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 4/2018פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין 
תקציב המועצה לשנת  -פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין

באוקטובר  25שהתקיימה ביום חמישי טז' ֶחְׁשָון תשע"ח  2019
 בחדר הישיבות במועצה 2018

 בישיבהמשתתפים 
 משתתפים: .1

 ראש המועצה -הרב אברהם רוזנטל 

 סגן וממלא מקום ראש המועצה -הרב יוסף אסרף 

 חבר המועצה -הרב בן ציון בנג'מין 

 חבר המועצה -הרב אברהם בלומנטל 

 חבר המועצה -הרב אורן גרנית 

 חבר המועצה -הרב בנימין מיירניק 

 חבר המועצה -הרב ִיַׁשי אלפנדרי 

 נוכחים: .2

  גזבר המועצה -רוטנברגשמואל 

 מבקרת המועצה -דליה קליימן 

 מזכיר המועצה -אבי רוטנברג 

 נעדרים: .3

 חבר המועצה -הרב דב בקשט 

 חבר המועצה -הרב יצחק פרידמן 

 על סדר היום

 ואישורו 2019דיון על תקציב הרשות לשנת 
. אבקש 2019אברהם רוזנטל: אתכבד בזאת לפתוח את ישיבת המועצה לדיון על תקציב הרשות לשנת 

 משמואל להרחיב.

שמואל רוטנברג: על פי הנחיות משרד הפנים, ראש הרשות יגיש את הצעת התקציב לא יאוחר מחודשיים 
 לפני תחילת שנת הכספים. אין שינוי בהוראות אלו גם בשנת בחירות. לפיכך, אנו עומדים בכללים.

ים ְּבִסַּיְעָּתא ִדְׁשַמָּיא לעמוד ביעדי היא השנה השלישית של תכנית ההתייעלות, אנו מצליח 2019שנת 
 בהתאם לתכנית ההתייעלות. 2019התכנית ונקווה להגיע לאיזון מלא במהלך 

נקבעו על פי יעדי תכנית ההתייעלות ותואמות את השמרנות שמשרד הפנים דורש  -הכנסות מענק האיזון 
 בתקצוב סעיף זה.

כולל  2018ספטמבר  –יות פרטניות של כל עובד לחודשים ינואר התקציב עודכן על פי בדיקת עלו –ָׂשָכר כללי 
כפי הנחיית משרד  3%ביגוד והבראה לפי חלקיות המשרה של כל עובד. נלקח בחשבון גם עדכון ָׂשָכר של 

 הפנים.

תקציב פירעון הִמיְלוֹות נקבע על פי מערך ההלוואות המצורף להנהלת חשבונות של  –הלוואות כללי 
יילקחו הלוואות חדשות במסגרת תכנית  2019ה בחשבון העובדה שכנראה בשנת המועצה. נלקח

 ההתייעלות.
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 בן ציון בנג'מין: מה היו יעדי ההתייעלות?

דליה קליימן: צמצום הוצאות השמירה, העברת ניהול התפתחות הילד לצד ג', ניהול מעונות היום כמשק 
 ן נותרה לנו עבודה.סגור, קיצוץ בתמיכות, ביצוע סקרי נכסים ועוד. עדיי

אברהם רוזנטל: אני שמח לשמוע מהגזבר שאנו עומדים בתנֵאי תכנית ההתייעלות ואף רואים את האור 
 בקצה.

 שמואל רוטנברג: אכן. אך צריך להמשיך לשמור על המסגרת.

 אברהם רוזנטל: אבקש מחברי המועצה להצביע בעד אישור התקציב.

 החלטה:
 ש"ח. 35,354בסך  2019המועצה לשנת  חברי המועצה מאשרים את תקציב
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