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 92פרוטוקול מס' 
 

שלא מן המניין  פרוטוקול מישיבת מליאת מועצת העיר
   9121121.13שהתקיימה ביום שלישי,   ג' בטבת  התש"פ, 

 בחדר הישיבות בבניין העירייה  
 

  .12:1הישיבה החלה בשעה 
 
 

 ראש העיר -אליהו זהר נוכחים:
מזרחי,  שמעון חזן, יוסי סולימני, שלומי מלכה, בבר אזולאי, צלי

מישל טפירו, מוטי יעקובוב, יעקב טלה, שי סיום, מירי דדון, אליאור 
 עמר, נדב ויצמן

 
  92:22שלומי מלכה עזב את הישיבה בשעה   חסרים:

  
 

 –יועמ"ש,  שמעון כהן  -מנכ"ל,  עו"ד עידית יפת לוי -תמיר היזמי משתתפים:
רו"ח  -מנהלת חשבונות, שרון מררי -חשב מלווה, לילך בוארון

קב"ט העירייה,  -רפרנטית גזברות, אריה יוסף -העירייה,  אור אבו
ל יחיאמהנדס,  –מנהל שפ"ע ורישוי עסקים, נעם רווחה  -ניסים גלעם

 -מנהלת הרווחה, ד"ר אבי אדרי -מנהל התשתיות, יואלה תבור -כהן
גזבר,  -יועץ תקשורת , צביקה דוידי -י ג'אןאלאגף החינוך,  מנהל 

 מנהלת לשכת ראש העיר  -מבקר העירייה, חן איבגי -איתי קורן
 

 שלא מן המנייןראש העיר פותח את ישיבת המליאה 
 

 על סדר היום
  999,878,222ע"ס  9292אישור תקציב עיריית קרית מלאכי לשנת  ₪ 
  '9202( לשנת 9עדכון תקציב )מס  
  משרות7 557747בהיקף של  9292תקן המשרות לתקציב אישור הצעת 

 
 ראש העיר

מבקש מכולם להתנהל בנימוס, לכבד אחד את היום בישיבה בנוגע לתקציב העירייה 
 השני7

 מבקש מהגזבר להציג את התקציב והנתונים7
 

 צביקה דוידי -גזבר
ל מי חודשים7 מודה לכ 5השנה השישית שאני מציג את התקציב , תהליך תכנון של 

 אבו שעבדה מאד קשה ראש העיר, מנהלי אגפים, מנכ"ל ואור  -שהשתתף בתהליך
 בנושא7 אני אציג את המצגת ובסוף אענה לכל השאלות7

 

 92927הגזבר מציג את המצגת מסביר את הנתונים של תקציב לשנת 
  9202תקציב  בעדכוןז אדנים קודם באישור התקציב ו

 

 נדב ויצמן
 אין שינוי משמעותי7 9202לתקציב  9292בין תקציב על פי בדיקה שעשינו 

 

 
 



2 
 

 גזבר
 ממשיך בהסבר

 

 אליאור עמר
 על מה אתה מבסס את העמקת הגביה?

 

 גזבר
בהעמקת  22% -העמקת הגביה מתבצעת בצורה עקבית מס' שנים7 עברנו את רף ה

 בפיגורים7 0%בשוטף ועוד  0% -הגביה ונמשיך את המגמה של גידול העמקה ב
 בהסבר התקציבממשיך 

 

 אליאור עמר
 מה היה תקן כח אדם שנה שעברה ?

 

 אור אבו
550745 

 

 אליאור עמר
 מדוע יש הקטנה?

