
 

 1 
 

 32-20, 11/56מן המניין מס' שלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר      
 חדר ישיבות אורן,  21.02.23 מיום                                                        

 
 
 

 נוכחים:
 

 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

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

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

  חבר מועצה -  מר דני דסטה 
  חבר מועצה -  מר צורי כהן

  חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי
 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי

 

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 
 

 :חסרים
 חברת מועצה  -  ב' נגה שרוןג

 )בהודעה מראש(מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 

 

 משתתפים:
 

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

 מהנדס העיר            -מר אבישי שאול                
 מבקר העירייה          -מר בני אליהו                    

 משרד עו"ד גולדהמר ,יועץ משפטי חיצוני          -                  דונג עודדעו"ד 
 מהנדסת הוועדה המקומית           -גב' אורה פיסטינר             
 ראש מנהל החינוך          -גב' טינה ולדמן                  

 מנכ"ל החכ"ל           -               מר נתנאל כהן
 עוזר בכיר לראש העיר ומנהל הלשכה לפניות הציבור             -מר אורן אקיקוס              
 מנהלת אגף תיאום, בקרה וחדשנות           -גב' שרית דהן                    
 מנהלת אגף צעירים וקהילה           -גב' תמר דיגמי                  
 עוזר סגן ראש העיר            -מר יהודה משה                

 
 
 

 18:08הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום

 

 .2022בתקציב שינויים  .1

 
 חבר המועצה לירז וזאן צועק ומפריע לפתיחת הישיבה ונקרא לסדר פעם ראשונה ושנייה.

 
 
 2022שינויים בתקציב : 1נושא מס'  

 
כבכל סוף שנה, אנחנו עושים התאמות של התקציב מול הביצוע בפועל. קיבלתם את הסעיפים שבהם  :גזבר

 .2022נעשו שינויים בתקציב לשנת 
מלש"ח. השינויים העיקריים  465 -ועמד על כ 2022אושר בחודש נובמבר  2022העדכון האחרון של תקציב 

מלש"ח.  1מלש"ח מעל הצפי, גביה מאגרות בניה של יותר מ  10שנעשו בתקציב הינם: גביה מארנונה של 
השינויים מצד כ סה" .מלש"ח 1.9ממשרד הרווחה קיבלנו מלש"ח.  5 -קיבלנו ממשרד החינוך תקציב של כ

 מלש"ח. 19-כההכנסה 
מלש"ח לתמרוץ בניה שהועברו לקרן שמנוצלת במהלך השנה. אנחנו  6מצד ההוצאה, קיבלנו ממשרד הפנים 

היא לפרויקטים ובגרויות בשנת  מלש"ח כשעיקר ההוצאה התוספתית 8 –מגדילים את ההוצאה בחינוך ל 
מלש"ח שחלקם לטובת פינוי אשפה. כמו כן  22 -בכהסעות. באגף שפ"ע הגדלנו את התקציב לתשפ"ג ו

 ביצענו גם התאמות שכר, כיוון שהביצוע בפועל היה נמוך יותר.
 

 הגזבר ענה על שאלות חברי המועצה
 

 23/15החלטה מס' 
 

 עומד על סך  2022לשנת . התקציב 2022את השינויים בתקציב לשנת  יםמועצת העיר מאשרחברי 
 לש"ח.א 484,999

 
הרב גולד, עדיאל אילוז, צורי כהן, איתי כהן, מוטי אלוש, מיכאל ברקן, בוריס יודיס, אבי אלקבץ, בעד: 

 ., קרן אלקריףדני דסטה
 

 כפיר סרוסי.נגד: משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי, בתיה אדרי, 
 
 

 
 

 18:36הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 

_______________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


