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 0202ישיבת תקציב שנת 
 0202-12מן המניין  שלא פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

 0202 אוגוסטב 02-שהתקיימה ביום שלישי ה

 ישיבות המועצה עיריית ק"שבאולם  03281בשעה 

 

 משבר נגיף הקורונה:

מר יוסי אלגרסי  הסגול שנקבעו עקב משבר נגיף הקורונה ולאחר בדיקה ואישור שלבהתאם לכללי התו 

ה הנוכחית ועד לתיקון הוחלט לזמן לישיבת המועצ ,הקורונה שמירת הכללים במשבר הממונה הרשותי על

 להימצאיכולים , הם ורק הם בלבד הכוללים את חברי מועצת העיר ובעלי תפקיד מוזמנים 31שעת החירום,

מטר האחד מן השני. בהתאם לכך נערכה רשימת מוזמנים  2במרחקים שסומנו מראש של  ,ם המליאהבאול

לישיבה הנוכחית ובהם גם צלם הישיבה.  םירלוונטיבעלי תפקיד  17חברי מועצת העיר ועוד  13הכוללת את 

ם שלא הודעה מתאימה פורסמה באתר העיריה עוד קודם לקיום הישיבה ובה התבקשו תושבים ועיתונאי

להגיע לישיבה עקב מיעוט מוזמנים בהתאם לתו הסגול. רשימת המוזמנים הוצמדה לדלת הכניסה לאולם 

 לאולם המליאה בהתאם לרשימה זו. המליאה ופקח השיטור העירוני התבקש להתיר כניסה

 

 :להלן רשימת מורשה כניסה לאולם הישיבות

 

 חברי מועצה

 ראש העיר  - עו"ד אביחי שטרן

 סגן מ"מ ראש העיר –עו"ד אופיר יחזקאלי 

 סגן ראש העיר-מר יורם ממן

 סגן ראש העיר-מר מישל בן שימול

 המועצהחבר  – אלי ברמימר 

 המועצהחבר  -מר יהודה חיים 

 המשנה לראש העיר – אלכס קראצ'וןמר 

 נעדרה  - ראדל -הגב' חן לגיסמו

 03:22יצא בשעה   -חבר המועצה-מלכה מר ניסים

 חבר המועצה-בוריס סידלקובסקיד"ר 

 חבר המועצה  -מר יורם מלול 

 עצהמוהחבר  -מר אלי זפרני 

 מועצהה חברת -זריהן וייצמן אביבה  ד"ר

 

 בעלי תפקידים

 העירייה מנכ"ל -עו"ד יורם ביטון

 עוזר בכיר לראש העיר-פאר לרדו

 חשבת מלווה-מנסור נאהדה

 גזברית העירייה-ליאת מזרחי
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 יועץ-מוחמדרו"ח חטיב 

 יועץ-רו"ח אעלימי את קסם

 12:02יצא בשעה  מבקר העירייה-אורן ירמיהו

 דובר העירייה-דורון שנפר

 יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף

 מנכ"ל חכ"ל נעדר-מר דני קדוש

 רשמת וניהול פרוטוקולים-הגב' קרן גוזלקר

 ממונה קורונה רשותי-מר יוסי אלגרסי

 נעדרה-החינוךמנהלת אגף -סיגל כהן

 נעדרה-יועצת למעמד האישה-אמירה אברהם

 רותם גולן, חנוך מלמד כהן המצלם ומשדר את הישיבה לאתר פייסבוק העירייה: –צלם 

 

 אחרים:

 בע"מ 8מידע המקומון – דנה אלימלך

 פקח שיטור עירוני

 

  הודעת מר יוסי אלגרסי ממונה הקורונה:

לנוכחים על כללי הקורונה ועל החובה לשמור על הכללים לרבות ישיבה במקומות שסומנו  יוסי מסר הסבר

לכל אחד עם שמו בהתאם למדבקות המרחק שהודבקו לרצפת האולם המליאה , חבישת מסיכה באופן 

 מלא ורציף למעט מי שקיבל רשות דיבור ,שימוש באלכוהול גיי'ל בכניסה לאולם.

