ישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 435
מיום ראשון 11/02/2018
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
ציון ידעי – סגן ראש המועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה – נכנסה בשעה .18:07
אלון גייר – חבר מועצה – נכנס בשעה .18:26

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
רוני דנה – חשבונאות דנה.
יותם נחום – עוזר ראש המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2018
מצ"ב – תקציב המועצה לשנת .2018
ראש המועצה ,יואל גמליאל פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין מס' 435
המתקיימת ביום ראשון  11/02/2018בשעה  18:00בספרייה הציבורית ברחוב ויצמן פינת
לילנבלום.
אני רוצה להתחיל בדברי פתיחה שכתבתי וליאור המנכ"ל יקריא לכם את מה שכתבתי כי
אני קצת צרוד.
ליאור מדהלה – מקריא את דברי הפתיחה המהווים חלק בלתי נפרד מהפרוטוקול.
עמי בסון – התקציב שהבאת ולא הסכמת לדון בתקציב החלופי שהבאנו מגלם בתוכו
תקציב של בחירות ,לא לזקנים ,לא לתרבות וחינוך ,אתה משקיע כסף בפרט ולא בכלל זה
לא הוגן ולא רציני כלפי התושבים.
אני חושב שצריך לצמצם בפרסום ותקשורת.
יואל גמליאל – אנחנו צמצמנו ב .10%-זהו תקציב מאוזן שנותן מענה לציבור .היישוב
היום בפיתוח.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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סהר פינטו – התקציב עפ"י החוק היה אמור להיות לפני  3חודשים וזה לא קרה.
הארנונה עלתה ,פרסום בלשכת ראש המועצה ,פרסום בלשכת מנכ"ל.
יואל גמליאל – המועצה לא העלתה את הארנונה אלא המדינה 5 ,שנים שהמועצה לא
העלתה את הארנונה מה שעולה בארנונה זה המדד .הארנונה בגדרה היא בין הנמוכות
בארץ.
ליאור מדהלה – אני רוצה להגיב בהקשר לפרסום בלשכת מנכ"ל ,הפרסום שאתם רואים
בתקציב זה פרסום בעיקר של מכרזים שהמועצה מוציאה.
סהר פינטו – מה הגירעון המצטבר של המועצה? מה עומס המלוות?
התקציב הזה צריך להקטין .אין בשורה ואין חזון לגדרה ,יש הוצאות פרסום ,הוצאות
ארגוניות ,שונות ,ייעוץ אסטרטגי וכל זה לא תורמים לגדרה וזה עצוב מאוד.
אנחנו לקחנו את התקציב של ראש המועצה ועשינו צמצום בסעיפים מיותרים ומנופחים.
יש בתקציב הוצאות משפטיות מנופחות ביחס למועצות אחרות.
דוד יהלומי – תראה לי בבקשה הוצאות מנופחות ביחס למועצות אחרות.
יואל גמליאל – אנחנו מבין הרשויות שההוצאות המשפטיות בין הנמוכים ביותר.
אליאב מזגני – התקציב בסדר ,לא גרוע זה שמירה על הקיים רק שאין בשורה חדשה לא
בתרבות ולא בספורט.
יואל גמליאל – יש השקעה מאוד גדולה ואת זה רואים בתב"רים .כל תקציב מרכז אופק
זה תרבות.
אליאב מזגני – בנושא חינוך הניהול העצמי לא מתבטא ,מלגות לסטודנטים לא קיבלו.
יואל גמליאל – אזור תעשייה עדיין לא נבנה וטענתי את הטענה איך מעלים לנו את הדרוג
מ 6-ל.7-
הורדתי  10%בתקציב בגלל שהורידו לנו  3מיליון  ₪ואני נאבק בכל יום ואני בירושלים
כדי להביא תקציבים.
אנחנו הגשנו תקציב ומי שישכנע בדיון הזה לשנות נשמח לשנות גם בתקציב
הקודם דנו ושינינו.
יואל גמליאל – נעשה הפסקה ל 10-דקות – השעה  19:37חזרה .19:58
סהר פינטו – בתקציב שלנו חסכנו את הכסף והשקענו בבתי-ספר ,במצוינות ,בתרבות,
קהילה וספורט ,תקצבנו סוכה קהילתית לטובת כלל התושבים ,השקענו במבוגרים
וקשישים ,מלגות לסטודנטים ,הגדלנו בחינוך והפחתנו בארנונה על המחסנים.
יואל גמליאל – בשנת  2004יצא חוק אפילו שרים בממשלה לא יכולים לשנות את
הארנונה.
בקשר לסטודנטים כל מה שתקצבנו עבור הסטודנטים הם קיבלו ואם אתה (אליאב) טוען
שצריך יותר זהו המקום לדון בזה.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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תומר אהרון – עליית תקנים של עובדים.
רוני דנה –  4משרות בוועדה לתכנון ובנייה וגידול במוקד.
תומר אהרון – הגדלה של רכזת נוער?
רוני דנה – עפ"י החוק זה התקן שלה.
יואל גמליאל – קיבלנו אישור ממשרד הפנים ומקבלים החזרים ממשרדי ממשלה.
רוני דנה – זה נעשה עפ"י ביצוע של  2017בתוספת של .3%
תומר אהרון – גבית ארנונה כללית מבקשים להקטין.
חיסכון בסלולרי – מבקשים להגדיל.
עמוד  11בהוצאות כיבוד של לשכת ראש המועצה מבקשים להקטין.
הוצאות תקשורת מציעים להקטין כמו כן ,הוצאות פרסום ,ארגוניות ,עבודות קבלניות.
מבקשים להגדיל את משכורת מבקר המועצה והוצאות משרדיות למבקר המועצה.
לצמצם את שכר של תחזוקת אתר האינטרנט ,השתלמויות עובדים כמו שאמרנו בישיבה
האחרונה להגדיל ל ,₪ 250,000-עמלת גביית חניות לצמצם ,פרסום בשפ"ע להגדיל ,קבלן
פינוי אשפה – לצאת למכרז חדש ,הוצאות משרדיות של משמר האזרחי להגדיל וזאת
בגלל העלייה בפשיעה ,הוצאות משפטיות והוצאות ארגוניות בהנדסה להקטין ,איגוד
ערים להקטין ,צמחים ופרחים עונתיים להקטין ,סוכה פתוחה לעשות סעיף חדש שיקרא
סוכה פתוחה ברחבת המועצה שתקציב יהיה  ,₪ 15,000צמצום הוצאות בארגוניות של
המוקד ,להגדיל את ההשתלמויות במנהל החינוך ,להגדיל את סל התרבות וחוגים בגנ"י,
להגדיל את יום לימודים ארוך .לעשות סעיף חדש של ניהול עצמי ב ,₪ 100,000-את דרכא
להוריד ל 0-ואת פרויקטים חינוכיים להגדיל ,השתתפות איגוד ערים לחינוך להקטין את
הספרייה להפוך לעמותה עירונית ,בספורט ,תמיכות בתרבות ,מרצים ,קהילה ,מרכז
אופק ,מלגות להגדיל ,תנועות נוער להכפיל ,מועדונים לזקנים ,טיפול בזקן להגדיל,
מסגרות לזקן להכפיל ,נגישות להגדיל ל ,₪ 100,000-להוסיף סעיף תקציבי להסעות
לחיילים.
אליאב מזגני – אני לא חושב שצריך להציע תקציב חדש.
יואל גמליאל – נצא להפסקה של  10דקות השעה  21:29חזרה .21:49
עמי בסון – אני מבקש מראש המועצה להקדים את ההצבעה לעכשיו קיבלתי טלפון
שאחותי עומדת למות.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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גלית דמארי-סקורקה – מקריאה את סעיף לחוק המועצות המקומיות:

"ישיבות בענינים מיוחדים צו (מס'  )3תשל"ז 1977
( .61א) בישיבות בעניינים המיוחדים המפורטים בסעיף  60יפתח היושב ראש ,או מי
שהוא יורה ,בדברי ההסבר ובכפוף לאמור בסעיף  51תקבע המועצה בעצמה את משך
הזמן שיוקדש לוויכוח ,אולם שליש מחברי המועצה ראשי לדרוש שהזמן לדיון בהצעת
התקציב לא יפחת משש שעות".
יואל גמליאל – ביקשתם שש שעות וקיבלתם זה החוק ,אפשר לדחות את הישיבה.
סהר פינטו – אנחנו לא מעוניינים לדחות את הישיבה.
עמי בסון – אני מבקש להצביע עכשיו.
יואל גמליאל – זה לא חוקי.
תומר אהרון יצא בשעה  22:08וחזר בשעה .22:25
עמי בסון יצא בשעה  22:40וחזר בשעה .22:54
יואל גמליאל – עפ"י הבקשה זה מינימום  6שעות .האם יש עוד שאלות לגבי התקציב
אנחנו נשמח לענות על שאלות גם לגבי הכנסות ולא רק לגבי ההוצאות.
ניר בזק – כן ,יש לי שאלות לגבי ההכנסות.
סהר פינטו – אפשר היה לעשות את זה בשעתיים האחרונות.
ניר בזק – ארבע שעות אנחנו לא דיברנו.
יואל גמליאל – אני מבקש לא להפריע.
ניר בזק – אנחנו רוצים לשאול גם שאלות.
יואל גמליאל – אני מבקש ממך לא להפריע יש לחבר מועצה שאלות אתה לא רוצה
שישאל שאלות?
סהר פינטו – ניר אתה חסר בושה.
יואל גמליאל – אני מבקש לא הפריעו לך לדבר .ניר מה השאלה? זו זכותו של חבר
המועצה לשאול שאלות.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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ניר בזק  -אמרתי השתתפות של ביטוח תאונות אישיות בשנת  2017היה  152איך זה ירד
ל 150-מה ירדו מספר ילדים?
דוד יהלומי – זה תחשיב עפ"י מס' תלמידים זה  ₪ 49לתלמיד.
סהר פינטו –יכולת לשאול את זה בהנהלה.
יואל גמליאל – אני מבקש ממך לא להפריע ואסור לך לצלם.
ליאור מדהלה – קיבלנו החלטה בישיבת מועצה שאסור לצלם.
יואל גמליאל – בגלל כל מה שקורה כאן עכשיו אני דוחה את הישיבה ליום רביעי .תודה.
הישיבה הופסקה בשעה .24:00

