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 91/30פרוטוקול 
 המניין אשר התקיימהן משלא מישיבת מועצה 

 2019 רפברוא 12 טתשע" אדר א'ב 'זביום שלישי 
 
 

דובקין דקלה עברי פרדנוי, , לירז גונן אללוףינקלה פרידמן, אריה פכטר,   נוכחים: 
 .אוריאל תנעמי, אלי פלוריזדה, מזל שאול, ז'אנה קושניריובל בן בסט, גרגורי, 

 
 .אברהם הרמב"םחסרים : 

 
 19:10 ההישיבה התחילה בשע

 20:30  הסתיימה בשעה
 
 

 ל סדר היום:ע

 

 מצ"ב הצו. 5.32% –כולל העלאת המיסים ב  2019צו המיסים לשנת  אישור .1

 .2000גביית ארנונה בשטחים משותפים במבנים שנבנו החל משנת  .2

 
 :אריה פכטר

שלא מן המניין אך לפני כן אני רוצה לומר  1ערב טוב לכולם. נתחיל עם ישיבה מס' 
שיש לנו בישיבה שני חברי מועצה שלא נשבעו אמונים האחד זה אלי פלוריזדה 

גרגורי  שהיה חסר בישיבה הקודמת והשני הוא גרגורי דובקין חבר מועצה חדש. 
 הבנתי שאתה רוצה לומר כמה מילים.

 
 : קיןגרגורי דוב

לא בצורה הזו רציתי להתחיל את השליחות בציבורית שלי במועצה. שמוליק ז"ל 
היה בן אדם טוב ואני גם חייב לו חוב אישי. הדירה הראשונה שלי באזור קניתי 

 30בעזרת שמוליק הוא עזר לי עם הבנק. שמוליק אהב מאוד לעזור לאנשים לפני 
יה שחוץ מרוסית לא ידעו כל שפה שנה כאשר הייתה עלייה גדולה של עולים מרוס

 אחרת שמוליק מצא את הדרך לעזור לכולם.
 

 : אריה פכטר
כי אתה צריך יפה שאתה זוכר אותו ומוקיר לו את זה. גרגורי תישאר לעמוד 

 להישבע אמונים.
 

 גרגורי דובקין ואלי פלוריזדה נשבעו אמונים . •
 

 : אריה פכטר
ההצלחה שלכם היא ההצלחה של אלה ששלחו אתכם. יהיה לכם בהצלחה כי ש

שלא מן המניין. סך כל התקציב לשנת  1נעבור עתה לאישור התקציב מישיבה מס' 
, ₪ 82,500,000שעמד על סך של  2018לעומת תקציב שנת ₪  86,250,000הוא  2019

 ₪ 30,574,000עומד על סך של  2019. תקציב החינוך והתרבות לשנת  4.5%גידול של 
 .2018לעומת שנת ₪  727,000מכלל התקציב, גידול של  35%המהווה 

 מכלל התקציב. 38%המהווה ₪  32,580,000עומד על  2019סך כל השכר בשנת 
בגין תשלומי פנסיה שלמועצה אין שליטה על ₪  5,789,000יש לציין שהשכר כולל 
 מכלל התקציב.  7% -הוצאה זו, המהווה כ 
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לגבי התקציב ? שמחתי לשמוע שיובל וז'אנה היו אצל  למשהו מהחברים יש הערה
 משה הגזבר וקיבלו הסברים לגבי התקציב.