 

 :נושאים על סדר יום 

 .2222הצעת התקציב לשנת  

 

 :סקירה מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן 

הסיפור החדש של קריית שמונה. עיר שגורמת לאנשים להאמין בה. יצרנו חוסן קהילתי, גאוות יחידה 

קרית שמונה היא עיר מדהימה עם תושבים נהדרים, נופים , ופיתוח קהילה יוזמת, מעורבת ופעילה

על כולנו מוטלת החובה לממש את הפוטנציאל הזה ולהפוך את העיר  .אדיר הגלום בה מרהיבים ופוטנציאל

למקום תוסס, לעיר גדולה ומשמעותית המספקת מרחב של הזדמנויות בכל התחומים, בתעסוקה, 

פועלים ללא  וד, אנוסביבה, בשירות מצוין לתושבים ועבתעשייה, בחינוך, בתרבות, בספורט, באיכות 

ריית שמונה תהפוך למוקד משיכה כלכלי ותרבותי שישרת את כל האזור ותהווה אבן הפסקה, כדי שק

 .שואבת לתיירות פנים וחוץ

חברי הנהלת העיר ואנוכי, עמלים לילות כימים על מנת שהחזון יתממש וכעת אנו בעיצומו של כתיבת 

אני מתכבד , קריםחברי מועצה ותושבים י !הסיפור החדש של קריית שמונה. סיפור של הצלחה וגאווה

. תקציב העירייה הינו מלאכת מחשבת של שיקולים, 2222להביא בפניכם את תקציב העירייה לשנת 

אילוצים וסדרי עדיפויות שנועד לאפשר את מימוש חזונה של העיר ואת מדיניות מועצת העיר וכל זאת 

 .בשבילכם ולמענכם
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 ספי קשה מאוד. בחצי השנה הראשונהבמצב כ הנהלת העיר ואנוכי קיבלנו את העירייה לפני כשנה וחצי

רבות בגיבוש תכנית הבראה משמעותית וחסרת תקדים. עשינו זאת בשיתוף פעולה מלא של משרד עסקנו 

 .הפנים ומשרד האוצר

שהפחיתו את נטל הלוואות העירייה ₪  ןמיליו 27.2התכנית כוללת מענקים בסכומים גדולים ומתוכם 

עמידה ביעדי התכנית , מצטבר, החזר החובות לספקים ולנותני השירותיםויסייעו בצמצום הגירעון ה

דרך המלך תוך הסתכלות קדימה והבאת העירייה למצב של איזון תקציבי כבר בשנת  תאפשר עליה על 

מביא לידי ביטוי את התחומים החשובים לתושבים ולהתפתחות העיר. התקציב כולל  2222תקציב , 2221

י אגף הרווחה, פעילויות תרבות הכוללות תרבות תורנית, "יות חלשות הנתמכות עתמיכה נרחבת באוכלוס

הלוקה בחסר באופן משמעותי, שיפור מערך החניה בעיר, המשך הפעלת גנים  המחשובהסדרת מערך 

בשנה  .ארוכים באגף החינוך, הקמת גינות קהילתיות, שדרוג מערך הכבישים והתשתיות בעיר ועוד

הקשיים, למרות שלא הייתה ממשלה ולמרות משבר הקורונה, המשכנו לפתח ולשדרג החולפת, למרות כל 

שיפור מערך פינוי  :תראו מה הספקנו רק בשנה האחרונה )רשימה חלקית בהחלט(, את קריית שמונה

 72-הרחובות בעיר, אירועי תרבות רבים כשהשיא היה פסטיבל צאו בחוץ לציון חגיגות ה ןוניקיוהאשפה 

והטבות חניה ביטול חיוב בגין חניה בימי שישי   ,נה, השקנו אפליקציה עירונית חדשהלקריית שמו

לאזרחים ותיקים, חלוקת משקפיים ומכשירי שמיעה, המשך קידום תחום הפודטק והקמת פארק תעשיות 

