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 2202/04/31מיום  8מס'  מיוחדתפרוטוקול ישיבת מליאה 

 

 ראש העיר -  ד"ר עליזה בלוך  :  נוכחים
 

 סגן ומ"מ רה"ע -  מר משה שיטרית
 סגן רה"ע  -  גב' רינה הולנדר    

                              סגן רה"ע -  מר שמעון גולדברג
 

 חבר מועצת עיר -  מר אברהם פרנקל
 חבר מועצת עיר -   מר אלי פרץ

 חבר מועצת עיר  -  מר אלישיב גוטמן
 חבר מועצת עיר -  ו מולהאמר אסצ'ל    

 חבר מועצת עיר -  מר חיים זמורה
 חבר מועצת עיר -   מר יגאל חדד    

 מועצת עירחבר   -  מר יוסי גולדהירש
 חבר מועצת עיר -  מר יצחק אלמליח    
 חבר מועצת עיר  -  מר ישעיהו ארנרייך    

 חבר מועצת עיר - מר ישעיהו יצחק ויסמן
 חבר מועצת עיר -  מר ישראל מנדלסון    
 חבר מועצת עיר - מר ישראל סילברסטין    

 חבר מועצת עיר -  מר ישראל עזרי רמתי
 חבר מועצת עיר -            מר צבי ווליצקי

 חבר מועצת עיר -  מר שלמה  ברילנט
 

 חבר מועצת עיר -  מר מלאכי כי טוב  : חסרים
 חבר מועצת עיר -  מר שלום אדרי   

 
 

 :  משתתפים
 גזבר העיר  -  מר אריה ברדוגו   
 יועץ משפטי   -  עו"ד מיקי גסטוירט     
 מבקר העירייה   -   מר יעקב דהן   
 רמ"ט ראש העיר   -    נתי גבאימר    
 דובר העירייה  -  מר רועי לחמנוביץ    
 עוזרת ראש העיר   -   גב' סתיו סעד    
 רכז ישיבות המועצה  -  מר ניסים כהן    
 עוזר רכז ישיבות המועצה  -    מר דוד וקנין   
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 :על סדר היום

 

 2021לשנת תקציב העירייה אישור 

 

 :בישיבה

מאוד. על כך  טוב וחג שמח. לאחרונה אנו נפגשים מידי יום ואנו שמחיםערב  – ראש העיר
 תקציבלקביעה ואישור  8ישיבת מליאת העיר, ישיבה מיוחדת מס' אני מתכבדת לפתוח את 

 .2022שנת להעירייה 
של חברי המועצה, מנהלים, מנהלי אגפים  רבה רגע חשוב אחרי עבודהמדובר במבחינתנו, 

שלנו ולהבין תוך ניסיון לקחת את כול ההכנסות ם, גזבר העירייה, מנכ"ל העירייה למיניה
בתוך  . ההכנסות עדין לא גדלו בהתאםאילו ההוצאות וגדלו שהעיר גדלה מאוד ואיתה 

תקציב בצורה מסודרת את הבכול זאת לארגן תקציב ולבנות המגבלות האלה הצליחו 
 ריות על העיר. חהלוקחת א

יועבר לאישור משרד הפנים ולאחר מכן נמשיך לעבוד איתו. תקציב זה, לאחר אישור כאן, 
תמש נכון בתקציב ויעשה מאמץ גדול אני בטוחה שכל מי שנמצא כאן יעשה מאמץ עליון להש

 ביותר להגדיל את הכנסות העירייה כדי שנוכל לתת שירות טוב יותר לתושב. 
 אני מבקשת מבני וקנין התייחסות קצרה לסיכום העניין. 

אני חושב שבני היה בישיבות עם כולם ועשה עבודה נהדרת. כול הכבוד  – שלמה ברילנט
 לאריה שנותן לבני להציג את התקציב. 

 לא מדובר בסתם פרגון אלא פרגון על עבודה טובה. 
₪.  768,346,000ת לכם עומדת המוצג 2022הצעת התקציב של הרשות לשנת  – בני וקנין

 300 –התקציב כולל הכנסות עצמיות בסכום של כ . 2021על תקציב  11%מדובר בתוספת של 
מיליון. שאר התקציב מורכב ממענקים  300 –מיליון, הכנסות ממשרדי ממשלה בסכום של כ 

פעולות כלליות )  28% -שכר, פעולות כלליות כ –ותקבולים אחרים. שליש מתקציב ההוצאות 
 –מיליון, פעילות רווחה  176בשפ"ע , תפעול, בריאות, איכות סביבה, קליטה (, פעולות חינוך 

 מיליון.  60 –מיליון והנחות בארנונה  10 –+ מימון  מיליון, פירעון מלוות 112
תועבר לאישור משרד הפנים. לאחר אישור משרד , התקציב לאחר שההצעה תאושר במליאה

נוכל להטמיע את התקציב למערכת העירונית ולעבוד עם התקציב. כמובן, יש לפעול הפנים 
 שההכנסות אכן ימומשו כצפוי לטובת כול העיר.  עם יד על הדופק