 

 אור אבו
חלק משמעותי יש את השיטור העירוני שהשנה התקנים  פרישה של כמה  עובדים7

 צומצמו
 

 ראש העיר
 יוצאים למכרז חדש לשיטור העירוני7 יש לי גם תקציב במותנה7 ועכשיוהתפטרו 

 

 דיון ממשיך
 

 ראש העיר
שנים כל בודקי התוכניות בהנדסה היו חיצוניים וזה גרם לסחבת , הבאנו  4לפני 

 בודקי תוכניות והאדריכל מגיע להנדסה לבדוק7
 

 מהנדס
 היתרי בניה לשנה 95היו  -9205בשנת 
 מאות היתרים בשנה – 9202בשנת 

 

 נדב ויצמן
 כשנה כבר אין פקחי בניה

 

 מנכ"ל
 לא הגיעו ומי שהגיע לא עמד בתנאי הסף7

 

 שמעון חזן
 שנים הסתיים המימון של משרדי הממשלה והעירייה ממנת את עצמה7 4אחרי 

 

 אליאור עמר
 בנושא הכסף מבאר טוביה הסכום ירד7

 

 נדב ויצמן
 27ה והסעיף לקרית מלאכי עומד על אתמול עבר התקציב של באר טובי

 

 
 
 
 

 ראש העיר
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הכסף מבאר טוביה הוא מהוועדה7 יש תהליך עם באר טוביה שנה שעברה קיבלנו 
ועדה גיאוגרפית7 קבעו שעוד חודש תהיה עוד  -יש תהליך של המדינה7₪ מיליון  475

 מלאכי מגיע יותר7 שלקרית דורש ואומר ועדה אני 
 

 צלי מזרחי
המון כסף עבור דברים רבים כמו מפעלי אמוניאק שיש באזור תעשיה צריכים לקבל 

 באר טוביה וכו' ויש גם את הסכם חלוקת הכנסות7
 

 ראש העיר
בהתנהלות של מועצת באר טוביה צריך להגיד תודה7 אם היינו יוצאים נגדם 
במלחמה הם יכלו להגיד שלא נותנים כלום עד לסיום מסקנות הועדה , אנחנו הגשנו 

 7₪מיליון  47 -ל דרישה 
 

 אליאור עמר
הועדה מסתכלת על הנתונים 7₪ מיליון  4באר טוביה שמחים שהם נותנים לנו רק 

 שלנו ושל באר טוביה וזה יכול להרע לנו7
 

 ראש העיר
 7₪מיליון  42 -ל והגאוגרפית הוריד ובוועדה₪ מיליון  47ביקשנו 

בנושא הזה7 אני נלחם הושארו גירעונות שרי פנים היו ולא היו ועדות ולא טיפלו  4
 והכסף שקיבלנו מבאר טוביה הציל אותנו באירועים ובעוד נושאים7

 

 מישל טפירו
 עד לא מזמן לא הייתה ועדה גאוגרפית בכלל7

 

 הדיון נמשך
 

 צלי מזרחי
שיתוף הפעולה מוליד אירועים קבועים וקיבלנו מיליונים לאירועים ולאירועי 

 שאנחנו בוועדה לחלוקת הכנסות7 ספורט7 זה לא סותר
 

 אליאור עמר
בטיחות בדרכים יש משרה של אדם שיוצא לפנסיה7 זה פעם שניה שלוקחים משרה 
ומעבירים אותה לקרן לפיתוח7 יש מקרה שני של אדם שיוצא לפנסיה והוא ממשיך 

 לעבוד למרות שזו פנסיה שניה שלו7
להעסיק אנשים צעירים מן הראוי לתת משרות כאלה , לבחון את האפשרות 

להם משרה נוחה7 לא נעשו  השיזרימו דם חדש למערכת7 כמו סטודנטים שיהי
 מספיק מאמצים7

 

 שמעון חזן
 כבר פעמיים משרות ואין מועמדים 7 אנשים לא ניגשים7 פרסמנו

 

 נדב ויצמן
בחוזים  ר כסףתשאפשר להציע יו מסוימתבמידה ולא מתאים השכר וכו' יש מכסה 

 אישיים7
 

 מנכ"ל -תמיר
אנחנו רוצים לקלוט משרות 7 למשל , למוקד עירוני משרות סטודנטים 7 יש מנהל 
פיקוח בסטטוס משפטי7 רוצים לשנות את מבנה המשרה7 אנחנו מנסים להתייעל 

 יצע7הבמשרות של העירייה7 רוצים לקלוט צעירים, לא תמיד יש מספיק 
 

 
 

 אליאור עמר
 אז בסדר7 אם אתה אומר שזה זמני וזה יתוקן
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 הצהרת שהבריכה תפתח7 אתה מפעיל את הבריכה עם תב"ר הפעלה שוטפת?
 

