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 09.2.0202מיום   0202תקציב  – 4פרוטוקול ישיבה מיוחדת מס' 
 

                
 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך   נוכחים

 רה"עומ"מ סגן  -  מר משה שיטרית                                   
 חבר מועצת עיר                              -  מר שמעון גולדברג    
 חבר מועצת עיר -   ץמר אלי פר    
 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן    
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    
 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט    
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    
 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל     
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי    
 חבר מועצת עיר -  מר אסצ'לו מולה    
 סגן רה"ע -  מר ישעיהו ארנרייך    

 
     
 עיר חבר מועצת -  מר שלום אדרי  חסרים: 
 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה    
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב    
 חבר מועצת עיר -  מר ניסים בריח    
     

 
 

   :משתתפים
 מנכ"לית -  גב' מירה מינס

 סמנכ"ל מנהל ומשאבי אנוש -   מר ערן בן דב
 ברגז -  מר אריה ברדוגו    
 יועמ"ש -  עו"ד מיקי גסטוירט    

 מבקר העירייה          -        מר יעקב דהן                                                     
 ראש העיר מ"טר -  מר יוחנן מאלי    
 עוזרת רה"ע -   גב' סתיו סעד    
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 0202פתוח ישיבת מליאה מיוחדת לאישור תקציב מתכבדת לאני  ראש העיר:
בניית  תהליךהעבודה הקשה ועל מודה למנכ"לית לגזבר ולכל הצוות על אני   ראש העיר:

ברי מועצת העיר על לקיחת האחריות והובלת חל התקציב. אני מבקשת להודות
 אחראי.מאוזן ותקציב 

תקציבים מיוחדים על מסגרת התקציב ומאידך מקצה  מצד אחדהתקציב שומר     
 לתחומים הבאים:

 תחבורה 

 התחדשות עירונית 

 צעירים 

 היכל התרבות 

  חינוך 

  רווחה 

 .תפעול 
 

 גידול בהכנסות הארנונה מענק האיזון קטן משנה שעברה. גזבר:
 גידול בהכנסות מגרות בנייה.   
 הצעת התקציב תועבר לאחר האישור למשרד הפנים.   
 לתקציב המדינה תהיה השפעה על התקציב.   

 יש תוספות לספר המונח בפני החברים:
 

 ₪  02-ספורט עממי  .1

 אש"ח. 55 תוספת של - אולמות מגרשים .0

 .ו לסעיף אחדקהילתיים אוחד ופרויקטיםפנאי חרדי סעיפים   .3

 אש"ח. 52 תוספת של עבודות קבלניות בי"ס ז'בוטינסקי .4
 התוספות ירדו מהבצ"ם.

 ב עבר אישור של ועדת כספים.התקצי 
 

מנהלי האגפים בהובלת וחברי מועצת העיר לבניית ספר התקציב, מודה לשותפים  : מנכ"לית
הגזבר על עבודה קשה ומקיפה שהביאה לספר התקציב המונח בפניכם שמבטא גם את תכניות 

על ספר  העבודה השונות ואת הרצון שלנו להוביל את העיר קדימה וגם את המחויבות לשמירה
 התקציב. 

: מעלה לאישור את הספר תקציב העירייה בהתאם לחומר שנשלח הצעת החלטה –ראש העיר 
 לחברי המועצה וההבהרות שניתנו בישיבה.

 .ללא מתנגדים – 14 בעד הצבעה:
 מועצת העיר מאשרת את הצעת ההחלטה של ראש העיר. החלטה:

 הישיבה נעולה.
 רשם : ערן בן דב סמנכ"ל

                        ______________ 
 ראש העיר-ד"ר עליזה בלוך               

 


