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 ח"תשע, טבת' ז

 2017, דצמבר 25

 

פרוטוקול ישיבת 

מועצת עיר מס' 

78/10 ,19-17 

 
 

    משתתפים: 

   25/12/2017 תאריך:

 24/12/2017 תאריך הישיבה

 19-17, 78/10מס'  מס' ישיבה

 כספים סיווג

 

 

 נוכחים:
 ראש העיר  -   מר יצחק מירון

 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי
 משנה לראש העיר   -   מר מיכאל ברקן

 סגן ראש העיר  -   מר משה לוי
 סגן ראש העיר  -   ד"ר בוריס יודיס

 חבר מועצה  -  מר ולדימיר קרייזלבורד
 חבר מועצה -   מר ראובן יוקלר

 מועצהחבר  -  מר יהודה אלמקייס
 חבר מועצה  -   מנחם גולדמר 

 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה
 חבר מועצה -   אביי דג'ןמר 
 חבר מועצה -   יוסי אסרףמר 

 חבר מועצה -   מר חביב פרץ
 חבר מועצה -   מר שלום שלמה
 חבר מועצה -   מר אבי אלקבץ

 
 
 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה -   מר רפאל כהן

 חיצונייועמ"ש  -  יפעת מינצרעו"ד 
 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי

 מבקרת העירייה -   רו"ח עינב פרץ
 מהנדס עירייה -  מר ישראל קנטור

 סמנכ"ל תפעול -   מר יעיש סויסה
 מנהל אגף הרווחה -   מר אלי בניאס

 מנהל פניות הציבור -   מר מוטי פריאל
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 עמד האישהיועצת ראש העיר לקידום מ  -  גב' עופרית וינברגר
 מנהל הפארק העירוני -   מר עומר לב

 קב"ט העירייה -   מר אבי אדרי
 מנכ"ל חברה כלכלית -   מר תומר חדד

 מנהל מדור קליטת עולי אתיופיה -   אשטו  מר נועם
 מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול -   מר אלון ברוך

 מנהל מחלקת הנוער -   דוד-מר חנן בן
 יו"ר דירקטוריון "שחקים" -   פורת מר גדעון
  

 
 

 19:00  -הישיבה נפתחה בשעה
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 אישור פרוטוקול וועדת כספים. .1

 .2016אישור דוח כספי  .2

 . 1.2017אישור דוח רבעוני  .3

 .2.2017אישור דוח רבעוני  .4

 .2017אישור העברות בתקציב  .5

 .2018אישור תקציב  .6
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 .אביי דג'ן מקריא וחותם על הצהרת אמונים של חברי מועצת רשות מקומית 

 
 
 

 .וועדת כספים  אישור פרוטוקול: 1נושא מס' 

 
 107/17החלטה מס' 

 .7/12/17פרוטוקול וועדת כספים מיום חברי המועצה מאשרים 

משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  מיכאל ברקן, יצחק מירון, שלמה מליחי, - 11בעד: 

 . , דוד סויסה, יהודה אלמקייס, מנחם גולדאביי דג'ןראובן יוקלר, 

 ., יוסי אסרףחביב פרץאבי אלקבץ, שלום שלמה,  – 4נגד: 
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 .2016אישור דוח כספי : 2נושא מס' 

 עומדים ביעדיםאנחנו אלש"ח.  203 -עודף של כב 2017שנת מה יסיעיריית עפולה : גזבר העירייה

ה קיבלה פרס י, העירי. הדוח ללא הערות מיוחדות, עבר ביקורת של משרד הפניםשהצבנו בתקציב

 ניהול תקין לשנה זו.

 
 108/17החלטה מס' 

 .2016דוח כספי חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 

 .1.2017אישור דוח רבעוני : 3נושא מס' 

, אנחנו עומדים ביעדים שהצבנו אלש"ח 110כי תקציב העירייה בעודף של  הדוח מראה: גזבר העירייה

 באישור התקציב.

 
 109/17החלטה מס' 

 .1.2017דוח רבעוני חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 , יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. ראובן יוקלר, אביי דג'ן

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 
 
 

 .2.2017אישור דוח רבעוני : 4נושא מס' 

 אלש"ח. 151: דוח סקור של משרד הפנים. מסיימים את החציון בעודף של גזבר העירייה

 
 110/17החלטה מס' 

 .2.2017דוח רבעוני חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 

 

 .2017אישור העברות בתקציב : 5נושא מס' 
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, מלש"ח 23 -כהתקציב עלה באיזונים בין הסעיפים. מבצעים  ואנ: לקראת סוף השנה העירייה גזבר

העליה המשמעותית היא פרוייקט "ניצנים" של משרד החינוך בצהרונים בבי"ס וגנ"י. מעמידים את 

  ₪.  353,689,000התקציב ע"ס  

 
 111/17החלטה מס' 

 .2017העברות בתקציב חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 .2018אישור תקציב : 6נושא מס' 

קיים קיטון בהכנסות  2018הסתיים באיזון תקציבי. לקראת שנת  2017: תקציב ראש העירייה

 ביטול מעמד העיר כ"עיר עולים". ו תמרוץ של משרד הפנים :תעצמיו

מלש"ח, גידול  19 -מלש"ח בתקציב העירייה. גידול בפעולות החינוך ב 34 -של כגידול יתן לראות נ

 ות באמצעות תב"רים.מלש"ח. כמו כן קיימת פעיל 3 -בפעולות הרווחה של כ

 מודה לגזבר העירייה על הכנת התקציב.

 ₪.  359,446,000המוגש לאישור מועצת העיר עומד ע"ס  2018התקציב העירייה לשנת : גזבר העירייה

 מלש"ח. 19 -תוספת לחינוך של כמלש"ח,  2.5 -גידול בארנונה של כ -מצד ההכנסות 

 מינימום.גידול בשכר עקב עלייה בשכר  -מצד ההוצאות 

במענקי תמרוץ של משרד הפנים, ארנונה ממשרדי הממשלה ותקציב מלש"ח  12 -של כקיטון בהכנסות 

 .2017נגד משרד הביטחון שהיו בשנת  עבור תביעה

 .2018לשנת גזבר העירייה מציג את תקציב העירייה  *

 

 חבר המועצה יהודה אלמקייס יצא מהישיבה 

 

 112/17החלטה מס' 

 .2018תקציב חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 10בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 

 .2013-רותי שמירה ואבטחה(, התשע"ד)שי לעפולהאישור הארכת חוק עזר : 7נושא מס' 
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, לה השבוע בכנסתבלשנתיים עפ"י התקנה שהתקחוק העזר : מביאים לאישור הארכה גזבר העירייה

  ., שזה פחות מהמותר בתקנהלמ"ר במחירי חוק העזר₪  1גובים  יש לציין שאנו

 

 חבר המועצה יהודה אלמקייס נכנס לישיבה 

 

 . 2018: תומך בתקציב לשנת יהודה אלמקייס

 

 113/17החלטה מס' 

עד ליום  1/1/2018תוקף הגבייה בשנתיים נוספות ממועד הארכת חברי המועצה מאשרים 

 .2013-)שירותי שמירה ואבטחה(, התשע"ד חוק עזר לעפולהב 31/12/2019

, ולדימיר קרייזלבורד, יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 
 

 

 

 

 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ייהראש העיר
 
 
 
 
 
 
 
 

 19:30ה בשעה: נעלהישיבה נ

 


