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 18-12,  11/04פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 27/12/2018מיום 

 
 
 

 :נוכחים
 ראש העיר  -  אבי אלקבץמר 
  ראש העירוסגן מ"מ  - חביב פרץ            מר
 סגן ראש העיר  -  שלמה מליחימר 
 חבר מועצה  - מנחם גולד      מר 
 חבר מועצה - בוריס יודיס  מר 
 חבר מועצה - צורי כהן          מר
 חבר מועצה  - לירז וזאן       מר 
 חבר מועצה -  איתי כהן מר 

 חברת מועצה  -         גב' קרן אלקריף      
 חברת מועצה  -גב' נגה שרון                     

 חבר מועצה - עדיאל אילוז   מר 
 חבר מועצה -  דני דסטה מר 
 חבר מועצה - משה לוי              מר 
 חבר מועצה -  כפיר סרוסימר 
 חברת מועצה   -                 בתיה אדריגב' 
 חבר מועצה - מוטי אלוש      מר
 חבר מועצה -  מיכאל ברקןמר 

 
 :משתתפים

      מנכ"ל העירייה             -שלמה                מר שלום
 יועמ"ש העירייה            -מר איתי קידר                  

 גזבר העירייה -  מר יצחק שריקי
 מהנדס עירייה - מר ישראל קנטור

 מבקרת העירייה -  רו"ח עינב פרץ
 
 
 
 
 
 
 
 

 18:20  -הישיבה נפתחה בשעה 
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מהגזבר להציג בקש ומס' סעיפים. אהישיבה הנה ישיבת תקציב יחד עם כל הנגזרות  :ראש העיר
 את הראשון.

 
 

 : אישור פרוטוקול ועדת כספים. 1מס' נושא 
 

 שנשלחו לחברי המועצה 7עד  2ועדת הכספים דנה כמתחייב בכל הסעיפים מ  גזבר העירייה:
 

 .הישיבה הייתה מעניינת מאוד ,השתתפתי בוועדת הכספיםשחשוב לי להגיד  מר כפיר סרוסי:
 כי זהו החברים במועצה בפניביקשתי לציין והועלו הרבה מאוד נושאים שלא צוינו בפרוטוקול 

 .שלא ניתן יעניתאך נ ,פרוטוקול מאוד חשוב
 

הפרוטוקול מבטא תמצית הדברים ולא תמלול הישיבה, בישיבת התקציב תוכל כמובן  ראש העיר:
 נוספות?מלבד הנושא הנ"ל יש הערות להעלות כל נושא שתרצה. 

 
 לא.   מר כפיר סרוסי:

 
, היה שיח ביני ובין לדברים האלו סבקש מהיועץ המשפטי מר איתי קידר להתייחא מר חביב פרץ:

 חבר המועצה, העברתי את הדברים האלו ליועץ המשפטי . 
 

גם החלטות  ,קדנציה הקודמתל, ההתייחסות שלי לנושא הייתה שבדומה שלום יועץ משפטי:
 פרוטוקול ועדת הכספים היו מתומצתות ומבטאות בסופו של דבר את רוח הדברים.

 
 חוות דעתו מתוך הכתוב.מקריא את היועמ"ש לבקשת מר חביב פרץ מ"מ וסגן ראש העיר 

 
 :18/100החלטה מספר 

 חברי המועצה מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים. 
בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן  ,מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 נגד : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר מיכאל ברקן.  
 
 

ולנו . כהועדה וגם את החברים באופוזיציה , אני רוצה לציין את התנהלותערב טוב מר חביב פרץ:
רוצה להודות לגזבר העירייה מר איציק אני בהזדמנות זו  ה גבוהה.מהשכלנו מאנשי מקצוע בר

ישר י .עושה במשך שנים ובפרט בשנה האחרונההוא המצוינת והמקצועית ש העבודהקי על שרי
 .כוח

 
 
 

 .2017ח כספי "אישור דו: 2מס' נושא 
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חות עוברים "הדו -כאשר העירייה מסיימת את השנה .הדוח הכספי לביתכםנשלח  גזבר העירייה:

הדוח הגיע  .לאישור מועצה עוברהדוח לאחר מכן . בדיקה ובקרה של רו"ח מטעם משרד הפנים
 מועצה. בחודש תשיעי ומאז לא היו ישיבות 

