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 "ו/טבת/תשע"טט 

 23/12/2018 
 

  1/13פרוטוקול  ישיבת מועצה שלא מן המניין מס'
 20.12.2018שהתקיימה ביום חמישי  

 
 נוכחים:

 
 מר רונן פלוט, ראש העיר 

 מר אלכס גופמן, סגן ראש העיר
 מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר 

 ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר 
 מר דוד שינאן, חבר מועצה 
 גב' מיטל כהן, חברת מועצה

 גב' עירית שחר, חברת מועצה
 מר רוני ליקוורניק, חבר מועצה

 מר מנחם גנדל, חבר מועצה
 מר סמין ברון, חבר מועצה

 גב' אלה אידוב, חברת מועצה
 גטאס ראיד, חבר מועצהד"ר 

 מר חביב עודה, חבר מועצה
 מר נוריאל כהן, חבר מועצה

 גב' ברכה ברוב, חברת מועצה
 מר אלכס גנטמן, חבר מועצה 

 
  חסרים:

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה
 

 משתתפים:
 

 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה
 גב' לאה ספיר, ראש מינהל עירוני

 "ש העירייה מעו"ד אולגה גורדון, יוע
 מר עדי מלכה, גזבר העירייה

 מר ינון ביטון, מבקר העירייה 
 מר רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

 גב' אורנה פישר, ראש מינהל חינוך וקהילה
 גב' סלי ברקוביץ, מנהל אגף הרווחה

 מר סרגיי זלוטניק, מנהל א.ת. ציפורית
 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר

 וט, דוברת העירייה גב' אורנה יוסף בוחב
 מר סרגי זלוטניק, מנהל א.ת ציפורית

 מנהל אגף לוגיסטיקה, מחשוב ומערכות מידע מר דוד זילברמינץ,
 מר ארז אטיאס, מנהל אגף הביטחון

 מר גיא עמית לנדסמן, מנהל אגף רישוי ופיקוח
 

 סדר יום: 
 

 .2019אישור תקציב העירייה לשנת  .1
 

 
 פרוטוקול:
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תקציב העירייה  1/13 ת המועצה שלא מן המניין מס'תח את ישיבפומר רונן פלוט ראש העיר: 

 .19:30בשעה  2019לשנת 
 

מועצה צריך להגיע בעוד מספר דקות, הגב' גלינה סליפקו שלום לכולם, מר חביב עודה חבר ה
ת ישיבת הישיבות החשובות זא זוהי אחתלא תגיע היא בבית עם רגל שבורה.   חברת המועצה

 תקציב.לאשר את ה ל לפני סוף שנהתקציב אני משתד
ס אני יכול יחתאי אפשר לחזור אחורה, לפני שאני אחשוב שאתם תיקחו בחשבון, מי שמצביע 

 הוא עושה עבודה טובה, אנחנו מביאים כספים.שבשיחות שלי עם הגזבר שלומר לכם 
 , נסיים את השנה מאוזן.גם השנה הזאת

 
 כמעט ולא הגדלנווב השתדלנו לשבת עם מנהלי אגפים יש כאלה שחתכנו נו את התקצישהככ

עדכןבהתאם להכנסות במידה ויהיה ניתן נשב ונבמהלך השנה  על מנת לעמוד בתקציב מאוזן 
חודש בחודשו אנחנו עוקבים אחרי פעילות שלנו  והוצאות בפועל זה עדיף מאשר יהיה גירעון.

 באזור. אחרים מקומותלא משתווה ל . זהאחוזי גבייה 93.5% –הגענו ל 
 

מיליון זה כסף  52מעל  גבינו מפיגוריםאת חובות העבר  לנו גבייה מאוד חזקה והורדנו ההיית
והיו דיבורים להביא מיסים חדשים, אצלנו  סים לא מעלים מיששכב בחוץ. יחד עם זה אנחנו 

אני רוצה בת התושבים מדובר בהרבה מאוד כסף זה לא קיים, הייתה הכנסה מאוד טובה לטו
שים זה מראה , יהיו כמה דברים שנגיע לשיאים חד95% –לאחל למח' הגבייה להגיע ל 

שהעירייה מנוהלת בסדר והעובדים עובדים בסדר, המערכת עובדת כי בלי זה אתה לא מגיע 
ולומר תודה רבה  םימנהלהליעדים, סה"כ עובדי עירייה עובדים קשה, אני רוצה להודות לכל 

בעוד מיליון וחצי את השקעת העיריה  יםעלאנו מעל עבודה טובה ונאמנה. גם בחינוך השנה 
 ₪.מיליון  10אני רוצה שתדעו שהתקציב שלנו ביטחון אישי  ,₪

ה ואנחנו רואים את התוצאות ואת מה שקורה מאוד גבו  סכום מיליון  30 -כשיפור פני העיר 
 בעיר.

