
 
 

 
 

 30.12.21            בס"ד 

 , 30.12.21 ,בתשפ" ו בטבתכ", חמישי מיוםמן המניין, שלא מועצה  פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, 18:00שעה 

 נוכחים:

  ראש העיר -שוקי אוחנה

 מ"מ ראש העיר -שלמה חדד   

 סגן ראש העיר -ישראל מאיר סבדרלוב   

 חבר מועצה   -יורם מעודה  

 מועצה חבר  -יוחאי עזרא  

 חבר מועצה  -ישי כהן  

 מועצה  חבר -קארו יותם  

      חברת מועצה -אסתר אדרי 

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר  

   חבר מועצה -דוד כהן 

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר 

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי 

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי 

  מועצה חבר -גלבך נחמן 

 חבר מועצה  -יוסי גלנט 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה  -רוני בן אבו

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד    

 גזבר העירייה  -משה מדר   

 מבקר העירייה  -גבי וענונו   

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד    
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 דיון: 

 . )מצ"ב( 2022אישור תקציב העירייה לשנת  .1

 רשות הדיבור לגזבר שעמל להכין את התקציב.ראש העיר: 

פרויקטים דבר המכפיל את התקציב. קיימת בעיית  ₪ ואינו כולל תקציב    299,167,670עומד על    2022תקציב  גזבר העירייה:  

מיליון ₪. סגירת אתר תאנים פוגע   11.2-הגרעון ביטול עיר עולים הפוגעת בירידה בהכנסות מארנונה מהמדינה בסך של כ

משרדי מיליון ₪(. אנו בדיונים עם    26.325מיליון ₪. גידול בהוצאות הרווחה וגידול בהנחות מגדילים גרעון )  5-6-בהכנסות ב

ההכנסות   את  להגדיל  עושים מאמצים  אנו  הרגולטוריים.  הזה שיצרו ההחלטות  לגירעון  מענה  שיינתן  מקווה  ואני  הממשלה 

 העצמיות וכדוגמא בשנה הקרובה יהיה גידול בהכנסות מפוטו וולטאי. 

מיליון ₪. תקציב    100-תקציב זה מבטא גידול בהוצאות לחינוך, תרבות וספורט. תקציב לתחומים אלו יעמוד על כ  ראש העיר:

ראינו השקעות רבות בתשתיות דרך תקציבי   2021מיליון ₪ של גידול פעילות העירייה. בשנת   10-בכ  2021זה גדל מתקציב 

ר. בית חנה, תוספת בביצוע ובתכנון מוסדות חינוך: פסג"ה, בית קק"ל מיליון ₪ לא כולל בתי ספ  15  -פיתוח. בחינוך הושקעו כ

מיליון ₪ ועוד היד נטויה. נכנסנו לשכונות וטיפלנו בכבישים    30-למצוינות וגני ילדים ומעונות. בכבישים ובתשתיות השקענו כ

ותוספות ושדרוגים בכל העיר. נרחיב את תשתית התאורה בעיר: נוף כנרת, כביש בית העלמין    2022בכל רחבי העיר. בשנת  

גני משחקים ופארקים מהיסוד.   17מיליון ₪ במטרה לחזק את התיירות הקיימת. שיפצנו ושדרגנו    28-בתיירות הושקעו כ

אנחנו מתחילים לקרות את כל מגרשי הספורט, מגרשים בבתי הספר ושחב"ק, דבר שיביא לאיכות המגרש   2022בתחילת  

: מתנ"ס מאור חיים, מרכז מבקרים באשת"ם, 2022ר פעילות בכל עונות השנה. פרויקטים לשנת  וגידול בפוטו וולטאי ויאפש

 1000הקמת בית יד לבנים, תוספת במתנ"ס בלום, ומתוכנן סניף בני עקיבא ליד בית ספר ממ' ב', יבנה אולם ספורט בעל  

ויחזק את הקשר בין בני הנוער לגיל השלישי  מקומות, בניית מתחם לתנועת הנוער פסגות אשר ייתן מענה לבני הנוער בעיר  

₪ מסעיף הכליזמרים לסעיף כ"א וזה יהיה חלק מאישור   250,000והיד נטויה לפרויקטים רבים נוספים. אנחנו מעבירים סך של  

 ₪. 299,167,670התקציב. אבקש להצביע ולאשר את תקציב העירייה בסך 

 הצבעה:  

סט, ישראל מאיר סבדרלוב, שניאור ליפסקר, יורם מעודה, אסתר אדרי, ויקי שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי באר  -בעד

 . , נחמן גלבךאלקבץ, יותם קארו, יוחאי עזרא, דוד כהן, ישי כהן, יוסי גלנט

 אליעזר לזר -נגד

 ₪.  299,167,670בסך  2022החלטה: לאשר את תקציב 

 . )מצ"ב( 2022אישור תקנים כ"א לשנת  .2

 כדלהלן:  2022לשנת  תקני כ"א ראש העיר: 

 489.96   משרות בפועל 

 3 משרות נבחרים 



 
 

 
 

 ================== 

 492.96סה"כ משרות בפועל:       

 1.92 : משרות ללא מרכיבי שכר

 156.70          פנסיונרים בפועל:    

 

 כמובא לעיל.  2022בקש להצביע ולאשר את תקני כ"א לשנת א יש לציין כי המשרות הללו תוקצבו ואושרו ע"י גזבר העירייה.

 הצבעה:  

, שניאור ליפסקר, יורם מעודה, אסתר אדרי, ויקי שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ישראל מאיר סבדרלוב  -בעד

 אלקבץ, יותם קארו, יוחאי עזרא, דוד כהן, ישי כהן, יוסי גלנט, נחמן גלבך. 

 אליעזר לזר -נגד

 כמובא לעיל.  2022תקני כ"א לשנת  החלטה: לאשר את 

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 
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