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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המשך לישיבת מועצה שלא מן המניין מס' 435
מיום ראשון 25/02/2018
משתתפים:

יואל גמליאל – ראש המועצה.
דני דורון – סגן ומ"מ ראש המועצה.
לילך לבבי – חברת מועצה.
ניר בזק – חבר מועצה.
שלום אזרד – חבר מועצה.
אליאב מזגני – חבר מועצה.
תומר אהרון – חבר מועצה.
דורית בן בוחר – חברת מועצה.
אלון גייר – חבר מועצה.
עמי בסון – חבר מועצה.
זוהר גוילי – חברת מועצה – נכנסה בשעה .18:13

חסרים:

ציון ידעי – סגן ראש המועצה.

נוכחים:

ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה.
דוד יהלומי – גזבר המועצה.
עו"ד גלית דמארי-סקורקה – יועמ"ש.
רוני דנה – חשבונאות דנה.
יותם נחום – עוזר ראש המועצה.
שלה עקיבא – מזכירת ועדות המועצה.

סדר היום:
 .1אישור תקציב המועצה לשנת .2018
ליאור מדהלה – ערב טוב אנחנו פותחים את ישיבה  435לאישור תקציב המועצה לשנת
 2018אשר מתקיימת ביום ראשון  25/02/2018בשעה  18:09בספרייה הציבורית.
הישיבה הזו היא ישיבת המשך לישיבה שהתקיימה בתאריך.11/02/2018-
הישיבה הקודמת התקיימה  6שעות ולכן אנחנו ממשיכים את הישיבה מרגע זה.
אליאב מזגני – לפני הכל אני רוצה להגיד החלמה מהירה לסגן ראש המועצה ציון ידעי.
יואל גמליאל – אני מבקש לא להפריע לניר כמו בפעם הקודמת ,תנו לו לשאול את
השאלות.
ניר בזק – בעמ'  4בסעיפי ההכנסות יש סעיף אחזקת ילדים בפנימיות יש ירידה בכנסה
ממה זה נובע?
יואל גמליאל – זה לאור זה שהילדים האלה נמצאים בבתי הספר שלנו ופחות ילדים
הולכים ללמוד בפנימיות .נושא הילדים שלומדים בפנימיות זה ע"פ חוק.
יש לנו פחות ילדים בפנימיות ולכן התקציב ירד.
רוני דנה – יש ירידה קטנה בהוצאה וירידה קטנה בהכנסה.
יואל גמליאל – זה לא תלוי בנו ,זה תלוי במספר התלמידים בפנימיות.
ניר בזק – בעמ'  2בסעיפי הוצאות יש סעיף עמלות והוצאות בנקאיות יש ירידה זאת
אומרת שהתייעלנו.
______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

רוני דנה – בשני כרטיסי האשראי יש יותר ובעמלות יש פחות אז סה"כ הכללי זה די דומה
לשנה שעברה.
דוד יהלומי – זה גם בעקבות מכתבים שהוצאנו לבנקים כדי לקבל עוד הנחות עוד
ביטולים זה חלק מזה.
ניר בזק – בעמ'  5בסעיפי הוצאות סעיף צריכת מים לגינון גם פה יש ירידה גדולה.
יואל גמליאל – עשינו מרכזיות חדשות.
ניר בזק – אתה (סהר פינטו) מעלה פוסטים לא נכונים בנושא התקציב ומטעה את הציבור
"התקציב שלנו ,נעלה אותו ,אתה לא יכול להגיש תקציב עם כל הכבוד ,יש חוקים,
היועצת המשפטית הוא יכול לעלות תקציב? תסבירי.
יואל גמליאל – נשמע את היועמ"ש לגבי הגשת התקציב.
ליאור מדהלה – אני כתבתי להם מכתב מפורש ואני אקריא את המכתב שכתבתי לכם
ונסכם את העניין הזה – מצ"ב המכתב.
אתה לא יכול להגיש תקציב.
סהר פינטו – שנה שעברה נכנסה הצעת תקציב אחת ויצאה לא כמו שהיא נכנסה .שינויים
אפשר לעשות.
