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 2017עדכון תקציב  -  17.11.9מתאריך ( 17/12) 61מס' לא מן המניין ישיבת  מועצה 
 פ  ר  ו  ט  ו  ק  ו  ל  

 
 

  בבניין  המועצה 18:00, בשעה  9.11.17  ,ח"תשע  חשוןב  'כהישיבה  התקיימה   ביום חמישי  
 . בחדר הישיבות

 
 

רינה שרון בן צור, חיה בן צבי, יואב קעטבי, אלי אטיאס, ,עו"ד   כבאד"ר אלדד בר כו : משתתפים
  נחמיה מנצור, איציק לב, אפרים מעודה, מיכה מגידש. רונן,

 
 

 אבי כאכון, הגר פרי יגור, רון לירם.יעקב צדקה,  ,חיים געש  :  נעדרים
 
 

אדר' אריה , יועמ"ש – עו"ד ג'ובראן ג'ובראן , גזבר ומזכיר המועצה –רו"ח רן גלר   :  נוכחים
 .לשכה מנהלת – צילה כהןמהנדס המועצה,  –רפפורט 

 
 

 בשידור חי באתר האינטרנט של המועצה. משודרתומצולמת מתומללת, מוקלטת , הישיבה 
 

 על סדר היום
 2017עדכון תקציב המועצה לשנת 

 
 

ת התפטר. פותח בתודה לראש המועצה היוצא חיים געש שבנסיבות בריאו:  אלדד בר כוכבא
שנה. לדעתי חיים  18מבקש להודות לו על תרומתו לפרדס חנה כרכור , פעילות אותה החל לפני 

געש קיבל את המועצה שהיא חדלת פרעון, שיקם אותה וזכה להוקרה והערכה רבה הן מצד 
התושבים והן מצד משרדי הממשלה. בנוסף, חיים געש הכניס פה ואני מקווה שהן יישארו, 

וניות חדשות שלא היו מוכרות מהעבר, נורמות של יושרה, של יעילות, של חתירה נורמות שלט
להישגיות ואתיקה מקצועית וציבורית ברמות שלא הכירו. לפי הידוע לי היה גם מודל לחיקוי 

ומודל להערכה ברמה הממלכתית וברמה האזורית. אני בטוח שכולכם מצטרפים ונאחל לו רפואה 
 שלמה מקרב לב.

 קש לאחל מזל טוב להגר ועמית על הולדת בנם. בנוסף מב
 ולמיכה מגידש מזל טוב לרגל נישואי בנו.

 נעבור לסדר היום.
 

מוצע להגדיל את ₪. מיליון  231,185, ההיקף היה 2016התקציב המקורי אושר בדצמבר :  רן גלר
 ₪.מיליון  238,033סה"כ ההיקף החדש המוצע אחרי עדכון הוא  ₪,מיליון  6,848 -התקציב ב

אנחנו פה ריכזנו את הנושאים מבחינת הכנסות והוצאות המועצה כך שיהיה פשוט לעבור על 
עיקרי הדברים. בצד של ההכנסות עיקר ההגדלה זה בנושא של הכנסות עצמיות, בנושא הארנונה 

 ₪.מיליון  3ההגדלה היא בהיקף של 
מיליון  1.5הבולטים הנוספים בצד של ההכנסות, משרד החינוך צפי לתוספת של עוד  הנושאים

ויתר הדברים יותר מינוריים. בסך הכל בצד של ההכנסות ההגדלה ₪ מיליון  2.4משרד הרווחה ₪,
 ₪.מיליון  6.8 -היא ב

הגדלה ₪ מיליון  3.5בצד של ההוצאות בולטים שני נושאים: נושאי רווחה וחינוך. נושאי חינוך 
 אלה בעיקר שני נושאים בולטים בצד של ההוצאות. ₪. מיליון  2.5ורווחה 

 
 

  9.11.17( מיום 12/17) 61פרוטוקול ישיבת מועצה לא מן המניין מס'  2דף מס' 



 

 

 
 

 כל סעיף שיש בו עדכון )פירוט בתמליל(מתקיים דיון , שאלות ותשובות וסקירה על 
 
 

 
 הצבעה

, אלי אטיאס, יואב קעטבי, חיה בן צבי, רינה רונן, שרון בן צור, נחמיה מנצור,  איציק )אלדד בר כוכבא 9  –בעד 
 לב, אפרים מעודה(

 (מיכה מגידש) 1 – נגד
 החלטה

 2017מליאת המועצה מאשרת את עדכון תקציב המועצה לשנת 
 

 
 
 
 
 
 

 ישיבה נעולה – 19:55
 
 
 
     _______________                                                    _________________ 

                                                                        אלדד בר כוכבאעו"ד ד"ר                               רן גלר                                                  
 ראש המועצה                                                   מזכיר וגזבר המועצה               

                
                

 


