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 2018 תקציבעדכוני  –מיוחדת פרוטוקול ישיבת מועצה 

  15.7.18מיום 

 

    

 ראש המועצה –יוסי אברהמי        משתתפים:

 מנכ"לית המועצה –דניאלה שופן                       

 

 מ"מ  וסגן ראש המועצה–אלי בן חמו    חברי המועצה:

 חברת מועצה                       –אילנה דרור                       

 חבר מועצה –כהן יריב                       

 חבר מועצה -נחום גליס                       

 חבר מועצה –אמיר רחמני                       

 חבר מועצה –כהן משה                       

 חבר מועצה –יוסי מועלם              נעדרו: 

 חבר מועצה  –נחשון זאדה                       

 חבר מועצה –טדי וינברגר                       

 חבר מועצה –שלמה בריזל                       

 

 גזבר המועצה –:          אבנר דובדבני מוזמנים

 מהנדס המועצה –אריה פאר                       

מטעם עו"ד בתיה אבלין בשל מחלתה יועץ משפטי  –עו"ד גיא פלדמן                       

 מנהלת חשבונות ראשית –חבצלת אביטל              

 על סדר היום :

 .2018עדכוני תקציב 

 

 פותח את הישיבה. –יוסי אברהמי 

 מבקשת להוריד את נושא תרבות תורנית מסדר היום. –אילנה דרור 

 למה? –משה כהן 

ביקשתי חו"ד משפטית בנושא עדין לא קבלתי. אני לא חושבת ששלושה  –אילנה דרור 

 חודשים לפני בחירות צריך למנות עובד שהוא רב של קהילה.

 משרד הפנים מאשר והוא הרגולטור את יכולה להצביע נגד. –יוסי אברהמי 

לתוספות ₪,  200,000יש לנו מספר שינויים בישיבה הקודמת אישרנו  –יוסי אברהמי 

 50,000 -ו₪,  100,000שכר שלא אושרו ע"י משרד הפנים לכן מבקש להעביר לבריכה 

 ליעוץ משפטי.₪,  50,000 -לפרסום ן₪, 

 עד מתי נתן תקציבים לבריכה? –אלי בן חמו 

 



 

 

 

 

 

 הושקעו ומסלול ההליכה לא תקין הגג נוזל אין מזגנים....ש ,₪מליון  2.5 –אמיר רחמני 

 עדיין לא סימנו את העבודה. תנו לנו לסיים ולהכניס את הציוד החדש. –אלי בן חמו 

 .2018מעלה להצבעה אישור עדכוני תקציב  –יוסי אברהמי 

 הצבעה:

 משה כהן.אמיר רחמני, נחום גליס, יוסי אברהמי, אלי בן חמו, יריב כהן,  (6) בעד:

 ( אילנה דרור.1נגד: )

 

 לפי הטבלה המצורפת. 2018החלטה : המועצה מאשרת את עדכוני התקציב לשנת 

 

        
      
    

      

 הקטנה הגדלה סכום קיים   סעיף תקציבי
תקציב 

 חדש

 400 100   500 ת תורנית 1827000750

 190   130 60 חומרים 1817100720

 200   100 100 אחזקה מוס"ח 1817100430

 300   200 100 עובדים 1817100211

 0 50   50 ע קבלניות 1813203750

 25 180   205 יועצים -בטיחות  1744000750

 53 20   73 ע קבלניות  יועצים 1744000752

 149 100   249 ע בטיחות 1817100760

 100   100 0 ע קבלניות כבישים 1744000753

 80 80   160 גיבוש עובדים 1613000782

 450   150 300 הוצ משפטיות 1617000750

 2157 45   2202 משכורת 1621100110

 125 75   200 חב' לפיתוח 1771000810

 1246   20 1226 ע קבלניות 1741000750

 0 200   200 תוספות שכר 1613000112

 100   100   השתת מתנ"ס בריכה 1824000811

 50   50   פרסומים 1614000553

 5625 850 850 5625   סה|כ

 

 הישיבה ננעלה.

 

 רשמה : לוי סמדר לוי 

 מנהלת לשכת ראש המועצה \


