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 ראש המועצה -   גב' ליזי דלריצ'ה השתתפו:

 סגן ומ"מ ראש המועצה  -  מר עומר שלומוביץ

 חברת מועצה -   גב' לירון דורון

 חברת מועצה -   גב' שרון גל דרור

 חבר מועצה -  מר אמיר רחמנינוב

 חבר מועצה -   מר מיכאל לוין  

 חבר מועצה -  ה צוריאלימר ידיד  

 

 גזברית -  גב' גורן לין אלרגנד  :נוכחים

 יועמ"ש -  עו"ד אושרת מצליח

 מנהל אגף חינוך -   מר קובי זמיר

 מנהל אגף תפעול ושפ"ע -   ניר אריאלימר 

 מנהל אגף הנדסה -   ערן חמומר 

 אגף רווחה ושירותים חברתיים תמנהל -   ברכה לב רןגב' 

 מנהלת אגף חדשנות -  רותם רשטיק עינבגב' 

  דובר המועצה -   עומר שאולמר 
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 על סדר היום: 

 3 ..............................................................................................................2023[  אישור תקציב המועצה לשנת  1] 

 3 .............................................................................................. 2023[  אישור תקן כח אדם של המועצה לשנת  2] 
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 פ ר ו ט ו ק ו ל

 שלא מן המניין. 51ישיבה מספר  .52ומספר  51טוב, אנחנו פותחים את הזמנה לישיבה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 2023[  אישור תקציב המועצה לשנת  1] 

. אני רוצה להגיד תודה רבה לגורן גזברית 2023, אישור תקציב המועצה לשנת 1סעיף מספר  ליזי דלריצ'ה:

 המועצה על כל העבודה הקשה שהיא עשתה.

 כל המועצה, כולם. גורן לין אלרגנד:

עשינו ישיבת הנהלה בשבוע שעבר וסקרנו את כל תכניות העבודה, ועברנו על כל התקציב,  ליזי דלריצ'ה:

עבודת המועצה וכל העבודה שעושים פה באגפים, אני באמת מאוד מאוד שמחה, ואני וראיתם את כל 

 -מבקשת מכולנו להצביע בעד התקציב. מי בעד? מה עם, אתה לא בעד

 אני? אני ראיתי את התקציב של גני תקווה? דובר א':

 תצביע, תצביע. ליזי דלריצ'ה:

 ף, כפיים.פה אחד? יופי, פה אחד. אושר, איזה כי ליזי דלריצ'ה:

 * הנוכחים מוחאים כפיים

 אושר פה אחד. 2023תקציב המועצה לשנת החלטה: 

 2023של המועצה לשנת אדם [  אישור תקן כח  2]  

 -, אז גם כמו שהצגנו2023אישור תקן כוח אדם של המועצה לשנת  ליזי דלריצ'ה:

אני אגיד כמה מילים, אז בתוך ספר התקציב יש את כל המשרות גם, והצגתי לכם בשקף  גורן לין אלרגנד:

 -שהיה בהנהלה, בתכניות עבודה, את כמות המשרות ומה הן גדלו

 רוב המשרות זה מגידול, גני ילדים, תקנים של סייעות וחינוך, ליזי דלריצ'ה:

 הרוב זה חינוך. גורן לין אלרגנד:
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פעם שנפתחת מסגרת, גם חינוך מיוחד וגם מסגרות החינוך, בסקירה שלך למטה שזה כל  ליזי דלריצ'ה:

כתבת בדיוק ממה התקן, ויש לנו את זה גם פה בדיווחים. אז מי בעד אישור תקן כוח אדם של המועצה לשנת 

 ? פה אחד.2023

 אושר פה אחד. 2023תקן כח אדם של המועצה לשנת החלטה: 

 . 51סיימנו את ישיבה מספר  ליזי דלריצ'ה:

 

 תום הדיון