ליאור מדהלה – באישור ראש המועצה והגזבר.
סהר פינטו – אנחנו לא חותמת גומי ,לא באנו לאשר שחור ולבן אי אפשר לאנוס אותנו
לאשר הוצאות מיותרות למקורבים ,ליועצים.
אני חוזר ואומר אפשר לשנות את התקציב בדיוק כמו בשנה שעברה ,אפשר לבטל את
יועץ התקשורת.
יואל גמליאל – הבאנו יועץ אסטרטגי לחינוך זכינו בפרס חינוך ארצי ,יועץ תקשורת
לספורט וקיבלנו תקציבים ואנחנו ממשיכים ובונים.
ניר בזק – אפשר להציע הצעה? יש לי הצעה לכל האופוזיציה ביום חמישי במקרה היינו
בפגישה עם יואל ודני ,יואל אמר שהוא קיבל  ₪ 1,200,000ממשרד הפנים וזה מותנה
אני אומר בוא נשים  ₪ 200,000בספורט ₪ 200,000 ,לתנועות הנוער ו₪ 200,000-
לתרבות.
סהר פינטו – בוא נעבור סעיף ,סעיף.
ניר בזק – למה ? יש פה הצעה הרי אתה (סהר) ואליאב אמרתם יש בעיה בספורט ,ויש
בעיה בתרבות ובתנועות נוער.
סהר פינטו – נכון ,אבל בואו נעבור סעיף ,סעיף.
ניר בזק – אני אומר לך אפשר להעביר  ₪ 600,000לטובת הדברים שאתה אומר.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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אליאב מזגני – למה זה נעשה בשלוף דקה לפני הישיבה ולהגיד לנו את הדבר הזה.
ניר בזק – אני אומר לך הכסף הזה הגיע רק ביום חמישי.
סהר פינטו – אני יכול להגיד משהו? זה מבורך ואני שמח על זה עדיין יש פה מיליוני
שקלים שהם למקורבים ולא לתושבים .בוא ניקח את הכסף הזה ונשקיע אותו בדיוק
כמו שאמרנו בהכשרות מקצועיות בעובדי המועצה ,בנגישות.
אליאב מזגני – אבל למה דקה לפני הישיבה?
ניר בזק – כדי שיהיה לך את האופציה להצביע בעד.
שלום אזרד – בעמוד  6בהוצאות סעיף  1754060780סוכה פתוחה אני חושב שבסעיף הזה
דווקא השנה צריך להוריד.
יואל גמליאל – אנחנו נוריד את זה השנה ונעשה את זה על חשבון ראש המועצה בלבד.
דרך אגב גם בבחירות הקודמות זה היה על-חשבון ראש המועצה.
כל שנה המועצה משלמת את נושא הלוגיסטיקה וכל מה שאתם רואים בכיבוד זה
תושבים שבאים ועושים את זה באווירה קהילתית ואת זה אני בחיים לא אשנה.
שלום אזרד – עמ'  10בהוצאות סעיף  1823012441ביטוח ספרייה אני רואה שאין ביטוח
לספרייה.
ליאור מדהלה – עשינו בדיקה עם חברת הביטוח שלנו והיא מכסה גם את בניין הספרייה.
שלום אזרד – עמ'  11בהוצאות סעיף  1836110810השתתפות תקציב מד"א האם זה יכול
לעבור לאיחוד והצלה?
ניר בזק – לא.
דוד יהלומי – התקציב ירד לגמרי כי אנחנו התעקשנו וכל השנים לא להעביר את
הדרישות של מד"א שהצטברו משנה לשנה  .אנחנו טענו שאין להם אסמכתא חוקית
לתשלומים האלה והשנה לא תקצבנו כיוון שקיבלנו מכתב ממרכז השלטון המקומי
שבעצם נותן לזה גושפנקה ונותן לזה גיבוי ועל סמך המכתב הזה לא תקצבנו עד שהחוק
ישתנה ,אז כרגע מבחינה חוקית זה לא חוקי הדרישות שלהם.
שלום אזרד עמ'  11בהוצאות סעיף  1828914820תמיכות בתנועות נוער אני חושב כמחזיק
תיק הנוער בואו נתאחד כולנו ונאמץ את ההצעה של ניר עוד  ₪ 200,000לתנועות הנוער.