 תודה גדולה לבני.  – ראש העיר
 בתקציב.אני רוצה להתייחס לנושא בשפ"ע שהוא מעבר לדברים הכתובים   - שלמה ברילנט

י מועצה במשך השנה על דברים שלא תוקצבו. אני מדבר על ריהוט היו כמה בקשות של חבר
, רחוב, שילוט ועוד כול מני דברים שלא קיבלו מענה. אני מצפה שבישיבה הבאה מועצת העיר

לדברים מענה. יש לקחת בחשבון שהבינוי המסיבי בעיר מצריך גם מתן חברי המועצה ייתנו 
 . מענה לצרכים המתפתחים תוך כדי גידול העיר

 מה זה בישיבה הבאה ?  – רינה הולנדר
 מדובר על תב"ר ולא במסגרת התקציב למרות שרציתי שזה ייכלל בתקציב.   - שלמה ברילנט

במסגרת ישיבת התקציב העליתי דברים שחשובים לטובת תושבי העיר שלא יכלו להיכלל 
בתקציב אך אני רוצה לתת להם מספיק חשיבות כדי שבהמשך ניקח אותם בחשבון במסגרת 

 התב"רים הקרובים. 
אני רוצה להודות לצוות המקצועי על התקציב המהפכני שהציגו. אני חושב  – שמעון גולדברג

נותן תקציב ש בודה מעמיקה. אני חושב שבסופו של דבר יש פה תקציב שטוב לעיר,שנעשתה ע
אין הערות על בסך הכול נותן ביטוי לצרכי העיר ולי , תקציב שוהצרכים שלוביטוי לכול אחד 

הוא נכון וטוב לעיר ואני מקווה שהצוות המקצועי התקציב המוצע אני חושב ש .התקציב
דשמיא  אבסייעתנוכל , כך שבמשרד הפנים כמה שיותר מהר יעשה כול דבר שהתקציב יאושר

לעבוד לפיו. אני רוצה להודות למנכ"ל על ההובלה. חשוב לי לציין שגם אגף ההנדסה קיבלו 
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הצרכים שלו על אף שמדובר בצרכים לא פשוטים. אני רוצה להודות לראש העיר על כול את 
 התהליך ועל התקציב הטוב והראוי. 

את מה שהוא צריך. אני חושב שמעון דיבר על כך שאגף ההנדסה קיבל  – ישראל רמתי
שמחלקת הרכש מקבלת הרבה כדי שנוכל לעשות הרבה פעולות כך שהדברים ברכש יעברו 

נעשה עוד צעדים בהמשך, יקטינו את הבירוקרטיה ויסיר עול מהמנהלים.  ,חלק ומהר יותר
 כדי להטיב עם המערכת.

, למנכ"ל עיף, לאריהשעמל והכין סעיף ס גיד תודה לכולם, לבניבהזדמנות זו אני רוצה לה
 ולראש העיר. 

אנחנו כעת עומדים לאשר את תקציב העירייה שמשפיע על כלל תושבי  – ישראל סילברסטין
אירועים ובשורות מנושא התקציב כי אני רוצה להתייחס למספר טיפה , אבל אני אחרוג העיר

והקמת  שקרו בשבוע האחרון ואני מדבר על הקצאות של בתי הכנסת םלתושבי העיר, דברי
. היום יש אלפי תושבים, בעיקר בשכונות החדשות שמקבלים מענה לצרכים מוסדות חינוך

בשורה לאלפי תלמידים שיכנסו למוסדות  וזה מהווההבסיסיים שלהם בעניין מוסדות חינוך 
 .ות לראש העיר שהובילה את התהליך. בראש ובראשנה יש להודלקרוואניםמסודרים ולא 

כולל חברי מועצה מהסיעות השונות שידעו תהליך לא קל מול הרבה רצונות של הרבה גורמים 
לפעול אחד עם השני והיכן שהיה צריך מקום להתגמש ידעו לעשות זאת. כאן המקום להודות 

. ליועץ המשפטיו לכולם, לראש העיר, לנתי גבאי, לוועדת ההקצאות ברשות יוחנן המנכ"ל 
 בשם אלפי התושבים.  להודות לך ראש העיר כאן אני רוצה 

 
אנחנו מצביעים על טיוטת התקציב האחרונה שהובאה תודה רבה לכולם.  –ראש העיר 

 ₪  464,952של  סכוםהרשום ב 1827001750ומבקשת לפצל את הסכום בסעיף בפניכם בשינוי 
להעביר מהסעיף הנ"ל לסעיף ₪  262,476ואת היתרה בסך ₪  202,475 של ולהותיר בו סך

1827001752 . 
 .2022אני מבקשת להעלות להצבעה ולאישור את תקציב 

  
 ,  אין מתנגדים.  19בעד  – הצבעה

 
  ותוספותיו. על תיקוניו  2022לשנת  תקציב החלטה: מועצת העיר מאשרת את 

 

 

 

 

 רשם : ניסים כהן 

 

         

 

 

 

  _____________________    _________________ 
 ד"ר עליזה בלוך           ניסים כהן                  

 ראש העיר             מרכז ישיבות המועצה                 