 צביקה -גזבר
 92927הכסף אמור להחזיר את הבריכה עד סוף שנת 

 
 ראש העיר

 בריכות ילדים וגדולה7 אני מציע לכם סיור7 9הבריכה תיפתח השנה7 
 

 אליאור עמר
 4פרץ ורשומים בתקציב רק מי שמתעסק בפתיחת הבריכה זה דובר העירייה יוסי 

 חודשי עבודה7
 

 מנכ"ל -תמיר
 חודשים7 4הוא ביקש לפרוש עוד 

 בריכה תיפתח כפיילוט -0שלב 
 פתיחה כקאנטרי ואז יהיו מכרזים -9שלב 

 

 יוסי סולימני
 פרויקט ענק7 –בכל מקום הפרויקט הזה הוא מעל ומעבר 

 

 אליאור עמר
גירעונות7 ככל שהפרויקט גדול יותר זה באמת פרויקט ענק ורק מקווה שלא יהיו 

 הסכנה לגירעון גדול יותר7
 

 ראש העיר
 המטרה שתושבי קרית מלאכי ירגישו כמו במרכז7

 

 אליאור עמר
נהיה "רשות יציבה" מה  9292ציטטתי מכתבה לגבי הצהרה שיצאה כתבת שבשנת 

של עם המעמד של הרשות יציבה? אנחנו לא עומדים בתנאים לפי הנתונים בדוחות 
 משרד הפנים7

 

 ראש העיר
 השאיפה שלנו להגיע לרשות יציבה

 

 צביקה דוידי -גזבר
הוקטן  9202 -7 ב 9292 -וב 9202 -התקציב מאוזן מספר שנים וככה יהיה גם ב

7 חלק מאבני הדרך מקטינים גירעונות מהעבר7 זה מתקבל 0974% -הגירעון לפחות מ
 הפנים מעביר דברים באיחור7ואז נהיה רשות יציבה7 משרד  9292באמצע שנת 

 

 אליאור עמר
 7 9290אולי בשנת  9292לא נקבל בשנת 

 ו מקויםעמלה למילגם7 אנחנ 59%הפיקוח העירוני אגף גרעוני7 משלמים היום 
 שהמכרז ייפתח7

 

 מנכ"ל -תמיר
 רק מילגם נתנו הצעה ולא היתה ברירה

 

 צביקה -גזבר
היה מציע אחד והחברה השניה ₪  כחוזה זאת מציאות בפועל בהכנסות של מיליוני

 "שוהם" תבעו אותנו שזה מכרז שמפסיד7
 

אנחנו ממשיכים לגדול 7 ברמת העמלה: חוק העזר לא אושר אז אנחנו מתחילים 
+ עמלה7 שומרים על ממשק  48%להוריד את רמת הסיכונים, זהו תהליך7 העמלה 
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יש הצלחה ברמת  נכון כדי להגדיל את הפרויקט 7 התקווה לראות הפחתה בעמלות7
 האכיפה ומאחל עוד פרויקט בסדר גודל כזה שמכניס כסף7

 

 נדב ויצמן 
 בנושא אירועים הבנתי מבאר טוביה שהשנה לא נקבל7

 
 צביקה דוידי -גזבר

 בתקציב וגם במותנה₪ אלף  402יש 
 

 ראש העיר
דיברתי עם קובי אביבי ואנו נמשיך בשיח בנושא זה7 קרית מלאכי לא תיפול אם 

 שנים זה ימשיך השנה7 5טוביה לא יתנו כסף7 כמו שהיה במשך  באר
 

 נדב ויצמן
 מצב הניקיון בעיר לוקה בחסר7 האם זה ניהול לא טוב או חוסר תקציב?

