
 
 

 
 

 

 

 

17/12/2020 

 ב'/טבת/תשפ"א

 17.12.2020פרוטוקול ישיבת מועצה שלא מן המניין שהתקיימה ביום ה' 

 2021תקציב העירייה לשנת 

 

 נוכחים:

 מר רונן פלוט, ראש העיר 

 מר אלכס גדלקין, מ"מ ראש העיר 

 אלכס גנטמן, חבר מועצהמר 

 גב' מנחם גנדל, חבר מועצה

 גב' אלה אידוב, חברת מועצה

 מר נוריאל כהן, חבר מועצה

 ד"ר גטאס ראיד, חבר מועצה

 מר דוד שינאן, חבר מועצה 

 מר סמיון ברון, חבר מועצה

 ד"ר שוכרי עוואדה, סגן ראש העיר ללא שכר

 מר ינוש פינקלסקו, חבר מועצה

 חבר מועצהמר חביב עודה, 

 גב' ברכה ברוב, חברת מועצה

 גב' גלינה סליפקו, חברת מועצה

 גב' עירית שחר, חברת מועצה

 מר ינוש פינקלסקו, חבר מועצה

 חסרים: 

 גב' מיטל כהן, חברת מועצה

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 משתתפים:

 גב' חוה בכר, מנכ"לית העירייה

 גב' לאה ספיר, ראש מנהל עירוני

 מר עדי מלכה, גזבר העירייה

 ליאון, מבקר העירייה מר רן

 גב' אורנה יוסף בוחבוט, דוברת

 גב' סבטלנה גרמן, מהנדסת העיר

 רומן שמעוני, מנהל אגף ההכנסות

 סדר יום:

 .2021אישור תקציב העירייה לשנת 

 פרוטוקול:

, אבל לפני אני 2021אישור תקציב העירייה לשנת אנחנו מתכנסים כעת לישיבת  –רונן פלוט 
לבית עולמו חבר טוב של כולנו שהלך בפתאומיות מר אלכס גופמן ז"ל ואני מבקש, עזב אותנו 

 מבקש לכבד את זכרו בדקה דומיה.

 הנוכחים עומדים דקה לזכרו של מר אלכס גופמן ז"ל.

את מקומו של מר אלכס גופמן ימלא עו"ד נורברט  לוי בלומנטל שישבע אמונים ויצטרף למועצת 
 העיר.

 נשבע אמונים למועצת העיר. – עו"ד נורברט בלומנטל

להביא לידי ביטוי בתור מי שגדל בעיר הזו מהיותי ילד וולהיות חלק מהעשייה אני שמח להצטרף 
 מהיכולות שלי.

רותים חברתיים גדלו כמיליון יהרווחה ש תחום₪.  319,057,000התקציב הוא  היקף  – עדי מלכה
 1,700,000השירות לתושב ₪,   2,300,000שפ"ע ה₪,  2,000,000 –כ חינוך , יש גידול בתחומי השח
 תחומים עיקריים שיש בהם דגש בתקציב. 5. אלה ש"ח 1,000,000 ביטחוןו₪ 

הסיעה נצרת עלית החדשה ישבה ודנה על התקציב כולל הסברים בועדת כספים היו  –  פלוט רונן
 בנוסף כל מי שפנה לגזבר קיבל הסברים. והתקבלו כל ההסבריםשל כל הסיעות נציגים 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

יה, האם זה יראיתי משהו משמעותי עליה בתקציב הרווחה למה העל – בלומנטל נורברטעו"ד 
 מצריך משהו מאיתנו?

לעומת שנה קודמת, בעקבות של הרווחה יש הלוואה שהעירייה לוקחת ועליה בתקציב השנתי 
 בחשבון?לקחנו את זה  יש חוסר ודאות הקורונה 

הגידול הוא בתחומים מאוד חשובים  .אני רוצה לברך את הגזבר  על הכנת התקציב – גטאסד"ר 
אני מברך על כך,  אני חושב שאלו דברים חיובים בהחלט, בכל זאת השנה הזאת היא שנה לא 

 שגרתית ואנו לא יודעים מה צפוי איך נתמודד עם התקציב הנוכחי?

 ? ןשהתקציב של הקליטה יותר קטבה מה הסי –  ברוב הברכ

 ?, מה הסיבהירידה במענק חד פעמילפי ההצעה אני רואה שיש  – גנטמןאלכס 

 ל בסעיף הביטחון?ודגימאילו תקציבים ה –  ברון סמיון

 ממה נובע גידול?יש עליה בארנונה,  –  אידוב אלה

כחלק מתכונית שהתקבלו ממשרד הרווחה ברווחה יש גידול  עקב תקנים נוספים  – מלכהעדי 
 הרווחה בעקבות הקורונה וגם לא להגדיל את השרות לתושבים שזקוקים.