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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אליאב מזגני – מותנה זה לא יהיה.
שלום אזרד – עמ'  13בהוצאות סעיף  1846815840מפעל מוגן האם זה ההשתתפות שלנו
במפעל המוגן ?
יואל גמליאל – זה סעיף ששייך לרווחה.
שלום אזרד – כן.
יואל גמליאל – אז זה עפ"י דיווחים .כל סעיפי הרווחה זה עפ"י דיווחים.
ברווחה יש כל-פעם סעיפים חדשים והם מותאמים עפ"י האישורים.
דוד יהלומי – זה מכסות ואישורים.
יואל גמליאל – עמי יש לך שאלות?
עמי בסון – לא.
דורית בן-בוחר – אני רוצה לדעת למה לתנועות הנוער אין הגדלה כאשר אמרת שאתה
רוצה להגדיל את תקציב תנועות הנוער ואין שום גידול בתנועות הנוער מתקציב 2017
לתקציב .2018
יואל גמליאל – כפי שידוע משרד הפנים הוריד לנו  ₪ 7,000,000בגלל עליה ברמת איכות
חיים מ 6-ל 7-המחירים יורדים וזה ידוע לכולם וזה משליך על התקציב.
ואני כראש מועצה אחראי וזה לא פשוט להוריד את כל סעיפי הפעילות כולל פרסום,
תרבות כדי לעמוד ביעדים של התקציב .הצלחתי להביא עוד  ₪ 6,000,000שהחזרתי
לתקציב וכמו שאמר ניר הייתי בישיבה ביום חמישי ישבנו עם מנכ"ל משרד הפנים לאור
זה שהחזרנו כבר  ₪ 4,000,000בפעם הקודמת הצלחנו להביא עכשיו עוד 1,200,000₪
היינו אני ,המנכ"ל והגזבר אצל מנכ"ל משרד הפנים בשעות הערב והבאנו תקציב נוסף
של  ₪ 1,200,000ולכן בתקציב הנ"ל אפשר לבוא ולתת מענה לנוער כמו שניר אמר.
וכראש מועצה אחראי התקציב שמוגש באופן מובנה לאורך כל השנים בצורה
דומה הנותן מענה לציבור הרחב ולכן אנחנו רואים את ההישגים של היישוב הזה ואני
מאוד גאה בתושבים ובעובדים.
סהר פינטו – אנחנו מייצגים את רוב התושבים ואנחנו מציעים תקציב אלטרנטיבי.
דורית בן-בוחר – למה אתה לא מקצץ למשל בעבודות קבלניות? למה תחזוקת האינטרנט
גדלה מ ₪ 58,000-ל?₪ 145,000-
יואל גמליאל – לא סתם המחוקק אמר שראש מועצה מגיש תקציב והתקציב שאני מגיש
זה תקציב מובנה וצריך להיות בתקציב יועצים לראש המועצה ,פרסום.
ולידיעתך ראש המועצה שהביא כספים לתנועות הנוער הראשון זה אני לפני הם קיבלו
.₪ 0