סיימנו את השנה בעודף של ₪.   338,000,000הביצוע  היה ₪,  353,000,000התקציב היה   2017-ב
 ₪  11,430,000-יורד משהגרעון הנצבר של העירייה מקטין את העודף ₪  297,000

 89%אחוזי הגבייה שלנו נעים באזור ה ₪ .  77,000,000על  עומדעומס מלוות   .₪  11,133,000 -ל
בדוח אין הערה כלפי  פ המקובל וע"פ הנחיית משרד הפנים.אנחנו מתנהלים ע" -בארנונה

 . אם יש שאלות אשמח לענות.  רייה. קיבלתם את הדוחהתנהלות העי
 
חברי  10יש כאן . 2017מדברים פה על סיכום שנת  .זהו דוח טרום הקדנציה שלי :אש העירר

ולמרות זאת אני יכול להרגיע אתכם ולהגיד  הקודמתמועצה חדשים  שלמעשה לא היו בקדנציה 
 מהתקופה שלי.  לאלכם שאני סומך על הדוחות האלו ואני באופן אישי מאשר אותם למרות שהם 

 
 :18/101החלטה מספר 

 . 2017חברי המועצה מאשרים את דוח כספי 
בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן  ,מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 מר מיכאל ברקן.נמנעים : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , 
 
 

, וכיום יושבים 2017אני יותר ממופתע מכך שחברי מועצה שניהלו את התקציב בשנת  ראש העיר:
 .2017באופוזיציה, נמנעו בהצבעה על אישור הדו"ח הכספי לשנת 

 
 

 .02/2018: אישור דוח רבעוני  3נושא מס' 
 

עבר סקירה על ידי רו"ח מטעם משרד  זה דוח , גם2017כמו הדוח הקודם של  גזבר העירייה:
שקבענו לתוך אנחנו עומדים ביעדים ₪.  712,000השני סיימנו בעודף של  את הרבעון  .הפנים

הדוח מוצג  -תכנית העבודה התנהלות העירייה ע"פ  ,, אין הערות מיוחדות2018  -התקציב ב
 .לפניכם

 
 :18/102החלטה מספר 

 .  02/2018חברי המועצה מאשרים דוח רבעוני 
בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן  ,מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 נמנעים : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר מיכאל ברקן.  
 
 

 . 03/2018: אישור דוח רבעוני  4נושא מס' 
 

מתנהלים ע"פ כמו הדוחות הקודמים, ₪.  408,000מסיימים אותו בעודף של  גזבר העירייה:
 התקציב המאושר של העירייה בהתאם למשרד הפנים. 

 
 מה סך העודף המצטבר לסוף הרבעון הזה?  כפיר סרוסי: מר

 
 ₪. 408,000 :גזבר העירייה

 
 זה רק השלישי?   מר כפיר סרוסי:
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 בשל ההתקרבות לבחירות.  כנראהלא , זה מצטבר מינואר עד ספטמבר. העודף ירד  :ראש העיר

 
 ?כמה סה"כ ערבויות יש לעירייה  מר כפיר סרוסי:

 
 .2017ראינו את זה בדוח של  –ערבויות  2 גזבר העירייה:

 
 .הלוואה שהחברה לקחה בזמנו₪  יון מיל 9.2{לחברה הכלכלית של  1
 
 ₪. 1,450,000{וערבות של 2
  

 ההלוואה מתכלה עם הזמן?  מר כפיר סרוסי:
 

 כמובן , הערבות יורדת.  גזבר העירייה:
 

 :18/103החלטה מספר 
 . 03/2018חברי המועצה מאשרים דוח רבעוני 

בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן  ,מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר מיכאל ברקן.   נמנעים : מר משה לוי , מר כפיר
 
 

 .2018: עדכון תקציב 5מס' נושא 
 

 ,הראשון העברנו בשנה שעברה בדצמבראת התקציב . 2018עדכון שלישי לשנת  גזבר העירייה:
יש כאן שינויים תקציביים של . העדכון השני היה בחודש יוני ועכשיו אנחנו עושים עדכון שלישי