 

 ראש העיר
 הוספנו עובדים משנה שעברה7

 

 ניסים גלעם
 7 02ועובדי קבלן  4עובדים דרך הגינון ועובדי עירייה  8בניקיון יש 

7 יש עובדים שפזורים בכל העיר 7 אם יש נקודות נוספות תודיע לי  95/7אין עובדים 
 וננקה7

 

 ראש העיר
יש מכונת טיאוט שחוסכת כח אדם7 אף פעם אין מספיק כ"א עוד מעט יוצבו 

 מצלמות ונראה מי זורק זבל7
 

 ניסים גלעם
אין תרבות לניקיון אנשים  לא זורקים בתוך הפחים7 באזור תעשיה קרית מלאכי יש 

 מכולות ולא רואים מי זורק7 07-08
 

 נדב ויצמן
 92927 -ל 9202אין שינוי משמעותי בין תקציב 

 
 שלומי מלכה עזב את הישיבה ..:.1

 
 צביקה דוידי -גזבר

מהגידול הריאלי של גידול  5צריך להסתכל על מגמה של מספר שנים7 גידול פי 
 7 כניסה של השכונות החדשות מגדיל את התקציב בעשרות מונים7 האוכלוסייה

 

 סגן ראש העיר -יוסי סולימני
 אין כאלה פערים בין הביצוע לתקציב7

 

 סגן ראש העיר -שמעון חזן
 כל שנה יש גידול זה מגמה לאורך שנים7

 

 נדב ויצמן
 לגות7של מפעל הפיס למה לא משקיעים יותר במ₪  022,222תקצוב מלגות עומד על 

 

 
 

 גזבר
 זה מנותב לתקצוב פיזי7

 

 ראש העיר
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 במותנה 7 אני בעד שיהיה לכולם בחינוך₪7  922,222יש עוד 
 אנו יחידים בכל הארץ7 4 – 2פיילוט של גיל 

 פיתוח אוריינות ושפה7 -גנים
 הוספת שעות במקצועות הליבה7 -בתי ספר
 פרויקטים גדולים -תיכונים

 
 סטודנטים והגיל השלישי

 חושב על כולם על כל הגילאים 7 עדיין חסר כיוון שכל תהליך לוקח זמן7אני 
 

 אליאור עמר
 צהרונים עד לשעה חמש לא מתוקצבים בכלל7

 

 שמעון חזן
סיכמנו שכל צוות גן קיים שירצה להאריך את שעת הפעילות עד חמש אנחנו נממן 

ות ד7 הם עובאותו7 מנהל אגף חינוך שלח לכל הגנים ואף סייעת וגננת לא הסכימה
 שעות שבועיות7 5974

 

 ראש העיר
 אפשר לבדוק את הנושא לגופו של עניין

 

 מירי סעדה דדון
 וכנית עבודה מערים אחרות בנושא הצהרוניםתאביא 

 

 נדב ויצמן
בכירים והם הגיעו ועזבו, מנהלת מדור גנים,  4-5בשנה האחרונה זכו במכרזים 

 מנהלת כ"א, מנכ"ל החברה הכלכלית7
 

 עירראש ה
זה נושא אישי של העובדים כל מקרה לגופו7 אנשים באים לעבודה ואם אדם 

המערכת דורשת המון שעות עבודה מסיבות אישיות או מסיבות שהמערכת לא קלה, 
 ויש אנשים שעוזבים בגלל זה7

 

 נדב ויצמן
הבריכה תפתח לכלל התושבים במחירים  92/5/9292 -הבטחה שלך אני רושם שב

 סבירים7
 

 העירראש 
 הבריכה תפתח השנה במועד לכלל תושבי קרית מלאכי 7

 

 נדב ויצמן
₪ עוד מיליון  9292והאם עד סוף  9292בתחילת ₪ אלף  422 -האם אופק תתוקצב ב

 ₪ 7מיליון  074סה"כ 
 

 ראש העיר
חנו יתקיים7 אנחנו עושים עבור הילדים והתחייבנו במקביל  להצעיד את טמה שהב

 טוביה , קרן שלם ביטוח לאומי7הנושא יחד עם באר 
 

 
 
 

 נדב ויצמן
ואין מספיק פקחים מבקשים אכיפה , סדר ותנועה7 יש בעיה בפיקוח ובהנדסה 

 אין מספיק פקחים כיום 7לגייס 
 

 ראש העיר
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זה לא פיקוח של העירייה זה שיטור עירוני7 בעבר לא היתה אכיפה כולם חנו בכל 
מקום7 כיום יש סדר7 התהליך שנעשה ע"י המשטרה הוא תהליך לביטחון שנותן 

