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 22-71, 11/26מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר      
 חדר ישיבות אורן 23.11.22מיום                                                         

 
 

 נוכחים:
 

 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ
 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ

 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  
  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      

 חבר מועצה  -  מר עדיאל אילוז
  חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               

  חבר מועצה -  מר צורי כהן
  חבר מועצה -  מר איתי כהן 

 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי
 
 

 :חסרים
 

 )בהודעה מוקדמת(משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן
 חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי

 
 

 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה          -                מר שלום שלמה
  גזבר העירייה          -  שריקימר איציק 

 יועמ"ש העירייה          -עו"ד איתי קידר                
 מהנדס העיר            -מר אבישי שאול                
 מבקר העירייה          -מר בני אליהו                    

 מהנדסת הוועדה המקומית           -      גב' אורה פיסטינר       
 מנכ"ל החכ"ל           -               מר נתנאל כהן

 מנהלת אגף תיאום, בקרה וחדשנות          -גב' שרית דהן                    
 מנהלת אגף קליטה            -גב' אינה אוקון                 
 ת אגף צעירים וקהילהמנהל           -גב' תמר דיגמי                  
 ראש מנהל חינוך           -גב' טינה ולדמן                 
 רווחה ושירותים חברתייםאגף מנהלת           -גב' סיגל בניאס                 
 ספורט אגף מנהל           -מר שלומי אלבז                
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 19:04הישיבה נפתחה בשעה   ●

 
 
 
 
 
 
 

 :על סדר היום
 

 }מצ"ב{. 2023הצעת תקציב לשנת  .1

 
 

 ראש העיר פתיחה  דברי
 

ערב טוב לכולם, חג סיגד שמח, זהו יום מרגש לעם ישראל. אתמול התקיימה במרכז מורשת חגיגה גדולה. 
ברכתנו לקהילת "ביתא ישראל"  היום יצאו מספר אוטובוסים לירושלים לתפילת החג בכותל המערבי.

 .עם ישראל. אני מאחל לכולם חודש טוב, חודש כסלו מבורך ומוצלח לכלו
 

 .2023, ישיבת תקציב לשנת 17-22,62/11אני פותח את ישיבת המועצה שלא מן המניין  ראש העיר:
 שעות לכל הפחות. 6לקיים ישיבה בת שמבקשים חברים נוכחים  אין שליש

 
 2023הצעת תקציב לשנת  :1נושא מס'  

 
 ₪  467,696,000 שיעמוד על, 2023תקציב העירייה לשנת הגזבר מציג את 

 
עם תקציב כמידי שנה בחודש אוקטובר אנחנו נערכים לישיבת תקציב. המנכ"ל ואני קיימנו פגישות גזבר: 

הצעת כל מנהלי האגפים אשר הגישו את דרישות התקציב שלהם לשנה הבאה מול תכניות העבודה. 
מגידול   נובעבצד ההכנסה ש"ח. הגידול העיקרי בתקציב  467,696,000עומדת על  2023התקציב לשנת 

מלש"ח,  12מלש"ח, פעולות  8מלש"ח, רווחה  7תוספת לחינוך בצד ההוצאה, מלש"ח,  13מארנונה  הכנסות
, אני מקווה שנעמוד במה שצוין בתקציב רעון המלוותיפבנוגע למלש"ח.  4עצמיות כללית תוספת של כמעט 

 קווה שהריבית בשנה הבאה תרד בחזרה.ונ
באיזון ובעודף  2022בסך הכל אין הרבה שינויים בתקציב מול שנה קודמת, ואנחנו אמורים לסיים את שנת 

 קל.
אני מבקש להודות לראש העיר, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים, על שיתוף הפעולה בהכנת התקציב ועל 

 העמידה ביעדים שהוצבו.
 

אני מבקש להתייחס להליך בניית התקציב: זוהי השנה השנייה בה הגזבר ואני מקבלים  העירייה:מנכ"ל 
הראתה שהצעת התקציב התקרבה הסימולציה  .כנת השכרוממנהלת אגף הון אנושי סימולציית שכר מת

 כאשר בסיס התקציב הוא הביצוע בפועל לשנת. הגזבר ואני ישבנו עם כל מנהלי האגפים לביצוע בפועל
 , כפי שהנחה אותנו ראש העיר.2022

 

אני מודה לגזבר, למנכ"ל העירייה ולמנהלי האגפים על ההתנהלות המצוינת בבניית התקציב.  ראש העיר:
 א ברכה אמיתית לעיריית עפולה. יש לנו עירייה חסונה וחזקה.והגזבר עושה עבודה נהדרת וה
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למועצת העיר, בא לידי ביטוי וביצוע בזכות הגזבר כראש עיר, אני יכול להגיד שכל דבר שתוכנן והגיע 
 והצוות שלו. ישר כח!

