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קובץ החלטות מס' 116/18
של ישיבת מועצה שלא מן המנין
שהתקיימה ביום שני ,י' בניסן התשע"ח26.03.18 ,
בשעה 19:15
באולם המליאה/קומה  ,5בנין העירייה

משתתפים

דב צור  -ראה"ע ,מוטי עג'מי  -מ"מ ראה"ע ,רז קינסטליך – מ"מ ראה"ע ,ציון
כהן – סגן ראה"ע ,איתן שלום – סגן ראה"ע ,יוסי חממי – סגן ראה"ע ,אייל
מושיוב – משנה לראה"ע ,אריה כהן – משנה לראה"ע ,פרופ' תמי רונן ,לימור
גור ,משה לב הר ,יפעת מאירוביץ יפת ,אבי חיים ,אייל לוי ,מיכל קלדרון ,ליאל
אבן זוהר בן דוד ,סורין גנות ,מאיר עקיבא.

חסרים:

דורון אוזן – משנה לראה"ע ,אבי דנינו – משנה לראה"ע ,עידן מזרחי ,אוהד
אוזן ,מיכאל רייף ,ישראל מוטעי ,קרן דנה ,יצחק אבשלומוב ,שמעון טרבלסי,
אסף דעבול ויפת מנחם.,

נוכחים:

חיים גליק – מנכ"ל העירייה ,איתן דורון – סמנכ"ל לתפעול ,קיריל קוזיול –
מהנדס העירייה ,קרן ברק – גזברית העירייה ,עו"ד אינסה גולדנברג לוי –
היועצת המשפטית לעירייה ,ראובן הרשקוביץ – ראש מינהל שפ"ע ,ד"ר שוש
נחום – ראש מינהל החינוך ,נעמי אחימור – ראש המינהל לשילוב חברתי,
איתמר לוי – ראש מינהל איה"ס ,נתי לרנר – ראש מינהל אמרכלות/כ"א,
דפנה שקורי – ראש מינהל קהילה ,מוריס לוי – מנהל אגף תקציב ,אלי
שוורצברג – מנהל אגף חופים ואגמים ,מרום סינואני – מנהל אגף בניה
ציבורית ,טובה סער – מזכירת מועצת עירייה ,חשבי המינהלים ,אלי פולק –
מנכ"ל החברה העירונית ,ניצן פלג – מנכ"ל החברה הכלכלית ,משה ליבר –
סמנכ"ל החברה לביטחון וסדר ציבורי .
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על סדר היום:
עדכון תקציב רגיל  2018ועדכון שיא כ"א – מרץ 2018
המועצה התבקשה לאשר עדכון תקציב רגיל לשנת  2018ועדכון שיא כ"א – מרץ  2018כמפורט
להלן:
385.45

משרות;

הנהלה :
שירותים מקומיים

:

969.6

משרות;

שירותים ממלכתיים

:

3,035.9

משרות;

74.55

משרות;

מפעלים

:

גמלאים

:

926

משרות.

=====================================
משרות
5,391.50
סה"כ:

לקראת הישיבה הופצו לעיון החברים עותק עדכון התקציב הרגיל  +עדכון שיא כ"א  +עדכון
נוסף להצעת עדכון התקציב.

ראה"ע -מר דב צור – עדכון התקציב מתבקש בגלל העובדה ,שבעת הכנת התקציב הרגיל הוא
לא נכח וסידרה של פעולות לא נדונו ,בצדק  ,ע"י ממלא מקומו – מר מוטי עג'מי וסגל
הגזברות ,ואלו העדכונים שאנחנו מבקשים כעת לבצע בתקציב הרגיל.
הסעיף הגדול בתוך העדכון הינו סעיף שנכפה על העירייה ונוגע לנושא הגדלת התקנים של
סייעות טיפוליות שקיבלנו ממשרד החינוך .כל שנה זה קורה ככה והמשמעות הכספית הינה
 5,200מליון  ₪בצד ההוצאות ו 4.34 -מליון שח בצד ההכנסות.
סעיף נוסף הינו עדכון הסכמי השכר והעלאת שכר המינימום מכח הסכמי שכר קיבוציים,
שנחתמו בעבר.
התנהל דיון במהלכו קיבלו חברי המועצה תשובות לשאלותיהם.
גב' ליאל אבן זהר בן דוד – ההסתייגות שלה מעדכון התקציב נוגע לנושא העברת הכספים
מעסקת אלקטרה לתקציב הרגיל ,לדעתה פעולה זו אינה תקינה והכסף היה אמור להישאר
בקרן נדל"ן.
ראה"ע – מר דב צור העמיד להצבעת חברי המועצה עדכון תקציב רגיל לשנת .2018

להלן ההצבעה:
בעד12 -

)ה"ה ראה"ע -דב צור ,מ"מ ראה"ע – מוטי עג'מי ורז קינסטליך ,סגני ראה"ע –
ציון כהן ,איתן שלום ויוסי חממי ,משנה ראה"ע – אייל מושיוב ואריה כהן,
וחברי המועצה תמי רונן ,יפעת מאירוביץ יפת ,אייל לוי ואבי חיים(

נגד/ -
נמנע2 -
מחליטים:

)ה"ה ליאל אבן זהר בן דוד וסורין גנות(
מאשרים )ברוב קולות( :עדכון תקציב רגיל לשנת  2018ועדכון שיא כ"א מרץ
 2018כמפורט להלן:
הנהלה :
שירותים מקומיים:

385.45
969.6

משרות;
משרות;

שירותים ממלכתיים:
מפעלים:

3,035.9
74.55

משרות;
משרות;

משרות.
926
גמלאים:
==============================
סה"כ:

5,391.50
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טובה סער
מרכזת ישיבות מועצת העירייה

דב צור
ראש העירייה

משרות

