
 ראש העיר –שמעון לנקרי 

, לא צמצמנו את הפעולות 4102 -למרות הגרעון ב, הם זהים דהיינו, 4102,4102,4102גם תקציב 
 .אבל אנו מתייעלים כך שלא נהיה בגרעון וכן נמשיך בתנופה בפיתוח ובכל הפעולות

 
 שרי גולדשטיין 

 ?לא ציפינו להכנסות נוספות 
 

 גזבר העירייה –ובן ויצמן רא
 .שחלק מההכנסות אכן התקבלו וחלק אנחנו עדיין ממתינים לקבל

 :שמעון לנקרי ראש העיר מעלה להצבעה 
 .41.04.4102מיום  4102תקציב  10/04' אישור פרוטוקול ועדת כספים מס

 .ב כנספחים"רצ, 4102חוברת אישור  הצעת  תקציב  לשנת  
 

 2ח"מש  12223ל סך  ע  912/הצעת תקציב לשנת 
 
 

 :הצבעה
 1חברים 11  -בעד   
 1אין  -נגד    
 1  אין  -נמנע 

 

 . אחד פה מאושר  -:החלטה

 
 

 
 
 
 

   ___      ________________             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                      יהיל העיר"נכמ -אוהד שגב         
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