קיבלנו ש. אחד הדברים העיקריים בשינויים של התקציב הוצאותובהכנסות ב₪  22,000,000בערך 
לתקציב ולכן אנו  את תקציבי רשתות החינוךהנחייה ממשרד הפנים שאנחנו לא יכולים להכניס 

יה בחודש נובמבר בערך של יתקציב. קיבלנו מענק ממשרד הפנים על תמרוץ בנמהמורידים את זה 
 ₪. 357,781,000 על: 2018 אנו מעמידים את תקציב .אנו מכניסים לתקציבש₪  3,400,000

 
 זה שייך לקדנציה הקודמת. עדכון גם  ,אנחנו מעת לעת מעדכנים את התקציב ראש העיר:

 
 ,גודות ספורטלא₪  400,000ייעוץ פדגוגי  ועוד לחינוך ויש מיליון שקל תוספת   מר כפיר סרוסי:

, סה"כ מיליון ארבעה מאות שהיה אפשר להשאיר כעודף ולסגור איתם את הגרעון המצטבר
 למה לא עושים את זה ?ומשהו מיליון שקל , להקטין אותו.   11שדיברתם מקודם על 

 
 מה המשמעות של לסגור את הגרעון המצטבר?  ראש העיר:

אבל מה המשמעות  0-ללאט לאט נגיע גם מליון.  11-ל ₪ מליון  40-מ את הגרעון הנצבר הקטנו 
 לילדים? בחינוךשל סגירת הגרעון? האם לא יותר חשוב שנשקיע 

 
 , מה ההשקעה הזו ?אני לא יודע מה זה :מר כפיר סרוסי

 
 . מערכת החינוך –זה תגבור לימודי לילדים  ראש העיר:

 
 ₪? 400,000 -ו  מר כפיר סרוסי:

 
אנחנו ערבים והתחייבויות וות בוהחובות של הכדורגל. השאירו לנו ח לסגור את ראש העיר:

ערבות של  .גם אם מישהו אחר התחייב –ת שלהם. על מה שאנחנו ערבים אנחנו נעמוד יולהתחייבו
 זה עצוב. לחובות הכדורגל ₪  400,000 -ה .זה חיובילחינוך עירייה זאת ערבות. המיליון 
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החינוך עלה,  0192בתקציב  .שצריך לסגור את הגירעון המצטבראני בדעה  מר כפיר סרוסי:
 .נשתמש בתקציב הזה

 
 .יותרואי והיה אפשר , אנחנו חושבים שצריך עוד הרבה לחינוך. הלוזו דעתך ראש העיר:

 
 אפשר תמיד להגדיל את הגירעון.  מר כפיר סרוסי:

 
. להגדלת התקציב של החינוך ים תב"רבתב"רים שנראה בישיבה הבאה, אנו מביא :גזבר העירייה

בקש מהמועצה לאשר את ההגדלה של אאני  -₪ מיליון  2התבר"ים האלו שכפיר מדבר עליהם הם 
 . זה יעבור לתוך הפרויקטים –באמת אנחנו נגמור את השנה בעודף של יותר  ואז אם₪.  מיליון 2
 

 :104/18החלטה מספר 
 . 2018חברי המועצה מאשרים את עדכון תקציב 

בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן , מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 מיכאל ברקן.  נגד : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר 
 
 

 .2019תקציב  אישור: 6מס' נושא 
 

תקציב  מביאים לאישוראנו  מאוד.חשוב  נושאהוא  2019יה לשנת עיריהתקציב  ראש העיר:
לגזבר העירייה על כך שבלוח  מודהאני בהחלט גאה והקרובים.  םיחודש, אותו נעדכן בראשוני

ולבנות לנו שלד של תקציב  והאגפיםהספיק לשבת עם כל מנהלי המחלקות זמנים מאוד קצר 
כדי לאפשר את פתיחתה של שנת העבודה עם תקציב מאושר. אין ספק שיהיו בו  ,2019לשנת 

שאר בלוח זמנים היאבל בתור התחלה ל ,2018עכשיו עדכנו את תקציב , כפי שגם שינויים בעתיד
 זה לא דבר מובן מאליו. -כזה אחרי בחירות

 
על בסיס ישיבה שלי עם  ובנוי, התקציב הוא תקציב ראשוני העיר אמרכמו שראש  :גזבר העירייה