 חוסן לתושבים7 
 

 מירי סעדה דדון
 מודה לגזבר ולאור אבו7

ליחו התוכנית נסגרה במקום זה לקחו מדריכי מוגנות, לא הצ -מדריכי חן רחוב
 למצוא מדריכים לא ניגשו למשרה7 בחב"ד בנות אין מוגנות וזה חשוב מאד7

 

 תמיר היזמי -מנכ"ל
 מקבלים גם דרך תקציב עיר ללא אלימות, יש תקציב גדול מאד לזה7

 

 מירי סעדה דדון
 לאצטדיוןמה בנושא פנסים 

 

 ראש העיר
 מסביר, ואומר שהוא ממתין להצעת מחיר מהקבלן7

 

 דדוןמירי סעדה 
 רכזת ספורט האם תהיה?

 

 ראש העיר
 יעל נשארת, הראל מלכה בחל"ת7

 

 מירי סעדה דדון
 למה התקציב בנושא הורים וילדים ברווחה ירד

 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
 הייתה טעות בתקציב  זה לא באמת ירד7 

 

 מירי סעדה דדון
 תקצוב לנשים מוכות ירד7

  

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
תקצוב על פי צריכה בפועל7 משרד הרווחה מכסה 7 התקציב הוא תקציב התחלתי 

 שמשרד הרווחה נותן לקרית מלאכי7
7 הוצאנו דרך הקרן לא היה קשיש אחד שהיה צריך הצטיידות לחורף ולא קיבל

ותורמים ולא היינו צריכים להשתמש בכסף הזה7 כל הרשימות שקיבלנו כוסו7 
 יה בלי שהעירייה תשתתף7קיבלנו את זה בפילנתרופ

 

 מירי סעדה דדון
 נופשון לאזרח ותיק הופחתתקציב 

 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
מיועד למקרי חירום שבהם יש קשישים שזקוקים לסידור של עד שבועיים עד  

שיועברו לבית אבות , הוסטלים וכד'7 כל מקרה טופל ובוצע וזה על פי דרישה7 
לפעמים הוותיקים לא מוכנים ללכת לנופשון ולכן הניצול חלקי7 אם יהיה צורך 

 מדינה קובעת7 ה –סעיפים שהמשרד קובע  009משרד הרווחה ישלים7 יש לי 
 

 
 מירי סעדה דדון

 מה לגבי מרכז יום לקשיש
 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
מדובר בתוכנית שעברה שינוי בשל הדרישות השונות של משרד  הרווחה 7 העמותה 
לקחה על עצמה והמשרד לא קיבל את הבקשה אז אנחנו הפעלנו7 השנה לא 
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וזה לא התאים מבחינת הפעלה7  9202השתמשנו בכסף היו שינויים בהנחיות לשנת 
אני אחראית מקצועית על העבודה במרכז יום לקשיש 7 הפעלנו במשך שנים תוכנית 
שהארכנו בעוד שנה וחצי לניצולי שואה7 מודל משרד הרווחה לא התאים אז 

 העמותה המשיכה לתת שירות ולא השתמשנו בתקציב שהמשרד רווחה נתן לנו7
 

 נדב ויצמן
 ות עתידיות להרחבה האם יש תוכני

 

 מנהלת מחלקת רווחה -יואלה תבור
יש צורך במקום לתשושי נפש בתוך העיר שלנו7 במרכז יום לקשיש גייסנו תורמים 

הרחבת המקום7 מחו"ל ויש הסכמה של הרשות לתת מצ'ינג ואנחנו הולכים לכיוון 
ל תוכנית חומש של הסתכלות ארוכת טווח לצורכי היישוב ואחד הנושאים זה ש

 דול אוכלוסייה7יאזרחים ותיקים וג
 

 ראש העיר
ז לדיור מוגן פעמיים ועוד לא ניגשו 7 רוצים מקום בטוח לדור השלישי רכמיוצא 

בתוך העיר 7 אנחנו נעזור ואפילו אם צריך לתת ליזם פריווילגיה כמו אחוזי בניה 
רק  -אנחנו נעשה הכל שזה יקום7 המינהל רצה לדרוש דיור רגיל אני לא הסכמתי