השכונה בדיירים  ואכלוסייחודי, הכנת תכנית כלכלית ואסטרטגית לעיר, המשך פיתוח שכונת יובלים 

ראשונים, שיווק הקרקעות בבימת תל חי, שדרוג מערך תאורת הרחובות והאצטדיון העירוני, שדרוג 

תשתיות וכבישים ברחבי העיר, שדרוג כיכרות ברחבי העיר, תיקון בעיות בטיחות בשכונות העיר ובמוסדות 

הקמת פארקים וגני משחקים ברחבי וגני ילדים,  "םרמבחיזוק מבנים, חיזוק ושדרוג בית הספר   ,חינוך

עיר הנחלים שעלה לגמר ארצי ועתיד  פרויקטהקמת מכון מזון הראשון מסוגו בישראל,  B,העיר, מתחם

התחלנו  .לחולל שינוי גדול בקריית שמונה, מפעלים חדשים שהוקמו על ידי חברות בלו טרי וואטרג'ן ועוד

החלטות כמו בבחירת המייצג בכניסה לעיר בתהליכי שיתוף פעולה והתושבים מעורבים בקבלת ה

בנוסף הקמנו מרכז יזמות וחדשנות בעיר, שמאוכלס  .)בעבודה(, ופארק אקסטרים )מכרז ייצא בקרוב(

חברות ענק , בעצמאים, בעלי עסקים מהעיר והאזור, סטארטאפיסטים וגופי השקעה וייעוץ ארציים

  Finistereוקרן הפודטק האמריקאית  OurCrowd ,מתעניינות בקריית שמונה ושותפות של תנובה, טמפו

החברות האלה כבר הקימו את  כאן בקריית שמונה! -זכו במכרז להקמת חממת הפודטק של הצפון 

קריית שמונה זוכה כיום להכרה כבירת הפודטק של  !החממה בעיר והחלו לעשות עסקים בקריית שמונה

ודטק העולמית. זוהי רק רשימה חלקית מהעשייה ישראל והיא בתחילת התהליך להפיכת העיר לבירת הפ

וכל זאת כאמור, למרות שהמדינה נמצאת מזה כשנה וחצי במצב של , הרבה שנעשית מדי יום בעיר

דבר המקשה על ההתנהלות הכספית ועל התכנון לטווח ארוך. חוסר הוודאות הוא רב  "ממשלת מעבר"

ל אף הקיפאון הפוליטי, הנהלת העיר תמשיך לפעול יחד עם זאת וע, ועלינו לשקול צעדינו בקפידה יתרה

כפי שכולם יודעים, החל מיום  .מול משרדי הממשלה השונים כדי לקדם פרוייקטים ברחבי העיר

במדינת ישראל  "קורונה"ולמעשה עד היום אנו עובדים במתכונת מיוחדת בשל התפשטות נגיף  -12/3/2222

לאורך כל , אחרת בכדי למנוע הידבקות והתרחבות המגפה ךלהיערדבר שהצריך את המדינה והרשות  -

התקופה הפעלנו את מרכז ההפעלה בחלוקה למכלולים הרלוונטיים על מנת להעניק מענה ישיר 

קהילה תומכת, , דווקא בתקופה זו גילינו את הקהילה המדהימה שיש לנו בקריית שמונה, לאוכלוסייה

מחדש את הערבות ההדדית שכל כך מאפיינת את קריית  התקופה הזו גילתה, מסייעת, דואגת ואוהבת

ס כדי ""סולמתנל העירוני שפתחנו "ראינו זאת במאות המתנדבים שהגיעו מדי יום לחמ, שמונה שלנו

להתנדב ולסייע בחלוקת מזון לקשישים, למשפחות נתמכות, חלוקת תרופות לחולים, דאגה לתושבים 
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כלה המקומית על ידי רכישת מוצרים מעסקים קטנים בודדים וקשישים עריריים, לצד חיזוק הכל

על כל המרחש בעיר ועל ההנחיות המתבקשות.  7//2אנחנו מקפידים לעדכן את התושבים  .ומשפחתיים