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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אליאב מזגני – בעמ' הראשון בהכנסות מענקים מיועדים בשנת  2017היה  ₪ 70,000וזה
קפץ ל.₪ 1,000,000-
יואל גמליאל – זה התביעה שתבענו את תל-נוף אנחנו מקבלים היום ₪ 1,000,000
ממשרד הפנים .אנחנו תבענו אותם על-סך  ₪ 6,000,000והיום הם מעבירים לנו
 ₪ 1,000,000ואני תובע אותם על שאר הכסף וזה כסף שהבאנו ממשרד הפנים על
התביעה מתל-נוף ושנה הבאה יהיה יותר.
דורית בן-בוחר – למה ניהול עצמי ירד כמעט בכל בתי-הספר למעט בבילויים שלא ירד?
אליאב מזגני – יש בי"ס שהוא נפגע והוא מחזיק מועדוניות ,מגרש כדורסל.
יואל גמליאל – לא ירד ,זה עפ"י מספרי התלמידים שיש בכל בי"ס.
על כל תלמיד מקבלים כ.₪ 572-
יואל גמליאל – לאחר שבע שעות של דיון אני מעלה את התקציב להצבעה.
יש את ההצעה של ניר בזק לתוספת ולאור התקציב שהבאנו ונכניס את מה שניר הציע
וזה יהיה לא במותנה.
ניר בזק העלה הצעה ואנחנו נעלה ב ₪ 200,000-לתרבות ₪ 200,000 ,לנוער ו₪ 200,000-
לספורט ונוריד את זה מכל הפעולות שיש לנו בצורה אחוזית ₪ 600,000 ,יוריד הגזבר.
ויהיה עוד תוספת של  ₪ 1,200,00שנביא את זה לתקציב נוסף.
אנחנו נוריד בתקציב בפרסום ,ארגוניות כל תקציבי הפעילות זה יוצא  2%בפעולות וזה
מביא  ₪ 412,000לנוער ₪ 524,000 ,לספורט ,תרבות מעל ל ₪ 1,000,000-ואני מעלה גם
בעוד  ₪ 200,000למלגות סטודנטים וזה יהיה  .₪ 416,000בסך הכל .₪ 800,000
הצבעה:
יואל גמליאל – בעד
דני דורון – בעד
שלום אזרד – בעד
לילך לבבי – בעד
ניר בזק – בעד

עמי בסון  -נגד
אלון גייר  -נגד
דורית בן-בוחר  -נגד
סהר פינטו  -נגד
תומר אהרון  -נגד
זוהר גוילי  -נגד
אליאב מזגני – נגד

החלטה :תקציב לשנת  2018לא אושר!
הישיבה ננעלה בשעה .19:30

_____________________
יואל גמליאל – ראש המועצה

______________________
ליאור מדהלה – מנכ"ל המועצה
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