פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 10-21 ,42/11
מיום  10.11.21שלוחת חממת אלון

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

-

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איציק שריקי
גב' אורה פיסטינר
מר איתי קידר
גב' עינב פרץ
גב' טינה ולדמן
מר נתנאל כהן
גב' סיגל בניאס
גב' שרית דהן
מר דניאל בן
גב' תמר דיגמי
מר יניב בוגנים

-

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

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מ"מ מהנדס העיר
יועמ"ש העירייה
מבקרת העירייה
מנהלת אגף החינוך
מנכ"ל חכ"ל
מנהלת האגף לשירותים חברתיים
מנהלת אגף תאום בקרה וחדשנות
מנכ"ל "שחקים"
מנהלת אגף קהילה וצעירים
מנהל אגף תרבות

● הישיבה נפתחה בשעה 19:10

1

על סדר היום:
 .1שינויים בתקציב . 2021
 .2הצעת התקציב . 2022

נושא מס'  :1שינויים בתקציב 2021
הגזבר מציג את השינויים בתקציב לשנת 2021
גזבר :כמידי שנה בתקופה הזאת אנחנו מבצעים שינויים בתקציב מול הביצוע בפועל .השינוי שנעשה בתקציב הוא
כ .₪ 8,879,000 -השינויים הם גם בצד ההכנסות וגם בצד ההוצאות ,ההתאמה היא מול הביצוע בפועל והתחזית
לסוף השנה .מעמידים את תקציב  2021ע"ס .₪ 406,638,000
חביב פרץ :ישר כח לגזבר שעושה את עבודתו בצורה מצוינת.
החלטה מספר 85/21
חברי מועצת העיר מאשרים את השינויים בתקציב 2021
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,עדיאל אילוז ,מנחם גולד ,צורי כהן.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי ,משה לוי ,נגה שרון ,כפיר סרוסי.

נושא מס' :2הצעת התקציב לשנת 2022
הגזבר מציג את תקציב העירייה לשנת 2022
גזבר :במהלך חודש ספטמבר ,קיימנו המנכ"ל ואני פגישות תקציב עם כלל מנהלי האגפים .הוצגו בפנינו תכניות
העבודה לשנת  2022עם בקשות לשינויים ותוספות לתקציב הפעולה לשנת  .2022לאחר סבב הפגישות המנכ"ל
ואני עבדנו על בניית התקציב והגשנו אותו לראש העיר שהבהיר לנו את הנקודות החשובות לו .התקציב שמוצג
לפניכם הינו התקציב שאושר בהנהלה ומובא לאישור מועצת העיר .הגידול בתקציב לשנת  2022הוא כ 13-מלש"ח
בערך ,בצד ההכנסות צפוי גידול בארנונה כתוצאה מהטייס האוטומטי ושטחי מסחר חדשים .בצד ההוצאות ישנה
תוספת  3.8מלש"ח בחינוך 1.1 ,מלש"ח ברווחה ,עדכוני שכר עפ"י החוק .בהזדמנות זאת אני מבקש להודות
למנכ"ל העירייה על חלקו בבניית התקציב ,וכמובן להודות לראש העיר על קבלת ההצעה ואישורה .התקציב לשנת
 2022יעמוד ע"ס . ₪ 410,753,000
עיריית עפולה תשקיע בשנת  2022בחינוך  142מלש"ח בתקציב הרגיל לא כולל תב"רים .בתב"רים אני מעריך
שנשקיע בשנת  2022בין  20-30מלש"ח .ישבתי עם טינה מנהלת אגף החינוך על תכניות העבודה לשנת ,2022
אישרנו את כל הבקשות לפרויקטים מיוחדים באגף החינוך .התוצאות לא מאחרות להגיע ,כל הכבוד לטינה
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ולצוות שלה .השנה הגענו ל  81%ממוצע בגרות וזה כתוצאה מההשקעה הכספית שאנחנו מפנים לכיוון החינוך.
העירייה מתקציבה משקיעה  53מלש"ח לטובת החינוך כמו גם ברווחה.
בתיה אדרי :תב"רים זה הלוואות?
ראש העיר :לא .תב"ר זה תקציב בלתי רגיל.
חביב :תודה מיוחדת לגזבר למנכ"ל ולכל מנהלי האגפים על עבודה מצוינת .ישר כח והמשך עבודה פורייה.
בתיה אדרי :מה זה פעולות כלליות שכתוב בתקציב?
גזבר :אלו כל הפעולות שאינן קשורות לחינוך ולרווחה.
בתיה אדרי :בשנה כזאת של קורונה אני מצפה שלא תהיה העלאת משכורות.
ראש העיר :זוהי אמירה פופוליסטית ,את מצפה שהעובדים יעבדו בהתנדבות?
בתיה :קיבלנו  0שקלים ממשרד הפנים בשנת ?2021
ראש העיר :אנו רשות נטולת מענק איזון עקב היותנו רשות יציבה ומנוהלת בצורה טובה ואחראית.


