פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 11-20 , 31/11
מיום  06.12.20מרכז קהילתי "בית אשכול"

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
מר צורי כהן
מר מוטי אלוש
מר בוריס יודיס
מר איתי כהן
מר לירז וזאן
מר דני דסטה
מר מנחם גולד
מר עדיאל אילוז
מר משה לוי
גב' בתיה אדרי
מר כפיר סרוסי
גב' נגה שרון

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

חסרים:
גב' קרן אלקריף
מר מיכאל ברקן

-

חברת מועצה (בידוד)
משנה לראש העיר (בידוד)

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איתי קידר
מר איציק שריקי
מר ישראל קנטור
גב' עינב פרץ
מר נתנאל כהן
מר שמעון עמר
גב' חמוטל גנון
גב' טינה ולדמן
גב' סיגל בניאס
גב' תמר דיגמי

-

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
מבקרת העירייה
מנכ"ל חכ"ל
מנהל אגף שפ"ע
מנהלת הון אנושי
ראש מנהל חינוך
מנהלת אגף רווחה
מנהלת אגף צעירים וקהילה
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על סדר היום:
 .1אישור תקציב 2021

נושא מס'  :1אישור תקציב 2021
גזבר :תקציב העירייה לשנת  2021,כפי שמוגש למועצת העיר ,עומד על  . ₪ 397,759,000התקציב
כולל תוספות משנה קודמת של כ 6 -מלש"ח בחינוך 2 ,מלש"ח ברווחה ו 2 -מלש"ח בתפעול ועדכוני
שכר על פי הסכמי השכר הנהוגים במשק .אני מבקש לציין שבהכנת התקציב התייחסנו לאפשרות
שמשבר הקורונה יסתיים ויכולת גביית הארנונה תהיה כמו בשנים קודמות ע"פ התחזית בתקציב.
אם המשבר לא ייגמר נעשה התאמות כפי שנעשו בתקציב .2020
בכל שנה התחזית גבוהה יותר בהכנסות .בשנת  2021ההערכה שלי היא יותר סולידית בגלל
הקורונה.
ראש העיר :אנחנו בונים תקציב ומתייחסים לשנה רגילה .היה והקורונה תימשך ,נתאים את עצמנו.
נגה שרון :אנחנו לא מבינים איך התקציב הזה נבנה ,מה מתווה המדיניות של בניית התקציב.
בתיה אדרי :מה שנגה מנסה לשאול :מה המדיניות המוצהרת של העירייה ,כמה מהתקציב הלא
צבוע מופנה לחינוך ,לרווחה ,לחזות העיר?
גזבר :הכל כתוב בספר התקציב .בגרפים שקיבלתם בתקציב החינוך מופיע צד הוצאות ,פעולות
בחינוך ,שכר עובדי חינוך  44מלש"ח ,פעולות חינוך  94מלש"ח .זוהי רק פעילות שעוברת דרך
העירייה ,לא פעילות שעוברת דרך משרד החינוך .התפלגות הוצאות בתקציב העירייה :השכר הכללי
ההוצאה הינה  ,14%שכר עובדי חינוך  ,11%פעולות חינוך  24%,פעולות רווחה  .16%ברווחה
הפעילות של העירייה היא  71מלש"ח הוצאה .אנחנו מקבלים ממשרד הרווחה  51מלש"ח .מכספי
העירייה אנחנו מוציאים  20מלש"ח לטובת הרווחה.
ראש העיר :מנהלי האגפים בעירייה עושים עבודה נהדרת .עיריית עפולה שמה לעצמה יעד מאוד
ברור להשקיע בחינוך ,זה הסעיף בתקציב שאליו הופנה הרבה כסף ,ההישגים מצוינים ,יש המון
פרויקטים ,התוצאות יוצגו באחת מהישיבות הבאות ,תחום החינוך ממשיך לשגשג ,בתחום הרווחה
יש מנהלת מחלקה מצוינת ,יש התייחסות מאוד מיוחדת לכלל המשפחות ולמשפחות החדשות בעיר.
כפיר סרוסי :יש אי הלימה בין סעיפי השכר לבין הסיכום.
משה לוי :מה הבשורה לשנת ?2021
ראש העיר :שנת  2021מבוססת על שנת  2020והלוואי שבלי קורונה -אותם יעדים ,אותן מטרות.
להשקיע בחינוך ,ברווחה .הייתה הצלחה גדולה בשנת  ,2020הן בחינוך והן ברווחה ,משכפלים את
ההצלחה.
ראש העיר קורא לסדר פעם ראשונה את חבר המועצה מר כפיר סרוסי.
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ראש העיר קורא לסדר פעם שניה את חבר המועצה מר כפיר סרוסי.
לירז וזאן :עיריית עפולה הינה אחת העיריות היחידות במדינה שמביאות בשלב זה תקציב לאישור.
במקום להתעסק בסעיפים שונים שממילא ניתנים לתיקון ,הייתי מצפה מחברי האופוזיציה לתת
יד להעברת התקציב .כולנו ערים לחוסר התקציב במדינה .יש תקציב להעביר ,עירייה לנהל ומצב
קורונה .ראש העיר נבחר ועלינו ללכת לפי הדרך שלו ולכן הוא נבחר ,כל עוד יש ראש עיר שנבחר
אנחנו צריכים לתת לו את הזמן ואת קבלת ההחלטות .תיקחו לעצמכם את הרגע למחשבה ותצביעו
יחד איתנו לאישור התקציב ,העירייה זקוקה לו על מנת לעבור את השנה הנוראית הזאת.
חביב פרץ :בהמשך לדבריו של לירז ,האם ראיתם אי פעם ראש עיר שבנה  28גנים בתקופה של
שנתיים? למרות הקורונה נעשית עשייה ברוכה בחינוך וברווחה.
גזבר :בדקתי את הטענה של כפיר ואכן יש שלושה סעיפים מתוך ארבעה שהוא טען שאינם בסיכום
השכר שסוכמו בפרק פעולות ,הנושא תוקן.
ראש העיר לגזבר" :אתה עושה עבודה נהדרת ,אני מאוד סומך עליך כל הכבוד ,אל תתייחס
לרעשים ,תמשיך בדרכך" .אני מבקש להודות גם למנכ"ל ולכל עובדי העירייה על בניית התקציב
והשרות המצויין לתושבים.

החלטה מספר 090/20
חברי מועצת העיר מאשרים את תקציב  2021שעומד על . ₪ 397,759,000
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,מנחם גולד ,בוריס יודיס ,איתי כהן ,מוטי
אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז ,לירז וזאן.
נגד :כפיר סרוסי ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי.
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אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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