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פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת – תקציב
מיום 17.6.18

יוסי אברהמי – ראש המועצה
משתתפים:
דניאלה שופן – מנכ"לית המועצה
חברי המועצה :אלי בן חמו –מ"מ וסגן ראש המועצה
אילנה דרור – חברת מועצה
כהן יריב – חבר מועצה
נחום גליס  -חבר מועצה
יוסי מועלם – חבר מועצה
אמיר רחמני – חבר מועצה
שלמה בריזל – חבר מועצה
נחשון זאדה – חבר מועצה
טדי וינברגר – חבר מועצה
נעדרו:

כהן משה – חבר מועצה

מוזמנים:

אבנר דובדבני – גזבר המועצה
אריה פאר – מהנדס המועצה
עו"ד אלי כץ – יועץ משפטי מטעם עו"ד בתיה אבלין בשל מחלתה
חבצלת אביטל – מנהלת חשבונות ראשית

על סדר היום:
אישור עדכוני תקציב .2018
יוסי אברהמי – פותח את הישיבה  ,סיימנו את שנת  2017עם עודף ,ויש לנו אישור של
משרד הפנים לתקציב . 2018
אילנה דרור – כל הכבוד לחבצלת ולמחלקת גזברות.
אבנר דובדבני – יש הערה של הביקורת בנושא נוהל תמיכות לא מינינו מפקח על התמיכות
מבקש לאשר את שירה בק מבקרת המועצה ,היא גם רו"ח .
יוסי אברהמי – מבקש לבדוק את הנושא.
יוסי אברהמי  -מביא לשולחן המועצה עדכוני תקציב .מבקש לאייש את משרת רכז תרבות
תורנית .
אילנה דרור – אפשר לשאול למי המשרה מיועדת .

אילנה דרור – דובר שחנן יעשה את התפקיד.
יוסי אברהמי – לחנן יש מספיק תפקידים.
אילנה דרור – מי שימונה ימונה במכרז?
יוסי אברהמי – יש לי אפשרות למנות עובד עד  3חודשים ללא מכרז ואחרי  3חודשים נצא
במכרז.
אילנה דרור – לא נראה לי ראוי למנות עובד  3חודשים לפני בחירות .
שלמה בריזל – וחנן כן בסדר?
אילנה דרור – כן ,כי חנן לא מקבל שכר  ,שמעתי שהרב בכר יקבל את המינוי .
אמיר רחמני – מצטער ,לא מוכן לדבר בגנותו של בן אדם שלא נמצא במקום.
אילנה דרור – אני לא חושבת שזה ראוי לתת לנציג של קהילה תפקיד כזה.
אילנה דרור – אני מבקשת את חו"ד היועמ"ש בנושא.
אלי כץ – מינוי רכז תרבות תורנית – אני לא רואה על סדר היום .
יוסי אברהמי – זה בשונות.
אלי כץ – בגלל הרגישות של הבחירות ,היה צריך חו"ד של עו"ד בתיה אבלין.
יוסי אברהמי – זה תפקיד עם תקן קיים תקציב .אני לא רוצה לומר שאת כל הצביעות
תשימו בצד.
יוסי אברהמי – מבקש להעביר לחברה לפיתוח  ,₪ 200,000כדי שהחברה תתחיל לפעול.
אילנה דרור – מי יו"ר החברה.
יוסי אברהמי – אני יו"ר החברה.
נחשון זאדה – מי מ"מ יו"ר החברה?
יוסי אברהמי – נבחרו חברי דירקטוריון ,אני רוצה לחזק את החברה שתהיה
כלכלית/רווחית חלק מהסכום עבור יועצים.
יוסי אברהמי – מקריא את השינויים המבוקשים :
סעיף תקציבי
1827000110
1712300930
1824000810
1824000813
1614000553
1614000554
174100750
1617000750
1771000810
סה"כ

סכום קיים
ת תורנית
מכולות אשפה
תקציב מתנ"ס
תמיכות
פירסומים
יחסי ציבור
עבודות קבלניות תחזוקה
הוצאות משפטיות
חברה לפיתוח

50
800
400
300
100
1776
500
3926

הגדלה
70
80
300
100
100

הקטנה

100
550
200
200
850

850

תקציב
חדש
70
130
1100
500
400
0
1226
300
200
3926

החלטה:
המועצה מאשרת את שינויי התקציב לפי הטבלה הנ"ל
מאושר פה אחד
שאילתות :
יוסי אברהמי – בנושא של בית הספר "אגמים" יש בעיה במבנה פנינו למשרד החינוך ,היו
במקום אנשי מקצוע ,ביקשנו פגישה עם תמיר בן משה ,הפעלנו את הביטוח עושים
מאמצים רבים להכשיר את המבנה לפעילות לשנה הבאה.
הישיבה ננעלה.
רשמה :לוי סמדר
מנהלת לשכת ראש המועצה