 דיור מוגן7
 

 מירי סעדה דדון
 27בסעיף של ניצולי שואה הסעיף הוא 

 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
טיפול באזרח ותיק בסיכון מיועד לוועדות מומחה שבהם מזמינים גריאטר מומחה7 
קיימנו ועדות השנה הניצול היה בסוף שנה ולא בא לידי ביטוי זה לא הולך לסיוע 
פרטני7 סיוע לניצולי שואה היתה הרבה מאד פילנתרופיה ולכן לא השתמשנו 

לסיוע ₪ מיליון  079מעותי של בתקציב הזה7 אם הכל ינוצל נקבל עוד7 יש תקציב מש
זה לא דרך העירייה אלא קרן רש"י וקרן מוזיאקה, למשפחות עניות ולילדים בסיכון 

 לא רואים בספר התקציב כי זה נכנס בדרך אחרת7
 

 מירי סעדה דדון
 מבקשת הסבר לגבי נופשונים וקייטנות

 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
לויות לתת מנוחה למשפחות שמתמודדות עם מנוצל לפי הצורך7 משפחות עם מוגב

ילד מיוחד7 משפחה שמבקשת לצאת מאפשרים לה7 מנוצל על ידי פניה של המשפחה 
 ועל ידי פניה שלנו למשפחה7

 

 מירי סעדה דדון
פחות עם ילדים אוטיסטים ולא היה שבונה , יודעת שבאמת רציתם להוציא מ ההער

 ביקוש7
 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
ימים במימון מלא להורים ולא היו מספיק נרשמים7 זה נקבע על פי  5בית מלון 

 מדיניות  המשרד אין לנו גמישות וסמכות שהילד יבוא אתם7
 

 
מירי דדון שאלה שאלות בנושא החינוך והרווחה , קיבלה תשובות מיואלה תבור 

 מנהל הרווחה ומד"ר אבי אדרי מנהל אגף החינוך7
 

 ראש העיר
ר הנסיבות והגירעונות הצבתי להגיד שתהליכים שנעשו במשך השנים , לאומבקש 

לשנים הבאות והיעדים היו קשים7 החשב הלך איתי יד ביד ואמר שנגיע לזה7  יעדים
החשיבה של 7₪ מיליון  52הוא נתן לי הזדמנות לפתח כמו בקאנטרי שהושקעו 
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אני מבקש  יום7החשב מקצועית והלכנו יחד כברת דרך כדי להגיע למצב של ה
להודות לך על הגיבוי שנתת לי מההתחלה7 תמיד שימשת לי כעוגן7 התקופה היתה 

יצירתי, עקבי בדרך 7 חלק גדול מהצלחת העיר שייך לך , ,לא פשוטה7 אתה ענייני 
 עזרת לי מאד7

 כחבר הכרתי חבר לחיים7 אני מודה לך מקרב לב7
 

 שמעון כהן -חשב מלווה
ת מלאכי7 הרשות השלישית בעשור האחרון7 התאהבתי שנים בקרי 4אני מסיים 

במקום, באנשים עם כל הקשיים7 אני אומר שנעשתה פה כברת דרך מאד 
משמעותית7 קרית מלאכי עומדת היום במשרד הפנים כהצלחה אדירה7 היא מובילה 

בתום התוכנית קרית מלאכי תהיה רשות יציבה ואיתנה7 את תוכנית ההמראה7 
תמצא את כל מה שיש  אחל הצלחה ושהעירמשנים אחרונות7  4 -התקציב הכי טוב ב

 אתם המנהיגים צריכים להוביל לשם7לה 
 

 החשב המלווה עזב את הישיבה -שמעון כהן .11:9
 

 שי סיום
 ראיתי את הכתבה והמכתב בנוגע למיזם התזונתי שהופסק7 -מיזם התזונתי

 

 מ"מ ראש העיר -צלי מזרחי
ממשלה7 אנחנו מנסים לעשות תוכניות שעומדות בפתח כדי המיזם נפל בגלל שאין 