חברת המועצה נגה שרון התפרצה והפריעה במהלך הישיבה ונקראה לסדר פעם ראשונה ושניה.

לירז :אני מבקש לקבל תשובות לגבי סעיפים שונים שמופיעים בתקציב( .לירז פירט בפני הגזבר את הסעיפים
בתקציב שהוא מבקש תשובה בגינם).
איתי כהן :כנבחר ציבור וכיו"ר וועדת הרווחה השתתפתי היום בחניכת משרדי הרווחה החדשים ,משרדים נגישים
ונעימים לרווחת התושבים .תקציב הרווחה גדל משנה לשנה וזה דבר מבורך .ישר כח לראש העיר.
נגה שרון :אני לא רואה בהצעת התקציב מענה לתקציב מגדרי.
תמר דיגמי :כיועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה אני אתן מענה לשאלתה של נגה .יש בהצעת התקציב לשנת
 , 2022שני סעיפים ייעודיים לפעולות לקידום מעמד האישה כל אחד מהם בסך  100אש"ח .מעבר לתקציב המוצג
בדו"ח אנחנו ממנפים את התקציב עם שותפים נוספים רבים .כמו כן ישנה תכנית עבודה שנתית משותפת .קיימנו
במסגרת חודש המודעות לסרטן השד סדרת אירועים .השיא היה תצוגת אופנה קהילתית שהשתתפו בה חולות
ומחלימות סרטן .כל האירוע היה בהתנדבות של הרבה עסקים בעיר.
כפיר סרוסי :אנחנו נמצאים בשנת שמיטה ,איך זה יכול להיות שתקציב הגינון גבוה? מותר לעשות בשנת שמיטה
פעולות גינון?
חביב :המנכ"ל ורב העיר ישבו יחד ומלווים את כל נושא שנת השמיטה.
מנכ"ל :אנחנו לא שותלים שתילים ועצים בשנת שמיטה .כל הפעילות מופנית לנושא אחזקה וניקיון.
גזבר( :משיב לשאלותיו של חבר המועצה לירז וזאן) סעיפים  125-7שכר לשכת מנכ"ל :ישנם  4עובדים ואלו
העלויות .סעיף  :125קיבלת תשובה אצלי במשרד .סעיף  – 143סעיף שלא מנוצל אף פעם אבל הוא חייב להיות
בספר התקציב .סעיף  159עמיתים ומועדון שלך :בשנה שעברה עקב הקורונה שילמנו רק לעמותה אחת והשנה
התשלום עבור שתי עמותות אלו תנאי שכר שמעוגנים בחוק וחייבים לשלם .סעיף  :164שירותי מלם – תשלום
לחברת המחשבים ,חברה שנותנת לנו שירותי שכר .סעיף  :271תחזוקת נכסי העירייה ,יש נכסים שצריך לשלם
עבורם ביטוח ,חשמל ,תחזוקה .סעיף  :293זהו תקציב לפתרונות מהירים לתיקון כבישים .אנחנו משקיעים
מיליוני שקלים דרך התב"רים .סעיפים  :305-8ישנם  3מפקחי גינון .העסקת כ"א חיצוני :מעסיקים כ"א חיצוני
באצטדיון ובבריכה דרך החברה הכלכלית ודרך שחקים .הפעלת פארק אתגרי :זוהי הוצאה בגין תפעול ואחזקת
קיר הטיפוס .סעיפים  334-335עמ' חניה והוצ' חניה :עבור אחזקה וצביעת מקומות חניה ,עמלות חניה הן בגין
תשלום לחברה שגובה חובות חניה .אני מבקש לציין שראש העיר הפחית את תעריף תו החניה השנתי ל ₪ 30
במקום  ₪ 60ולתושב ותיק מגיע תו חניה ללא תשלום .סעיפים  :481-5כמו שהסברתי לך במשרדי ,בשנה קודמת,