המוקד העירוני  .ובאמצעי התקשורת השונים לרשותנו אנחנו עושים זאת בכל אמצעי המדיה שעומדים

לפי פניות ואף יזמנו שיחות לתושבים עצמם בהם התעניינו . ענינו לא7//2מופעל עם צוותים מתוגברים 

י "בתי אב ע 0,222-בוצעו שיחות יזומות לכ "כבסה, בשלומם וביקשנו לדעת מה חסר להם כדי שנוכל לסייע

-שלושה ימים. מדובר בכ המוקד. בוצע בדיקת חוסן וצרכים לגילאי שישים וחמש ומעלה ודיברו איתם כל 

 .י האגפים השונים"י התושבים וניתן להם מענה ע"שיחות ע 3,222 -המוקד קיבל כתושבים. בנוסף  3,702

סייענו למשפחות שילדיהם משרתים בצבא והגענו עד לפתח הבסיס בו הם משרתים כדי לתת להם חבילה 

פתחנו בשיתוף קופות החולים ומשרד הבריאות מתחם 'היבדק וסע' בו , ששלחו להם ההורים באמצעותנו

צוות של אגף חזות העיר ביצע פעולות ניקיון וחיטוי במקומות רבים , ל לערוך בדיקת קורונהויככל תושב 

צוות , בעיר ובמיוחד ברחובות העיר, בגני משחקים, במוסדות חינוך, במבני ציבור ובמקומות ציבוריים

ת המדיה. ם ובית ונקובר המשיך להיות בקשר עם הילדים ובני הנוער בקריית שמונה באמצעוי""סהמתנ

קיימנו לימודים , צוותי מוטב יחדיו עברו למתכונת חירום והיו שותפים להובלת הקשר עם הקהילה

איתרנו את התלמידים חסרי מחשב , מקוונים באמצעות הזום לאלפי תלמידים וילדי הגנים בקריית שמונה

בים כדי שיוכלו גם וגיבשנו רשימות בשיתוף אגף הרווחה כדי לסייע לאותם משפחות וילדים במתן מחש

חילקנו ערכות משחקים לגיל השלישי כדי לנסות ולסייע להם להפיג את , הם ללמוד בצורה מקוונת

הקפאנו את , בנוסף חילקנו בסיוע המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאות ערכות הפעלה לילדים בעיר, הבדידות

מנות  222מנות מצוננות,  ,30,/2חילקנו , חניה חינם בכל רחבי העיר ואפשרנופעילות רשות החניה 

מנות קשות  3,222מנות מהרב יגאל ציפורי )מידי יום למעט פסח(,  122מהודרות לערב פסח )מתקציב פיס( 

, מנות לילדים במערכת החינוך על פי רשימות של אגף החינוך 1,722בהתאם להנחיות מכלול אוכלוסייה, 

עם משברים, הוכיחו פעם נוספת כי הקהילה שלנו  קריית שמונה ותושביה שידועים בחוסנם בהתמודדות

הייתה  אה, זובאו לידי ביטוי באופן מעורר השרמאוחדת. התהליכים הקהילתיים המתקיימים בעיר 

המשק , הזדמנות מצוינת עבורנו להפעיל ולהביא לידיי ביטוי את ההכנות הרבות שאנו עושים בימי השגרה

חודשים  3פתרנו את העסקים מתשלום ארנונה למשך  .ית שמונהבישראל חוזר אט אט לשגרה וכך גם בקרי

בהתאם להנחיות משרד הפנים ובכך הקלנו עליהם את החזרה לשגרה מהתקופה הקשה והמאתגרת אותה 

אני מודה שוב לכל מי שסייע לנו לעבור את התקופה המאתגרת הזאת שעדיין לא  .אנו עוברים יחד

לצערנו גם בחודשים הקרובים ונצטרך כולנו ללמוד ולנהל שיגרה לצד  נגיף קורונה ילווה אותנו .מאחורינו

