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 משתתפים:

 ראש המועצה -   מר ניסים גוזלן

 סגן ראש המועצה  - מר אברהם בוסקילה

  סגן ומ"מ ראש המועצה -  מר עמרם נעים

 חבר המועצה            -  מר מוטי זייפתי

 חבר המועצה -  מר ג'קי גונגרדי

 חברת מועצה  -  גב' עידית גינדי

 חבר מועצה         -מר מוטי פרנקו           

 חבר מועצה          -מר דודי לוין              

 חבר מועצה            -מר אבנר ברק          

    חברת המועצה -   גב' ליאת דרי

    חבר המועצה -   מר נועם ששון

 

 נוכחים:

  מנכ"ל המועצה -  מר אריק זורגר  

 חשב מלווה           -מר עמוס סעדון         

 מבקר המועצה         -מר משה מזרחי          

 יועמ"ש          -עו"ד אילנית הומינר   

 ראש המועצה ע.           -         מר יוסי בוארון

 גזבר ע.           -מר נאור דוידי          

 רו"ח            -מר כריס ג'ובראן     
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 : 2018תקציב המועצה לשנת 

 

 התקציב הוצג למליאה .1
 

 הוצגו המלצות וועדת הכספים  .2
 

 

 : 2018הצבעה על תקציב 

 

 

 ₪  222,186,500הינה מסגרת התקציב 

 

 

 

 הצבעה שם  הצבעה שם

 נגד מר נועם ששון בעד מר ניסים גוזלן

 נגד פרנקומר מוטי  בעד מר אברהם בוסקילה

 נגד מר אבנר ברק בעד מר ג'קי גונגרדי

 נגד מר דודי לוין נגד גב' ליאת דרי

 בעד מר מוטי זייפתי  בעד גב' עידית גינדי

   בעד מר עמרם נעים 

 

 

 

 נגד(  5בעד,  6)  ברוב קולות  החלטה: אושר

 

 

 : ועדת כספים  עפ"י המלצות תוספת 

 

במסגרת ועדת הכספים הובהר כי עמדת הגזבר הינה שניתן להגדיל את 

וזאת בשל צפי ₪    1,518,400  -מסגרת התקציב בהתאם למבוקש בזאת 

 גידול בהכנסות הארנונה. 

עפ"י  ₪  223,704,900מסגרת התקציב לאחר ההגדלה המומלצת הינה 

 הפירוט הבא: 
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שינויים /עידכונים תקציב לאור ישיבת ועדת כספים 27/3/18

תקציב 2017נושא הסעיףס' תקציבי

תקציב מוצע 

תוספת2018

תקציב מעודכן 

2018

         250,000             250,000               -              -תוכנית אקדמיה בתי ספר1813200751

           70,000               20,000          50,000        70,000מיחשוב לבתי ספר )ניפוסי(1813200570

           60,000               20,000          40,000        49,000שרותי מיחשוב1811000570

           60,000               60,000               -              -ריכוז פעילויות קיץ1811100783

פדגוגי בתי ספר:

         200,000             130,000          70,000      150,000רמון1813221780

         140,000               70,000          70,000        70,000צאלון1813250780

         100,000             100,000               -              -בי"ס סביון1813280780

         290,000             220,000          70,000      140,000צמרות1813270780

         140,000               70,000          70,000        70,000תלמים1813210780

         100,000               70,000          30,000        20,000רשב"י1813260780

         400,000             300,000        100,000      150,000הדרים/נוה נחום1814100780

         250,000               50,000        200,000      230,000תרבות תורנית1822000781

         200,000             100,000        100,000      150,000פעולות נוער1822000784

           58,400               58,400               -              -קליטה בקהילה1860000880

      2,318,400          1,518,400        800,000   1,099,000סה"כ

    60,000,000             800,000   59,200,000  69,500,000ארנונה שוטף1111000100

      3,910,000             410,000     3,500,000   2,390,000ארנונה פיגורים1111200100

           58,400               58,400               -              -סל קליטת עולים1361000950

      2,350,000             250,000     2,100,000   1,310,000מים פיגורים1413200211

          1,518,400סה"כ

      222,186,500תקציב שהובא לדיון מליאה

      223,704,900תקציב מעודכן 
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 הצבעה שם  הצבעה שם

 נגד מר נועם ששון בעד מר ניסים גוזלן

 נגד פרנקומר מוטי  בעד מר אברהם בוסקילה

 נגד מר אבנר ברק בעד מר ג'קי גונגרדי

 נגד מר דודי לוין נגד גב' ליאת דרי

 בעד מר מוטי זייפתי  בעד גב' עידית גינדי

   בעד מר עמרם נעים 

 

 נגד( 5בעד,  6) ברוב קולות החלטה: אושר 

 

 תקציב המבקר: 

 

 הערות  הצעת תקציב ן-שם הח מס' 

שכר מבקר בהתאם לנתונים   שכר 1

 בגזברות 

  3,500 ציוד משרד ושונות  2

 הדפסת ספר שנתי 3,500 הדפסות 3

 IDEAתכנת   3,000 תחזוקה -תכנת תחקור נתונים 4

 ביקורת באמצעות יועץ 60,000 עבודות קבלניות  5

 לא כולל שכר 70,000 סה"כ )ללא שכר(  6

 

 

 הצבעה שם  הצבעה שם

 יצא מר נועם ששון בעד מר ניסים גוזלן

 בעד פרנקומר מוטי  בעד מר אברהם בוסקילה

 בעד מר אבנר ברק בעד מר ג'קי גונגרדי

 בעד מר דודי לוין בעד גב' ליאת דרי

 יצא מר מוטי זייפתי  בעד גב' עידית גינדי

   בעד מר עמרם נעים 

 

 החלטה: אושר 

 

 

 

 ובאנו על החתום :

 

              ____________________                        ____________________ 

 ראש המועצה –מנכ"ל המועצה                     ניסים גוזלן  –אריק זורגר             

 

 

 


