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 16נובמבר 2009
כ"ט חשון תש"ע

ישיבת מועצה לא מן המנין (מיוחדת) מס' )18( 14/09

עדכון תקציב המועצה לשנת 2009
פ ר ו ט ו ק ו ל
הישיבה התקיימה ביום ה' כ"ה בחשון תש"ע  12/11/09 -בשעה 19:00
בבנין המועצה ,באולם המליאה.
נוכחים בתחילת הישיבה  :חיים געש ,דוד פרץ  ,אלי אטיאס  ,עמוס כחלון ,
כוכי גדרון  ,חיה בן צבי  ,נורית השמשוני  ,נחמיה מנצור  ,אבי כאכון ,יוסי זריהן ,
משה בן דוד  ,יואב קעטבי ,מצליח עמנואל .
נעדרים בתחילת הישיבה :אלדד בר כוכבא  ,אפרים מעודה.
מ ש ת ת פ י ם  :רן גלר – גזבר ומ"מ מזכיר המועצה,
צילה כהן – מנהלת לשכת ראש המועצה.

עו"ד ג'ובראן – יועמ"ש,

 הישיבה מוקלטת על ידי גורם חיצוני.
 הישיבה נפתחת .19:01
סדר היום :עדכון תקציב המועצה לשנת .2009


דיון בהשתתפות חברי המליאה על הסעיפים בדפי עדכון התקציב לשנת .2009



 19:10אפרים מעודה מצטרף לישיבה.



 20:20אפרים מעודה עוזב את חדר המליאה.
חיים געש :ערב טוב,מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה שלא מן המניין לעדכון
תקציב .2009העדכון מתחייב כתוצאה משינויים שבוצעו במהלך השנה,חלק
מהעדכון הוא טכני בעקבות הנחיות כאלה ואחרות.
יוסי זריהן :נעבור סעיף סעיף.מבקש לקיים את ההצבעה אחרי שיקבל את כל פנקס
הנהלת החשבונות על כל סעיף וסעיף.
דיון בהשתתפות חיים געש,יוסי זריהן,יואב קעטבי,מצליח

עמנואל,משה בן דוד ורן גלר על כלל הסעיפים.
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חיים געש :הפנקס מוכן לעיונך ובו מופיעים כלל הסעיפים ואתה מוזמן לעבור על
כולו.
יואב קעטבי :אני לקרוא יודע,למה לא נתנו את הפירוט הזה קודם?אני רוצה
לראות מה נעשה בכסף.
יוסי זריהן :כי לא סופרים אותך.יש להם רוב אוטומטי.פה אח"כ ירימו את
היד,נגמר הסיפור,לכו הביתה.
המשך דיון בסעיפים של עדכון תקציב המועצה לשנת 2009

בהשתתפות חיים געש,יוסי זריהן,מצליח עמנואל,משה בן דוד ,עו"ד
ג'ובראן,רן גלר.
יואב קעטבי :תשימו לי על השולחן,אני רוצה לראות למה אין לי את זה לפני
הוצאות משפטיות?
חיים געש :יש לך את זה לפניך,זה מה יש.
יואב קעטבי :זה מה יש?זה מה יש תגיד בבית,לא פה,זה לא שלך!אתה תראה לי פה
נתונים,זה הכל!
חיים געש :אני אראה לך נתונים כמו שצריך,כל פנקס הנהלת החשבונות פה ואתם
מוזמנים לעיין בכולו.
יואב קעטבי :מה זה זה מה יש?אני אהפוך עליך שולחן בפעם הבאה,תזכור.תגיד לי
עוד פעם זה מה יש,אני לא יוסי ולא מצליח.
משה בן דוד :אנחנו כנבחרי ציבור לומדים כמעט הכל דרך העיתונות או דברים
שקרו בדיעבד ואני חושב שהמועצה הזאת צריכה לסגל לעצמה לשתף יותר את
החברים.כמעט בכל הנושאים צריכים לקבוע מדיניות שנדע מה קורה.
חיים געש :אי אפשר להביא לעדכון תקציב את כל פנקס הנה"ח,גם ככה הדו"ח
מפורט ביותר.כל מספר פה יש מאחוריו כרטיס הנהלת חשבונות,זה לא מעשי
לחלוטין להביא עכשיו את כל ספר הנהלת החשבונות,אין כזה דבר בשום מקום.
הייתה ישיבה של ועדת כספים,המטרה של הוועדה הייתה שקומץ קטן של אנשים
ירד לרמת פירוט ככל שהוא רוצה.אני מחזיק את ספר הנהלת חשבונות ואת פירוט
הכרטיסים.מה שאתה רוצה שבעצם כל פעולה שמתבצעת בכרטיס הנהלת חשבונות
תהיה עליה ישיבת מועצה?
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יוסי זריהן :אז בשביל מה אני יושב פה?אתה להם תגיד מה שאתה רוצה,אתה נותן
פירוט,זה הכל!אל תזמן אותי לישיבה,אני רוצה נתונים על מה אני מצביע.
יואב קעטבי:אז איפה הכסף של הרכב שלא גבית מבן אדם שלקח אותו הביתה?
חיים געש :הנושא הזה נמצא בחקירת משטרה.
יואב קעטבי :חקירת משטרה עכשיו,מה היה במשך השנה וחצי שלא דיווחת לנו?
יוסי זריהן :הוא אמר שלא יודע,זו בעיה של הגזבר.
יוסי זריהן :רן,תרשום בפניך בבקשה,אני רוצה את הפירוט גם של המשפטיות.
חיים געש :תקבל.
המשך דיון על הסעיפים בעדכון תקציב המועצה לשנת 2009

בהשתתפות חיים געש,מצליח עמנואל,יוסי זריהן,יואב קעטבי,אפרים
מעודה,משה בן דוד ורן גלר.
כוכי גדרון :אני רוצה לברך את כל מי שעוסק בנושא הכספים והתקציב על החיסכון
בכמה סעיפים כאן ואני חושבת שזאת השנה החמישית שאנחנו ממשיכים להיות
מאוזנים,אז אני מורידה את הכובע.
חיים געש :מבקש להעמיד להצבעה את עדכון תקציב המועצה לשנת ( .2009אפרים
מעודה אינו נוכח באולם המליאה במהלך ההצבעה).

הצבעה
בעד – 10
נגד – 0
נמנע – ( 3יוסי זריהן,יואב קעטבי,מצליח עמנואל )

החלטה
עדכון תקציב המועצה לשנת  – 2009מ א ו ש ר
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 - 20:30ישיבה נעולה.

_______________
רן גלר
גזבר ומ"מ מזכיר המועצה

_________________
חיים געש
ראש המועצה
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