 רותים נוספים ומשם נובע הגידול.יתקנים נוספים לש 10יש תקנים שלא אנחנו קובעים, יש 

וודאות לא הורדנו את אחוזי הגבייה אנחנו נמצאים החוסר לנושא חישוב הארנונה, למרות 
על פי הנחיות משרד הפנים העסקים לא מקבלים אוטומטית אלה מינו את חברת  בתקופה קשה, 

להנחה, אנחנו צופים שכל החוסר שהיה השנה יכנס בשנה  זכאיםאיזה עסקים  שתבדוקמעוף  חב'
 הבאה.

ל בגביית הארנונה גם מתושבים וגם מעסקים, העירייה בבעיה יש חור מאוד גדו -  פלוטרונן 
 לא משלמים וממתינים לאישור המעוף. מפעליםוהעסקים הת, במקביל גם ל"אנשים היו בח

יש מפעלים העלייה בארנונה היא כתוצאה מהעלאה המחייבת על ידי משרד הפנים ו – מלכהעדי 
 .לקחתי צפי הכנסה חדשים שנכנסים

כל שינוי שיחול במהלך השנה לטובה או חוסר ודאות, יש מובן התקציב הוא תכנון לשנה הבאה כ
היא לא שנה מייצגת ונצטרך  2020נשנה בהתאם לצרכים. שנת לרעה, אנחנו נביא למועצה ו

, משרד הקליטה קיצץ המון תקציבים , לשאלתה של ברכהעיף הקליטהלעניין ס .להתנהל בהתאם
לקחה על גובה התקציבים שקוצצו לעומת התקציב שבנינו הרשות ופרוייקטים, למרות זאת  

 ח מכספי הרשות."ש ןעוד מיליו ות של השתתפעצמה 

 .לא קיצצנו הכל היו כל מיני תכניות של משרד הקליטה שנסגרולמרות ש – פלוטרונן 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

לא קיבלנו ירידה במענק חד פעמי, מדובר על מענק של קרן לצמצום פערים עדיין  –  מלכה עדי
 ולכן לא יכולנו לתקצב אותו.הודעה ממשרד הפנים 

 3אנחנו משקיעים פי  .בעירהתושבים   שלביטחון האישי ה תחושת סעיף הביטחון זה חיזוק
תקציב הביטחון כל  ,השכונות משמר  פקחים, יש תכנית של 4מרשויות אחרות, עכשיו נוספו עוד 

 .הזמן בעלייה

, תקציב ההוצאות הוא קשיחוה ובאמת נתקלים בגבייה התקציב כרגע מאוזן, במיד –  שחר עירית
 מה קורה אז?

לא קשיח חוץ משכר, ברגע שנגיע למצב כזה אתם תצטרכו לקבל  תקציב בכלל ה – מלכהעדי 
 ., זה יגיע למועצההחלטות

נקבל כאן  דע,אני לא יו או בתחומים מסויימים או שתהיה החלטה להוריד לרוחב – פלוטרונן 
, ונוכל לחזור לחיים שאנחנו מכירים וייתן מצב רוחיהיה אפקטיבי אני מקווה שהחיסון  החלטות.

 בהזדמנות זאת אני קורא לכולם להתחסן.

, זה לא פשוט להכין תקציב בשנה כזאת קשה ,דם כול אני רוצה לברך על התקציבקו – חביבעודה 
 2021י ולא יודעים איך ול לא צפו, לדעתי גם הכ2020 תלמה שהיה בשנ המסגרת התקציב  דומ

תלוי מבחינת המשק אם יתאושש או לא, מה יהיה תתפתח זה יכול להיות לרעה לא יודעים 
משרת את כלל התושבים בתקווה שנתאושש מהקורונה ונוכל לממש את כמו שהוכן התקציב 
 התקציב.

כל שנה אנחנו עולים בגלל , אחל לך בהצלחהאני מבלומנטל  נורברטעו"ד ברוך הבא   -שוכרי ד"ר 
, אנחנו אמרנו שתקציב זה צפי לשנה הבאה ואנחנו לא יכולים 1.1%תוספת אחוזית והעלייה היא 

הדבר  בעד התקציב.נצביע , אפילו אשראי של המדינה ירד אי לכך אנחנו כסיעה 100%לדעת ב 
 נאשר.נצביע והוא דינמי , מציע ש

 הצבעה:

 אחד –בעד 

 החלטה:

 .₪ מיליון  319,057,000על סך  2021מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לשנת 

 20.30הישיבה  הסתיימה בשעה 

 

_____________________    _______________________ 

 לאה ספיר                      רונן פלוט           

 ראש מנהל עירוני                  ראש העיר        

 

  נרשם ע"י עדיה וקשטיין 


