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  161/-0811/' פרוטוקול מס
  
  )08/1211/( ט"ד כסלו תשס"י, מישיבת ועדת כספים מיום חמישי

  
   ראש העיר–יהודה בן חמו   :משתתפים

  מ ראש העיר"סגן ומ – יש'צר ברוך "ד
   חבר המועצה–יאיר אברהם     
   חבר המועצה–ד מנשה אליאס "עו    

  בר המועצה ח–ר אמיר גבע "ד
   חבר המועצה–גיא בן גל     
   חברת המועצה–אל -אתי גן    

  חבר המועצה-נפתלי גרוסד "עו
   חברת המועצה–לוי -נורית חסון

   חבר המועצה–איציק יואל 
   חבר המועצה–אורן כהן     
   חבר המועצה–יובל לוי אהוד     
   חבר המועצה–ארנון לוי     
   חבר המועצה–עמירם מילר     
   חברת המועצה–בוזגלו -עמרמיד שלי "עו    
   חבר המועצה–שמעון פרץ     

   חבר המועצה–ד איתן צנעני "עו
   חבר המועצה–צביקה צרפתי     

  
  חבר המועצה–אברהם מולה   :חסרים

  
  ל העירייה" מנכ– אבי בן חמו   :נוכחים

   גזבר העירייה –שגיא רוכל                   
   מבקר העירייה–אליעזר פיירשטיין                    
   יועץ משפטי-ד אלון בן זקן  "עו                   
   מנהל אגף התרבות ספורט ונוער– דני וייס                   

  נציגי מחלקות באגף התרבות ספורט ונוער                   
   מנהל אגף החינוך– דב רקוביץ                   

  נציגי אגף החינוך                   
  
  

    
  :על סדר היום

  
         2009הצעת התקציב הרגיל לשנת  .  1      

  .סקירת אגף התרבות הנוער והספורט  .א
 .סקירת אגף החינוך   .ב

  .2008 תקציב רגיל לשנת 4' העברות מסעיף לסעיף מס .2
  .תקציב בלתי רגיל 2008לשנת  2' העברות מסעיף לסעיף מס .3
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  :סיכום הדיון והחלטות
  
         2009הצעת התקציב הרגיל לשנת  .  1

  .סקירת אגף התרבות הנוער והספורט  .ג
 .סקירת אגף החינוך   .ד

  
  

  .י דני וייס מנהל אגף התרבות והספורט"הוצגה בפני חברי המועצה סקירה ע
  

  .י דב רקוביץ מנהל אגף החינוך"הוצגה בפני חברי המועצה סקירה ע
  

ח חצי שנתי " דו,2008יוני -כספיים ינוארשגיא הציג בפני חברי המועצה את הדוחות ה
 .ח עמיר בן עמרם מטעם משרד הפנים"י רו"עסקור 

  
  .2008רגיל לשנת  תקציב 4' העברות מסעיף לסעיף מס .2

  
  

  1' החלטה מס
  

  )ב"מצ (2008 תקציב רגיל לשנת 4' מחליטים לאשר העברות מסעיף לסעיף מס
  
  

  .תי רגילתקציב בל 2008לשנת  2' העברות מסעיף לסעיף מס .3
  

  2' החלטה מס
  

  .תקציב בלתי רגיל 2008לשנת  2' מחליטים לאשר העברות מסעיף לסעיך מס
  
  
  

    
  
  
  
  
  
  

                                                                              יהודה בן חמוחמו-בן אבי
                             ראש העירל העירייה                                             "מנכ

    
  
  

  '______________פרוטוקול מס____________ התאשר בישיבת מועצה מיום  