 
תודה רבה למנכ"ל העירייה על תכנית העבודה ועל ניהול התהליך. זהו רגע טוב לסכם את השנה ולהתחיל 

 שנה חדשה.
. ודות לעובדים ולמנהליםהתודה לכל עובדי העירייה. העיר עפולה נמצאת בתנופה אדירה בכל התחומים 

 יש לנו זכות להגשים את החזון העירוני ואת תכניות העבודה.
 

 נקראת לסדר פעם ראשונהצועקת ומתלהמת וחברת המועצה נגה שרון 
 

התאמות התקציב נעשות לאורך כל השנה בבקרה צמודה ומפוקחת. התקציב המוצע היום  ראש העיר:
 הינו הולם ואפשרי. אני מאחל לכולם שנה פורייה ומוצלחת.

 

 .אני מברך את עובדי העירייה שעובדים ימים כלילות כפיר סרוסי:
 

 שניהנקראת לסדר פעם צועקת ומתלהמת וחברת המועצה נגה שרון 
 

התנהל דיון,  .2023לשנת  לתקציב המוצע געבנו באופן חופשי וללא הגבלת זמן, חברי המועצה שאלו שאלות
 .הגזבר ענה על כל השאלות

 
: היום התקיימה וועדת חריגים , תעסוקה ועסקים קטניםלשאלה בנוגע למלגותאני אענה  תמר דיגמי:

לוועדת המלגות. השנה הגדלנו את תקציב המלגות והרחבנו אותם גם להנדסאים, לסטודנטים במכללה 
למנהל ואוניברסיטת חיפה, קיבלנו מלגות למטופלי רווחה ואנחנו עובדים קשה בכדי להביא כמה שיותר 

 עירים עושה עבודה נהדרת בנושא המלגות.מלגות. מרכז צ
 

קיבלנו אישור ממשרד הכלכלה וממשרד הרווחה להקמת מרכז הזדמנות. אנחנו בשלבי גיוס  תעסוקה:
חומי התעסוקה, גם הכשרה וגם מציאת תמרכז התעסוקה ייתן מענה לכל האוכלוסיות בכל  ומנהל וצוות.

 מובנית.. יש לנו תכנית עבודה עבודה וקשרי מעסיקים
 

אנחנו בקשר עם חברת "מעוף" לבניית תכנית מסודרת. הגיע אלינו סטודנט מתכנית  עסקים קטנים:
 הצוערים, שהפרקטיקום שלו יהיה  בנושא טיפול בעסקים קטנים, בהתאם לתכנית עבודה שבנינו יחד.

 

שת צריך להיות אני מברך את קהילת "ביתא ישראל" בחג סיגד שמח. אני חושב שמרכז מור לירז וזאן:
 ממוקם במרכז העיר ולא בעפולה עילית.

 

מוקם במקום מרכזי לגבעת המורה, עפולה עילית והעיר עפולה. אתמול חגגנו ממרכז מורשת כן : דני דסטה
במרכז מורשת את חג הסיגד וצר לי שלא כל חברי המועצה הגיעו לחגוג אתנו. אני חושב שנבחרי ציבור 

 לתושבים. שליש החוגגים היו תושבים שלא מחברי הקהילה.צריכים לשמש דוגמא 
 

. כל הרעיון של מרכז מורשת יחד עם ההזמנה לחג הסיגד התפרסמה בפייסבוק של העירייה ראש העיר:
ג'ואים שבתוכו וכל הפעילות העניפה של קהילת "ביתא ישראל" ושל כלל תושבי העיר עפולה, דשני הגו
על נכונות מיקומו וזה המקום הנכון לחגוג בו את חג הסיגד. נציגי העידה בלבד יחליטו היכן  יםמצביע

 לקיים את החג. אתמול היה ערב מרגש מאוד.
 

פעילות ולחגוג חגים  םמה הרעיון לבנות מרכז מורשת ולהשאירו שומם? זה המיקום הנכון לקיי חביב פרץ:
 לבני הקהילה.

 

בנושא המלגות: תקציב העירייה גדל, יותר סטודנטים מקבלים מלגות, מחר נסגרת ההרשמה  עדיאל אילוז:
 למלגות העירייה. ישנם שיתופי פעולה רבים עם מרכז צעירים לגיוס מלגות.

 

כיו"ר וועדת כספים, אני מודה לגזבר, למנכ"ל העירייה ולכל השותפים בוועדה על עבודה חביב פרץ: 
 מוצלחת וטובה.
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 122/22החלטה מספר 

 
 .₪ 467,696,000, שיעמוד על 2023לשנת העירייה את תקציב  חברי מועצת העיר מאשרים

 
 
 

 קרן אלקריף, צורי כהן,  דני דסטה, עדיאל אילוז,הרב גולד, חביב פרץ, בוריס יודיס, אבי אלקבץ,  :בעד
 .מוטי אלושאיתי כהן, 

 

  .לוי, שלמה מליחי נגה שרון, כפיר סרוסי, לירז וזאן, משהנגד: 
 
 

 ₪  467,696,000יעמוד על  2023לשנת  העירייה תקציב
 
 
 

 20:43הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