אני מבקש  .וננצח גם את קורונה זה בידיים שלנו. נעבור את זה יחד , ההתמודדות היום יומית עם הנגיף

ל העיריה, לגזברית, למנהלי האגפים והמחלקות בעירייה ולכל ""ללמנכלהודות לכל חברי מועצת העיר, 

אנחנו ממשיכים לעבוד למען , יה על מסירותם ועבודתם החשובה למען ציבור התושביםעובדי העירי

לא רואים את קריית שמונה כבעיה,  התושבים בכל המרץ. חשוב שכולם יידעו כי כיום, בניגוד לעבר

רבים בכל מקום בעיר  ואת המסר הזה יחד עם הסיפור החדש של קריית שמונה מספרים -כפתרון  אלא 

כך יוצרים גאוות יחידה, תקשורת אוהדת והטמעתה של התובנה כי קריית שמונה היא , כולהובמדינה 

 !מרחב של הזדמנויות בכל התחומים

 

 דיון על נושאים לסדר היום:   
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מנסור חשבת מלווה, לצוות רו"ח, לכל עובדי  נהידהעובד איתי באפן צמוד לגב' אני רוצה להודות לצוות ש

סט מהסיבה ואוגעד לחודש אגף הגזברות, לראש העיר ולמנכ"ל. אני רוצה לציין שהתעכבנו עם התקציב 

של משבר  להכיר בהשפעות הכלכליות והתקציביותדרישה בהובלת ההנהלה למשרד הפנים  השהיית

₪  1,222,022בסכום  המיושן  את הגרעון 2222בשנת להגדיל  עקרוני  משרד הפנים נתן אישור הקורונה.

להתקפל טיפה מהגרעון הזה לים ובודקים גם אם אנחנו יכ מידי חודשוואנחנו במהלך השנה  באופן דינמי 

 אבל המהלך הזה של משרד הפנים מאוד עזר לנו עם התקציב שאנו יכולים לומר שהוא בר ביצוע.

.תוכנית ההבראה היא לשנים  27/10ההצעה מהווה חלק בלתי נפרד מתוכנית ההבראה שנחתה בתאריך 

יהיה מאוזן. במהלך התקופה הזו הציפיה היא שתקציב העיריה  2221בשנת כאשר  2221ו 2222, 2210

באבני הדרך שלה ולפי עמידה באבני מיישמת את תוכנית ההבראה ונמדדת ע"י משרד הפנים העיריה 

ת שמשרד הפנים הקציב לתוכנית הזו כאשר אילולא הדרך אנחנו מקבלים את המענקים ואת ההלוואו

הציפיה שלנו שהגרעון ₪ ,  ןמיליו  77להסתכם ב היה אמור  2222תוכנית ההבראה בסוף שנת  ההיית

ומהתמיכות של משרד  כמובן זה גם כתוצאה מהפחתת הגרעון השוטף₪  ןמיליו 22המצטבר ירד לסך 

האישור של התקציב מהווה שינוי בחלק מיעדי תוכנית ההבראה שבעצם מותאם למשבר  פנים בתוכנית.ה

 הקורונה .

0 תקציב שוטף לא כולל את 0202מציגה מצגת בנושא התקציב לשנת  מזרחי, גזברית העירייה ליאת

 התבר"ים ואת תקציבי הפיתוח0

 

   0202תקציב        0212ביצוע    0212תקציב    הוצאות 

  04,243,182         03,032,223         00,022,220        שכר כללי

  32,2,2,131         32,202,022         21,,32,202        פעולות כלליות

  282,222               -                       -                     הוצאה מותנת

  04,324,208         242,,03,33         03,4,2,302        פנסיה

  ,,0,,04,02         02,022,013         241,,02,12        פעולות חינוך

  02,383,202         32,423,320         02,231,011        שכר עובדי חינוך

  8,422,022          842,,8,32          8,082,144          שכר עובדי רווחה

  223,,04,01         04,328,223         22,,03,221        פעולות רווחה

  1,8,0,222          2,418,021          322,342,,          פרעון מלוות אחרות

    -                     24,222,             22,,801             פרעון מלוות מים וביוב