ובגשמים אנחנו משקיעים על זה מיליונים לקראת החורף י עשו עבודה טובה, אגף הנדסה וטכנ
  .ולא הצפות זה הוצאה של עבודת הכנה שנעשת מראש שהיו אצלנו לא ראו סירות

 
שמרנו מאוד על מסגרת כ"א ולא גדלנו ₪, מיליון מאות שלוש מ  יותר השנה תקציב העירייה

חינוך, יותר אנשים בעלי בו ת ייעודיות ברווחההן משרו, מה שכן גדל ותמוניציפלי במשרות
התקציב טוב, שיוויוני לכולם. לנו תקציב, יש בשורה לתושבי נ"ע, מקצוע, אני יכול לסכם יש 

 הלכנו לרוחב לכל השכונות ובזה מגישים את התקציב.
 

 : ערב טוב לכולם, הנחות ארנונה השנה גדל ?מר אלכס גנטמן חבר מועצה
 

ממשלה צריכים העיר עולים ואנחנו עפ"י החלטת מ זה נובע: העירייה מר עדי מלכה גזבר
 לתת למשרדי הממשלה הנחה 

 
: לפני שנתיים משרד הפנים בשיתוף עם האוצר הקים קרן צמצום פערים, נ"ע רו"ח ניר נחמני

הזה הוא  כתוצאה מהחלטה לבטל את עיר עולים הקיצוץ ,אמורה להיפגע בסכום משמעותי
 קבות זה יש גידול בארנונה, יש תמיד שינויים וזה השינוי המהותי.חלק מהנחות ובע

 
 ?₪מיליון 3.6 2017שהיו בשנת  הוצאות חד פעמיות: ערב טוב לגבי מר נוריאל כהן חבר מועצה

 
 : הייתם בתוכנית התייעלות, פרישה של עובדים זה הוצאה חד פעמי, בשנת רו"ח ניר נחמני

לא מתוכננים לפרוש עובדים ועם כן פורשים זה בסכום   2019י, בשנת הכנסות חד פעמו 2017
 , מהלוואה שנלקחה באישור משרד הפנים.זעום

 
 ? 4.5 –להתייחס למה עלה, מענק איזון ב מבקש : מר סמיון ברון חבר מועצה

 בגין₪, בשנה הבאה נעלה במיליון ₪ מיליון  18קיבלנו   2018: בשנת רו"ח נחמני ניר
 שיפור בנוסחת מענק האיזון. וישההלוואות שלקחנו 
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לקחת הלוואות, כי   מאוד כדאיעירייה לש:זה מקום יחידי בעולם רונן פלוט ראש העיר
 לקחת. מהרמענקים, יחד עם זה אני תמיד אומר לא צריך ל מקבלים יותר

 
להיות ומה התכנון, ולגבי  ר: המשך הנגשת מוסדות חינוך מה אמומר דוד שינאן חבר מועצה

 ל מוסדות ציבור בכלל ?הנגשה וש
 

עבור הנגשה ובשנת  2018סבטלנה תעני בבקשה, מה נעשה בשנת  מר רונן פלוט ראש העיר:
 מה מתוכנן. 2019

 
 תמוסדוב: החוק מחייב אותנו לטפל גב' סבטלנה גרמן מהנדסת העיר

דרך נגישה, שרותים,  ₪,חינוך אנחנו מחוייבים להנגיש, סכומים להנגשה זה כמעט כמיליון  
המדינה מסייעת יותר ככה הוספנו מעליות, בבי"ס חב"ד מעלית במקומות שיש ילדים נכים 

כסף ואין לזה  יודפת וגולן, בנוסף אנחנו ממשיכים להנגיש מוסדות ציבור זה עולה המון
 .תקציב ממשלתי הכל מתקציבי הרשות

 
אנחנו חייבים לעשות  שיש לו בעיה, 1 ילדים מספיק 600: בי"ס עם מר רונן פלוט ראש העיר

ה אדירה, עשינו את זה  בבי"ס יודפת, מתנ"ס בשכ' הכרמים, אי אפשר להבין מעלית. ההוצא
 בכמה כסף מדובר.

 
: משרד החינוך מבקש נגישות ושולחים לנו תזכורות גב' סבטלנה גרמן מהנדסת העיר

נים לנו החזר לאחר שעשינו הם נות₪, כאשר כל הנגשה זה בסביבות מיליון ₪  110,000
הנגשה, אנחנו מגייסים מכל מקום אפשרי לטובת הנגשה ראש העיר שם מטרה שאנחנו נשים 

סכומים לא מבוטלים כי אנחנו בעדיפות עליונה, יש לנו ילד בבי"ס גולן נכה, ויש אפשרות 
של  לבקש הנגשה פרטנית ממשרד החינוך. ואז העירייה צריכה לשים תקציב, עשינו הנגשה

ת. שיש ברשתונו יש תכנית עובדה מסודרמרכזי לפי התקציבים בית כנסת י, בית כנסת גרוזינ
 בודהיש מכלול דברים שאנו עושים בועדת נגישות אפשר להתייחס פרטני, עשינו תכנית ע

 גם בבריכה, ביד לבנים והנגשנו גם תחנות אוטובוס.והנגשנו למעבר חציה מונגשים 
 

 זה הרבה מאוד כסף.ו: במבני ציבור חייבים שתהיה הנגשה העירמר רונן פלוט ראש 
 

: אני רוצה לברך על התקציב, התקציב טוב לעיר שלנו, בקשר ד"ר ראיד גטאס חבר מועצה
 להנחות קיבלתי תשובות, התקציב הוא חיובי.