את התקציב המבוקש יחד עם תכניות עבודה שהוא תכנן  ליכל מנהל אגף הגיש  האגפים. מנהלי
 ציב מול ההכנסות הצפויות לעירייה.לשנה הבאה ועל הבסיס של הבקשות אנחנו התאמנו את התק

כל מנהל אגף מתפרע לפי המחשבה  .מיליון שקל 80- 70 -כמובן שהבקשות היו גבוהות בערך ב
אבל אנחנו מכניסים את זה לתוך המסגרת המותרת לנו בצד הזה  ,ךשלו, זה חיובי ותמיד נעשה כ

 . ת לחינוך ולרווחהוהם תוספשל ההכנסות. השינויים החשובים שנעשו 
 

 ?וארנונה פיגורים מה עם הארנונה של מחנה עמוס  מר כפיר סרוסי:
 

אני צופה שהארנונה לא , בגלל זה אני לא מעלה את התקציב. מחנה עמוס נסגר גזבר העירייה:
בהכנסות  מיליון שקלים. 2מחנה עמוס מוריד בסביבות  .מיליון 4-אלא רק ב₪ מיליון  6-7ב  תעלה

מיליון שקל שזה  4מהתאגיד, השנה לא נקבל. בשוטף התוספת ₪  3,500,000פיגורים קיבלנו 
אמרתי  .מאוד שזה יפה 95%-94%עומדת על   ההגביה הנומינלית של החיובים בשנים האלסביר. 

הבקשה של מנהל  -₪ מיליון  3לרווחה התוספת של  ₪,מיליון  4מוסיפים לחינוך עוד  שאנחנו
 תוצאה מהקיטון בהלוואות. כפירעון מילוות ירד  .₪מיליון  12-האגף הייתה בקשה של כ

 
 ₪?מליון  40 ה הסיבה לגירעוןתהימה   מר כפיר סרוסי:

 
 מירון היה ראש העיר. :מנכ"ל העירייה

 
עשינו  2005מה שלא היה בתקופתי לא אוכל להסביר.  משנת  -בוא לא ננבור בעבר גזבר העירייה:
את הגרעון  נובשנים הראשונות הורד₪ .  11,000,000את הגירעון עד ל  נווהורד -תכנית הבראה

ולכן אין שום חשיבות לסגור את  –אין לנו בעיה של תזרים היום  .כי זה פגע בתזריםבקצב מהיר 
נו , עובדה שאנחהיא הביטחוןהתנהלות השוטפת הנכונה ה ., זה לא נותן לנו דברהגרעון הנצבר
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, מעיד מצד אחד ברווחה כל הזמן עולים 39עמ' יג את הגרף מצ. שנה האחרונות 15-מתנהלים כך ב
ליון שקל מי 20עירייה כמעט ל עולהמצד שני זה  ,כי אנו משקיעים בצד החלשטוב דבר על 

 ציג את תקן כוח האדם נכון להיום. מ הארנונה לטובת הרווחה.מ
וההכנסות נשארו אותו מיליון שקל  2.3 -יה עלתה בפועל ב עמלת חנ מר כפיר סרוסי חבר מועצה: 

 הדבר. 
 

באמצעות החברה  כמה שאנחנו נגבה יותר כסף זה פועל יוצא של הגבייה. הכל גזבר העירייה:
 . 19.7%ר עמלה. העמלה של החברה זה אנחנו נשלם לה יות

 גם לגבי עמלת גבייה של ארנונה אותו הדבר? מר כפיר סרוסי חבר מועצה: 
ז"א איפה שגובים  ,כן , אנחנו מתנהלים מול חברות הגבייה שלנו מר איציק שריקי גזבר העירייה:

נחנו משלמים לעו"ד לנו יותר כסף אנחנו משלמים להם את האחוזים שלהם בהתאם. בגביה א
 . ע"פ מכרז 7.5%

 
  .הרכב בוטל  מר כפיר סרוסי:

 
 נכון, הרכב בוטל לשמחתנו.  :ראש העיר

 
 גם לשמחתנו . מר מוטי אלוש:

 
 אז הכנסות צריכות לקטון.   מר כפיר סרוסי:

 
חות למי שבאמת עומד באדום ולבן ולא למי "לדו או שנקצה  עוד פקח .יכול להיות העיר:ראש 

 רגע. ועצר לשהוריד את הילד בגן 
 

  .₪ 750,000ראיתי שהתקציב ירד ב  ., תלמידי חוץ אגרה2789בסעיף  9בעמוד  מר מוטי אלוש:
 האם זה יפגע בתלמידים ?