  820,222             228,283             888,222             הוצאות מימון

  18,222,222         10,422,1,2         11,222,241        הנחות ארנונה הוצאות
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 הוצאות-0202שנת תקציב ל

 

 

 הכנסות-0202תקציב לשנת 

  1,4,,,2,2          0,8,2,0,2          2,2,4,112          העברות והוצאות חד פעמיות

    -                     8,022,222          10,222,222        מענק לכיסוי גרעון

  122,031,1,8       282,,,023,2       022,2,2,1,0       סה"כ הוצאות

        

 - 13,813,122  - 822,,22,,1 גרעון
8,228,228 - 

  4,482,2,4  1,224,441  2,0,4,112 בניכוי תשלומים בגין פרישה

 - 4,128,234 - ,0,,10,028 - 80,,10,283 גרעון ללא תשלומי פרישה

   0202תקציב        0212ביצוע    0212תקציב    הכנסות 

  202,,21,22         42,831,,20         22,182,122        ארנונה

  2,222                 ,4,21                 02,222               אגרת מים

  48,,13,223         123,,14,32         43,,13,081        עצמיות אחר

  8,232,3,3          ,23,,2,22          2,421,801          עצמיות חינוך

  0,2,222             022,223             222,,08             עצמיות רווחה

  02,208,240         ,,02,0,8,3         08,812,222        תקבולים ממשרד החינוך

  2,3,,04,32         04,412,203         03,122,343        תקבולים ממשרד הרווחה

  4,340,,,4          4,221,121          2,1,2,034          תקבולים ממשלתיים אחרים

  0,322,822          0,302,242          13,823,,0          מענקים אחרים ממשרד הפנים

  02,2,2,222         02,2,2,222         02,2,2,222        מענק איזון

  2,222,222          002,222               -                     מענקים חד פעמיים

  280,222             280,228             ,802,20             תקבולים אחרים

  18,222,222         10,422,1,2         21,241,,11        הנחות ארנונה

    -                     8,022,222          10,222,222        הכנסות -מענק לכיסוי גרעון 

  282,222               -                       -                     הכנסה מותנת



 

, 
 

 

 

 

 

 :חבר המועצה בוריס סידלקובסקישאלת 

 הקורונה. משברמהעובדים בעת  אחוז 32משרד הפנים קלט רק 

 :ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת

 י לחופשה שנתית ועדיין משלמים לו את שכרו המלא.אבל העובד עדיין זכא 

  :רו"ח ליאת מזרחי התייחסות

 השכר נרשם רגיל בגין ימי חופש ולא עושים הפרשות. בשלטון המקומי

 

  :חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת  

 בערך? ןמיליו / סכום של 2210שנת אנחנו חוסכים מתקציב 

 :  ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת

 ₪. ןמיליו 2לא. ההחזר הלוואות היה 

 :רו"ח ליאת מזרחיהתייחסות 

 ₪. ןמיליו 2.3ההלוואות ירדו ב 

 

  :חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

 גרעון זה עומד ביעדי ההבראה?

  :מזרחירו"ח ליאת תשובת 

 ₪. ןמיליו 1.0-ב 2222יש צורך בתיקון ובהעלאה שלו בשנת 

 

  :חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

האנשים כבר יודעים שהם  או שעתידות לצאת? הם משרות שכבר יצאו 2222כל המשרות שקוצצו בשנת 

 יוצאים?

 : רו"ח ליאת מזרחיתשובת 

ואז הן נספרות  בחלקיות משרה  2222חלקן משרות שכבר יצאו וחלקן משרות שיוצאות עכשיו במהלך 

 ןמיליו₪  0./בחודשים שהם עובדים. כן האנשים יודעים שהם יוצאים. העיריה שילמה הוצאות פרישה  

 לפרישה ועידוד פרישה וכולם יצאו להסכמה.

 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

מה זה הוצאות לשכה  ובנושא הוצאות לשכה כמות המשרות בחינוך יורדת. ברווחה יש ירידה במשרות .