בעקבות הקורונה ,צמצמנו את נושא התרבות ,בשנה הבאה נגדיל את פעילות התרבות בהתאם למה שהיה קיים
בשנים שלפני הקורונה.
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עדיאל אילוז :כחבר וועדת הביקורת אני מבקש להתייחס לישיבה הקודמת ולברך את המבקרת על עבודתה
הטובה ולהודות לכל חברי הוועדה שקיבלו את הצעתי לגבי נושא המבנים שנוטים ליפול ולשים דגש על הנושא.
בספר התקציב ישנו סעיף של מרכז צעירים שעקב שנת קורונה וחוסר תקציבים בממשלה הוא לא מומש ואני
מקווה שהשנה נוכל להיכנס להילוך גבוה בכל מה שנוגע לאיוש.
ראש העיר :הממשלה העבירה תקציב בכנסת לשנת  2021ו .2022תקציב  2021היה הכרחי עבורם בכדי שהממשלה
תוכל להמשיך לכהן .כרגע כנראה שלא תהיה יכולת ביצוע לתקציב  2021והציפייה שלי מחברי המועצה שמשויכים
למפלגה מסוימת וששרים מטעמה מכהנים בממשלה הנוכחית ,היא לזרז את הרזרבות באמצעות קולות קוראים
כל אחד בתחומו.
לירז וזאן :ככל שתצטרך אותי לטובת העיר מבטיח להתייצב.
מיכאל ברקן :מחישוב פשוט שאני כמתמטיקאי עושה ,נראה כי כמעט  40%תקציב חינוך הינו מתקציב העירייה.
למרות שנת הקורונה רוב התקציבים שמקבלים מהמדינה לחינוך הינם לטובת משכורות .אני לא מכיר ערים
שעושות דברים נפלאים כאלה.
ראש העיר :אני מבקש לומר תודה רבה לגזבר העירייה ,מגיע לך הרבה מחיאות כפיים .הכל מיושם בדרך נהדרת,
ובצורה אחראית .לא הרבה אנשים יודעים לנהל תקציב ולא כולם גם מבינים אותו .אני חושב שאנחנו כנבחרי
ציבור צריכים לסמוך על הצוות המקצועי שלנו .יש לנו גזבר מאוד מאוד מנוסה ,יש לנו מנכ"ל שיודע את העבודה.
זה הזמן שלנו להוביל .אני מאמין בשלושה דברים משמעותיים :חינוך ,רווחה ותרבות .שלושת התחומים מהווים
יותר מ  50%מתקציב העירייה  .אלו תחומים שמעודדים הגירה לעיר עפולה .תודה רבה לכל מי שטרח ולעובדי
העירייה .עובדי העירייה יקבלו את כל התנאים שלהם הם זכאים על פי חוק ,עד השקל האחרון ,כולל ימי גיבוש,
ימי כייף ,קרנות והשתלמויות .הם הכח האנושי שלנו.
החלטה מספר 86/21
חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת התקציב לשנת  ,2022שיעמוד על .₪ 410,753,000
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,קרן אלקריף ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,מוטי אלוש,
דני דסטה ,עדיאל אילוז ,מנחם גולד ,צורי כהן.
נגד :לירז וזאן ,בתיה אדרי ,משה לוי ,נגה שרון ,כפיר סרוסי.

הישיבה הסתיימה בשעה 20:39
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אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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