 
, אנחנו המסשנת אני רוצה לברך על הכנת התקציב לפני תום  מר חביב עודה חבר מועצה:

לים רשימת ים קודמות היינו מקבבשנ .ים לפני תחילת השנה, אנחנו מקדימים וזה טובמאשר
 תברים והמצב שלהם אני שמח אם נקבל את זה גם השנה.

 
 בקש מהגזבר להכין ולשלוח במייל.אני א מר רונן פלוט ראש העיר:

 
יר את ציב המתנ"ס. ואם רונן לא היית מזכאני אתייחס לתק: גב' עירית שחר חברת מועצה

כמובן שזה ירידה בתקציב מאוד לא זה לא הייתי מעלה את זה כי כן קיבלתי ממך תשובות, 
 פשוט דיברנו על זה והסברת, תודה לעדי מלכה  על הכנת התקציב.

 
הודות לגזבר ולני רוצה להצטרף למילים של מר חביב עודה : אגב' ברכה ברוב חברת מועצה

 ולמח' הכספים.
 מה יתרת ההלוואות ?

 
 ₪.מיליון  72 עדי מלכה גזבר העירייה:

 
אתם עושים את העבודה שלכם, זה פעם שלישית שאנחנו  ד"ר שוכרי עוואדה חבר מועצה:

ם נראה בעקומה יות כאן ולהצביע לפני תום השנה, אמצביעים לפני הסילבסטר, אני גאה לה
 השלטון תקין.זה מראה כמה הרשות איתנה ועולה נראה שכל פעם יש עלייה התקציב שלנו 
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יש לנו המון מה לעשות בעיר, אנחנו חייבים לחשוב עם חזון עתידי הוא אני חושב שהתקציב 
על תכנית חומש, איך להביא את כל השכונות לשיויון שכל התושבים ירגישו בבטחה ועתיד 

 זוהר, אני מקווה ששנת הבחירות הארצית לא תיפגע בתוכניות שלנו.
 

: אני רוצה להסביר כי לכאורה נראה שיש ירידה בתקציב אבל זה העירייהמר עדי מלכה גזבר 
 רק רישום חשבונאי שונה בנוגע להתחשבנות מול אורט.

 
יסטוריה לעולם לא הצביעו פה אחד : אנחנו הולכים לעשות המר אלכס גופמן סגן ראש העיר

 ל תקציב.ע
 

רים של ד"ר שוכרי, התקציב : נאמר פה הכל אני מצטרף לדבאלכס גדלקין מ"מ ראש העיר
 עשינו למען כל העיר.מרני בסה"כ יש הרבה דברים מאוד ש

 
 : מברכים את מח' הגבייה על אחוזי הגבייה.ד"ר ראיד גטאס חבר מועצה

 
בשנה התקציב לא היה פשוט בגלל שגבינו הרבה פיגורים,  מר עדי מלכה גזבר העירייה:

וב מה של שכר לפי משרד האוצר התקציב הוא ט יש עליה אוט'לא נותרו יתרות לגביה שעברה 
ליה, יש גידול בהכנסות בכל מקום, תודה לרונן על התמיכה שחשוב שאנחנו תמיד במגמת ע

 והדחיפה מלמעלה תודה למח' הכספים.
 

בין הבודדות שמאשרות לפני סיום שנת נ"ע : אני בדר"כ רק נותן תשובות רו"ח ניר נחמני
 גאוה. קדימה, רונן מה שאתה מביא לפה זו שיבהתקציב, עם עבודה קשה עם ח
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 הצבעה:
 פה אחד  –בעד 

 
 החלטה:

 ₪ . 303,106,605על סך  2019מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 
 

 הודעות ראש העיר. .2

 .בריאות שכנות טובה וקריסמיס שמח 

 בעיה קשה אנחנו בוחנים מס' אפשרויות,  נעשיית עבודה גם בנושא חניות בעיר יש
 התקיים סיור משותף עם המשטרה ונבחנים מס' פתרונות לגבי מס' רחובות.

 
  - 21:15הישיבה הסתיימה בשעה  -

 
 
 

__________     ______________ 
 לאה ספיר            רונן פלוט   
 ראש מינהל עירוני      ראש העיר   

 
 
 

  רשמה עדיה וקשטיין 