 נ, ומה זה הוצאות לשכה מ?

 : גזברית רו"ח ליאת מזרחיתשובת 

 לשכת מ זה לשכת מנכ"ל ולשכת נ' זה לשכת ראש העיר.

  122,230,2,1       23,211,,182       188,218,0,2       סה"כ הכנסות
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 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 כ"ל חוץ משכר העובדים?מה מייצרים בלשכת המנ

  :גזברית רו"ח ליאת מזרחיתשובת 

 .בעירייהשח עבור התקנת שעוני נוכחות  222,,0 ,2222בהשוואה לשנת  2210בשנת בלשכת המנכ"ל 

 

 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 למה זה לא בתקציב מדור שכר?

 : גזברית רו"ח ליאת מזרחיתשובת 

לפני שאנחנו מוציאים הוצאת יש תהליך רכש מסודר יוצאות הזמנות  את הסעיפים.בתקציב הבא נפצל 

 מורשי חתימה כשהאחרונה בהם היא חשבת מלווה. 3,הזמנות לא יוצאות בלי חתימה של 

 :התייחסות מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטון

לא היה שעון נוכחות  .אנחנו לא המצאנו את התקציב.2212שהוצא משנת ₪ אלף  222זה תקציב של  

תקציב  ₪  122,222בנוסף לכך היו עוד  שעוני נוכחות. 23רכשנו  ₪  222,,7שנכנסתי לתפקידי. 

היינו צריכים  השתלמויות עובדים.₪  37,222הכסף לא הספיק לקחנו משם  עוד השתלמויות עובדים 

 -המתוך  2222בשנת  ₪ . 1,1,222כל זה יצא בסה"כ  ₪ , 222,,/לאופיר ,לדובר  ,לשפץ את הלשכה שלך

 ₪. 32,222יצא רק ₪  222,222

 

 : חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

 לא היה? למה היה צריך להתקין שעון נוכחות?

  :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

 לשעון נוכחות ,שיפוץ לשכות.₪  222,,0הוצאנו 

 : מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטון תשובת

 כל מקום שיש בו עובדים שמנו שעון נוכחות. אחד או שניים. והי

 

 :  חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 ₪? 22,222-למה הוצאות לשכה עלו מ

 :  גזברית רו"ח ליאת מזרחיתשובת 

 הוצאות לשכה יצאו לציוד ומחשבים .

 :חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 ?לעירייהאין אגף שרוכש מה שצריך 

 :  גזברית רו"ח ליאת מזרחיובת תש

ניתן לחסוך מהן עכשיו עד  יהיהאין הוצאות שהן לא מבוקרות ואם יש אגף רכש שרוכש דרך האגפים, 

 דצמבר אז הם ככל הנראה יחסכו.

 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 זה היוצאים בחוץ? ₪  722,222תרבות  אירועי

  :גזברית רו"ח ליאת מזרחיתשובת 
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 חלק מהם יוצאים בחוץ.

 :ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת

 זה כל תקציב התרבות. מתוך זה יש גם יוצאים בחוץ. ₪ 722,222 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 כי אין תרבות עד עכשיו? ₪  32,222/השנה התרבות היא 

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת 

 כי יש קורונה. 

 : גזברית רו"ח ליאת מזרחיהתייחסות 

 ₪. מיליון. זה חצי ₪  32,222/זה לא 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

 יש תוכנית תרבות השנה?

  :ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת

 בהחלט אבל כרגע היא לא רלוונטית.

 ₪. 222,222סכום של למשל עדליידע שהייתה צריכה להתקיים ולא התקיימה זה 

לא  . אני יודע שניתן לקיים דברים אחרים אבל יש מגבלה על כמות האנשים.אירועיםלקיים  לא ניתן

איש שהעלות שלו לא תכוסה  22-לאיש במרחב הפתוח ולא שווה להביא אומן  22יותר מעל יכולים להביא 

אני חושב שזה לא נכון ובימים טובים יותר  איש . 22-לאו לבזבז את כל תקציב התרבות על הופעה אחת 

 גדולים. אירועיםנעשה 

 : חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמןשאלת 

וצים להרים שצריך לעשות אז למה אתם לא מסייעים לאנשים שר אירועיםבתקציב ואין  ₪  32,222/יש 

 תרבות? הצגות ילדים בקבוצות קטנות, הרמת הצגה ע"י תושבים אחרים.

