
 426ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 
 2017/17/07מיום שני 

 
 ראש המועצה. –יואל גמליאל  משתתפים:

 .19:02נכנס בשעה  –סגן ומ"מ ראש המועצה  –דני דורון   
 חברת מועצה. –לילך לבבי   
 חבר מועצה. –תומר אהרון   
 סגן ראש המועצה. –ציון ידעי   
 חבר מועצה. –ניר בזק   

 חבר מועצה. –שלום אזרד 
 סגן ראש המועצה. –אליאב מזגני 

 .19:03נכנסה בשעה  –חברת מועצה  –זוהר גווילי 
 משנה לראש המועצה. –עמי בסון 

 חבר מועצה. –סהר פינטו 
 

 חברת מועצה. –בוחר -דורית בן  חסרים:
 חבר מועצה –אלון גייר   
   
 מנכ"ל המועצה. –ליאור מדהלה   נוכחים:
 גזבר המועצה. –דוד יהלומי   
 סקורקה.-עו"ד גלית דמארי  
 מהנדס המועצה. –ארז חן   
 ראש לשכה. –אירן קריטי   
 חב' דנה חשבונאות. –רוני דנה   
 מזכירת ועדות המועצה. –שלה עקיבא   

 
 

 סדר היום:
 

שני יום  426מן המניין מס' שלא ראש המועצה, יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה 
 .19:00שמתקיימת בספרייה הציבורית בשעה  17/07/2017

 
 .בהשבעת סהר פינטו לחברות במועצה ערב טוב חברי המועצה נתחיל –ליאור מדהלה 

 
 לחברות במועצה והצהרת   031525991השבעת סהר פינטו ת.ז.   1סעיף 

 ג' לפקודת המועצות המקומיות. 35אמונים לפי סעיף   
 

 נשבע אמונים. סהר פינטו  
 
 

 2017תיקון תקציב המועצה לשנת   2סעיף 
 

 תיקון תקציב. –מצ"ב   
 

  10צירפנו את ההצעה לתיקון התקציב. הטבלה צורפה לפחות  –ליאור מדהלה   
 ימים לפני הישיבה.   

 
 ביקשנו כרטסות. –תומר אהרון   

 
   

 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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 ואני  לערך בלילה 24:00ביום חמישי בשעה בעניין קיבלתי מייל  –ליאור מדהלה 

  בקשתי מכם לקבל בקשות בזמן סביר. ביום ראשון, מתחיל לטפל בכך 
 מחר. בכרטסותואתם תכלו לעיין היום קיבלתי את הכרטסות 

 
 אנחנו מבקשים שהגזבר ייתן סקירה. –רון תומר אה

 
 כגזבר נדרשתי להכין תיקון תקציב שבעצם הדבר המהותי אני  –דוד יהלומי   
 בודק צרכים, מדיניות ומבחינתי מדובר על תיקון שבהחלט שמרני עם כיסוי   
 שנסיים את השנה באיזון.  
 זה מענק האיזון שגדל. מסתמכים על מה המקור המרכזי שמאפשר לנו תיקון   
 שמשרד הפנים מפרסם. ישנם שינויים בתקבולים ובהוצאות כנגד. התקציב גדל   
 שינוי לא משמעותי מדובר על שינוי שהוא פחות מאחוז, מינורי ₪.  994,000-ב  

 לחלוטין.
 

 כאשר עושים כזו הגדלה יש סעיפים חדשים? –זוהר גוילי 
 

 כן, ישנם סעיפים חדשים. –דוד יהלומי 
 

 האם אפשר להוסיף סעיפים שאינם בתקציב המקורי? –זוהר גוילי 
 

 כן, בהחלט. –דוד יהלומי 
 

 מבקש לקבל הסבר על כל הסעיפים האלה. –סהר פינטו 
 

 חברי המועצה שאלו שאלות על הסעיפים השונים וקיבלו תשובות לכל השאלות.
 

 .20:40 בשעה עזב את הישיבה  עמי בסון
 

 הצבעה 
 נגד -תומר אהרון   בעד –יואל גמליאל 

 נגד -זוהר גוילי    בעד –דני דורון 
 נגד -סהר פינטו    בעד –לילך לבבי 
     בעד –ציון ידעי 

   בעד -אליאב מזגני 
   בעד –שלום אזרד 

 בעד –ניר בזק 
    

 הוחלט: לאשר!
 
 

 .20:51הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 
 
 

_______________________     _____________________ 
 ראש המועצה –יואל גמליאל      מנכ"ל המועצה –ליאור מדהלה 
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