 
תלמידים שלנו שלא לומדים בעפולה ולומדים   - סביר מה זהאלא יפגע , אני  גזבר העירייה:

 ים שהמדינה קובעת ואני משלם לאותןיש תעריפ ,בעיקר בחינוך המיוחד ,במוסדות אחרים
 רשויות את הכסף. 

 
רוצה לדעת מה הקריטריונים להשתתפות ורוצה לברך על מצעד החיים אני  מר מוטי אלוש:

 ?שרוצים להוציא אותםת התלמידים מה כמות התלמידים ? האם  זה ע"פ כמו ?במצעד
 

לעמוד היא שכל ילד שמסוגל מבחינה אישית  השאיפה ,ש פרמטרים מאוד ברוריםי :ראש העיר
 ,₪ 3,300 המקסימלי הסכום   ., עניין כספי לא יהווה מכשולשאין לו בעיות משמעת כמובןבמסע ו

. נשמח לצרף חברי ונציגי ציבור. ישתתפו גם בוגרים לפי וועדות רווחה₪  500ויהיו כאלו שישלמו 
נצטרך עוד כמה גם אם יצאו אפקט מדהים. השאיפה היא שכל תושבי העיר ייש לזה  .מועצה

 . קדנציות
 

 למה לא נשאר אותו הדבר?  303סעיף  10עמוד  גב' בתיה אדרי:
 

אז התקציב שלו עולה  50%יהלום בית ספר צומח שגדל בשנה שעברה ב מר איציק שריקי:
 . תי הספר בעפולה עברו לניהול עצמישנים ב 7לפי מספר התלמידים . לפני  -בהתאם

 
רואה שהתקציב נשאר אותו דבר ואבי כל הזמן  אני קייטנה 781סעיף  11עמוד  :אדרי גב' בתיה

 דיבר על הנושא הזה . 
 

 "ר של החינוך שכרגע דיברנו עליו.התב מתוךהקייטנה יכולה לקבל מענה גם  :ראש העיר
 

 .. עד כמה שאני זוכרת הייתה התנגדותנשארחוק עזר שמירה  220סעיף   1עמוד  בתיה אדרי:גב' 
 

 . ביטחון שהתושבים ירגישו פעלנמזכיר לך הגביה החלה בתקופת מירון. אנו   :ראש העיר
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 :18/105החלטה מספר 

 ₪. 358,237,000  על, התקציב יעמוד  2019רי המועצה מאשרים את תקציב חב
בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן , מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 מיכאל ברקן.  נגד : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , מר 
 

לגזבר  ,שירותים חברתיים. תודה לראש העירל₪ מיליון  3תוספת של המברך על   מר איתי כהן:
קעה ומקווה לתוספות גדולות רואים הש .אלו הם הנושאים החברתיים שצריך לגעת בהם ולכולם.

 .גם בעתיד
 

 . הארכת תוקף חוק עזר שצ"פ - 7נושא מס' 
 

 2009, התעדכן בשנים חוק העזר לעדכון ע"פ משרד הפנים מביאים אתשנים  5-פעם ב :העיר ראש
 נעשו ע"י עו"ד אופיר בוחניק. שומעדכנים אישורים קלים  2014ו
 

 :18/106החלטה מספר 
 חברי המועצה מאשרים את הארכת תוקף חוק עזר שצ"פ. 

בעד: מר אבי אלקבץ ,מר חביב פרץ ,מר שלמה מליחי , מר מנחם גולד , מר בוריס יודיס , מר צורי 
כהן , מר לירז וזאן  ,מר איתי כהן , גב' קרן אלקריף , גב' נגה שרון , מר עדיאל אילוז , מר דני 

 דסטה. 
 

 מר מיכאל ברקן.  נמנעים : מר משה לוי , מר כפיר סרוסי , גב' בתיה אדרי , מר מוטי אלוש , 
 

 
 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העירייה           מנכ"ל העירייה   
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 18:40  -הישיבה נסגרה בשעה