 :מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטוןתשובת 

 כנית ההבראה.תעד שלא נסיים את  לא יכולים לתמוך בגופים אחרים עדיין. אנחנו

 : התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

 רים.חלא ניתן לתת תמיכות לגופים א

 

 : חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

כלומר ₪  1,122,222אתם הולכים השנה לתקצב  ₪  022,222היה  , שנה שעברה לתלמידי חוץהתקציב 

 מה המשמעות? יותר?₪   222,222

  : ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת

וחצי כל בחוץ אז חייב הסעה. אתה מסיע אותו שעה אם יש תלמיד שצריך מסגרת חינוך מיוחד -הסעות 

ס חדש "יש בה כיוון, אתה לא מחזיר את המלווה ,אתה משאיר אותו שם והוא מקבל את השעות האלה.

 ₪ . 222,222-ולא ב  ₪  32,222 -ב,תלמידים חדשים, מנהל חדש אז עלה 

 

 : חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

 זה לא נכון לגבי כל הרווחה. התקציב היה פחות ממה שתוכנן.  ניצול במשפחות במצוקה.בנושא הרווחה 

 קורונה. במגפתמדובר 

 :מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטון תשובת 

 .2210בשנת  הייתה. קורונה לא 2210זה ביצוע  22100תקציב  
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 : חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

 ₪. יליוןמ 0יחד עם זאת גידול של  ₪  12,222הנחות בארנונה לעומת  ₪  222,,1נושא הנחות לארנונה. ב

 2%ועלייה בארנונה  צריך לבדוק כאן כמה אנשים נקלעו למצב של זקוקים לעזרה וכנראה אולי התביישו.

,עלייה שמלווה את תושבי ק"ש כל הזמן. תתמכו במשפחות נזקקו. ובנושא סקר מדידות אנשים קיבלו 

 מדידות מעבר למה שהבית שלהם שווה.

 : ראש העיר עו"ד אביחי שטרן תשובת 

 להאריך את  וועדת הנחות כדי לאפשר להם להגיש עד סוף השנה.התחלנו 

 

 : חבר המועצה מר יורם מלולשאלת 

 .אחוז ,-שכר הנבחרים עולה ב

 : התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

הצמדה ועדכון מחירים, חוזר מנכ"ל יצא. , תה עליה יהי עודכן לפנסיונרים ולא רק לעובדים,היה חוזר ש

 עליה קבועה.זו 

  :התייחסות מ"מ וסגן ראש העיר מר אופיר יחזקאלי

 אני. זאחו 22אחוז יורם ממן ו 22יש תקן אחד לסגן בשכר, שמתחלק 

 

 

 ראש העיר אביחי שטרן: אני מבקש להעלות את הצעת התקציב להצבעה:

 : החלטה

 .0202לאשר את הצעת התקציב לשנת הוחלט 

עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר יחזקאלי, מר יורם                               חברי הקואליציה:החלטה זו אושרה  ברוב קולות ע"י 

 .ממן, מר אלכס קראצ'ון, מר אלי ברמי, מר יהודה חיים ומר מישל בן שימול

מן, מר יורם מלול ,מר אלי זעפרני וד"ר בוריס ד"ר אביבה זריהן וייצ: בהתנגדותם של חברי האופוזיציה

 סידלקובסקי0

 

 מודה לקהל הצופים ונועל את ישיבת המועצה!  עו"ד אביחי שטרן ראש העיר

 

 הישיבה ננעלה!                                                          

 

 רשמה: גב קרן גוזלקר0
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_______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                                                              שטרןאביחי עו"ד 

 מנכ"ל העירייה                                ראש העיר 