  
   : ז'אנה קושניר

והיום גם אנחנו בעקבות הבדיקה שלנו עם הגזבר שענה לנו על רוב השאלות 
התכתבתי אתו במיילים, מצאנו שתקציב המים בטיפת חלב צריך לתקן את סעיף 

על פניו נראה לי ממש ₪.  3,200צ.ל. ₪  40,000במקום  432פרק  36עמוד  832400
הוא נתן לנו הסבר ₪ .  40,000מוזר שתקציב מים לשימוש יעמוד על סכום של 

₪ .  520י עומד נכון להיום על היה טפטוף מים וחשבון דוח חודש 2018שבשנת 
 ₪. 3,200 –ל ₪  40,000 –והתקציב בהתאם יכול לרדת מ 

  
 : שה אלזרטמ

 .כי יש תקופות שזה קצת יותר₪  3,200זה לא בדיוק 
 

   : ז'אנה קושניר
 ₪ . 40,000אבל לא ₪  4,000או ₪  3,500זה בסדר, יכול להיות 

  
 : אריה פכטר

 התקציב יתוקן בהתאם.
 

 : ז'אנה קושניר
 לטובת טיפת חלב ולהרחיב את הדלת.בתקציב העודף אם יש אפשרות לעשות משהו 

 
 : יובל בן בסט

 עגלות של תאומים לא יכולות להיכנס בדלת.
 

 : אריה פכטר
 זה לא קשור לדיון על התקציב . כל בעיה תיבדק לגופו של עניין.

 
 : ז'אנה קושניר

סעיף מצוינות שלא נילקח בחשבון  41בסדר , עכשיו דבר נוסף אנו מצאנו בעמוד 
הגזבר ראה את זה ואמר קניית שירותים. ₪  150,000כמו בשנה שעברה שעמד על 

 שייקח כסף מסעיף אחר. השאלה מאיזה סעיף זה יילקח?
  

 : משה אלזרט
 אני אסתדר אקח כסף מסעיף אחר.

 
 : אריה פכטר

 אומר ?מה זה 
  

  : משה אלזרט
פשוט בחינוך שכחו להכניס את הסעיף הזה. כשאני אבנה את התקציב אני אשתול 

את הסעיף הזה של מצוינות ואקח ממקום אחר כסף אני אסתדר, יש לי מאיפה 
 לקחת.

 
 : אריה פכטר

 אין כל בעיה , פרויקט המצוינות בכל אופן ימשיך.
 
 : 'אנה קושנירז

 שהפרויקט ימשיך.מה שחשוב זה 
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 : משה אלזרט

 ₪. 35,000מהמים של טיפת חלב יש לנו כבר 
 
 :  'אנה קושנירז

יש לנו בקשה אולי זה לא כל כך קשור לתקציב, אנו רוצים לדון, אמרתי לך משהו 
כמו ביולי אוג' כשאתה חותם עם מסובים לשקול מחדש שיהיה בישוב וטרינר שנותן 

 שירותים.
 

 : פכטראריה 
 מדברים עכשיו על תקציב מה קשור וטרינר. אנחנו

 
 : ז'אנה קושניר

 כי זה חלק מהתקציב אותו סכום פחות או יותר.
 

 : אריה פכטר
 .חתמנו איתם על חוזה 2018כי רק בסוף אוג'  2019נדבר שוב בחודש אוג' 

 
 : משה אלזרט

 לא הבנתי, את רוצה שיהיה במועצה וטרינר בשכר ?
 

 : ז'אנה קושניר
 במקום השירותים שאנו רוכשים ממסובים.כן, 

 
 : משה אלזרט

 זה הרבה יותר יקר.
 

 : ז'אנה קושניר
 אבל לנו יש תחשיבים אחרים.

  
 : אריה פכטר

אמרתי את זה אז ואני חוזר ואומר גם היום כל בקשה שתהיה לטובת המועצה נדון 
ניינים אותנו. בה. אנו לא אינטרסנטים לגבי אף אחד. התושבים באזור הם אלה שמע

אם אין עוד שאלות לגבי התקציב אני מבקש להצביע. מי בעד אישור התקציב לשנת 
 ירים ידו. 2019

 

 : החלטה
 08.01.19בתאריך  1/19אושר פה אחד בישיבה שלא מן המניין מס'  2019תקציב 

 
 

 
 

 רשמה : רזון לאה

 יורם אורבך

 מנכ"ל המועצה

 אריה פכטר

 ראש המועצה