 שהמשפחות לא ייפגעו7 אולי תהיה היענות ממשרדי הממשלה7
 

 מנהלת מח' רווחה  -יואלה תבור
כרגע ומאחר ואולי יחדשו את זה, השארנו את זה בתקציב וככל שנפעיל תוכנית 

 אחרת נשתמש בתקציב הזה7 אנחנו שוקדים לתת מענה לנושא7
 

 סיום  שי
 בעיניי זה מחדל7 ,מצלמות שלא פועלות היעדרותצמצום השיטור העירוני, 

 

 ראש העיר
יש מצלמות ישנות במוקד שהם קיימים חלקם עובדים7 אנחנו מבקשים לשפר עוד 

, להביא משאבים,  רכזי המסחרי, ואנחנו מנסים להוסיף בסביונים, בפארק המ
ות לשמור על הכניסעם מוקדנים 7  שעות 95להתחיל את התהליך לבנות מוקד של 

 חסרים עדיין משאבים7,לעיר 
 

 מנכ"ל -תמיר היזמי
 משיב לנדב ויצמן לגבי המשאבים

 

 דוןדמירי סעדה 
 בנושא פעילות נוער חרדי הורידו בתקציב

 

 מ"מ ראש העיר -צלי מזרחי
 משיב7 השר דרעי עוזר מאד לעיר ואמורים לקבל עוד תקציב ויהיו עדכוני תקציב 7

 

 
 
 
 
 

 סגן ראש העיר -יוסי סולימני
היהודים עושים חשבון נפש מראש השנה לראש השנה7 ויש כמה חברי מועצה 

שאני רואה ברציפות7  97 -ותיקים שיכולים לעשות חשבון נפש 7 זהו התקציב ה
אפשר לברך שחיינו 7 היו ימים שחודשים  לפני אישור תקציב היו כל כך הרבה 

שנים האחרונות  5 -א מאוזן בהסכמה של משרד הפנים, ובבעיות ולא היה תקציב ל
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נעשתה עבודה והתוצאה הסופית תקציב מאוזן שמשקף תוכניות עבודה יפות 
ורציניות7 טוב שיש אופוזיציה והשיח וההערות7 ראש העיר עם ראש פתוח ומוכן 

 חדשים7 עצות לפרויקטיםלקבל 
פרויקטים ₪  מיליון  942ל זה סדר גודל מע 9202 -התב"רים שהעירייה אישרה ב

רצים של העבר ההווה והעתיד , זה מראה על הרבה מאד עשייה7 העיר יכולה להיות 
 גאה והתושבים יכולים להיות גאים7

נוצרו תנאים עם ראש העיר וצוות מקצועי ויודעים מה הם עושים7 התוכניות 
על הצורך  העתידיות למשל של אזור תעשיה זה מנוף כלכלי עצום7 מדברים לא רק

הקיומי אלא דברים שירימו את העיר כמו מרכז אומנויות, מרכז מורשת ליהודי 
אתיופיה7 היו לי עימותים עם הגזבר, מנכ"ל וחשב מלווה ובסוף אתה מבין שיושבים 

 פה אנשים שאכפת להם7 מגיע לכולם יישר כח7
 

 הועלו עוד מספר נושאים כמו בי"ס לילדים אוטיסטים וניתנו תשובות7
 

 אליאור עמר
מבקש לסכם7 ספר התקציב הקשה על עבודת ההכנה לישיבה7 היה נכון להצביע 

7 תקציב 9292ורק לאחר מכן לדון ולהצביע על תקציב  9202קודם על עדכון תקציב 
הציבור היה רואה שאין  9292אם משווים לשנת  9202לשנת ₪ מיליון  908ביצוע 

בלי הוצאות  9292ותקציב מתוכנן  9202, 79208 תקציב הביצוע 9292 בעליה בתקצי
הכנסות  9202 ת7 בשנ277% - ₪אבטחה של ראש העיר , כל הגידול הוא מיליון 

 9204שב עצמיות היו קטנות מהצפוי7 הנתונים המבוקרים של מ' הפנים אומרות 
לתושב, ₪  7,750 -חזרה לגדלה  9205נת ש₪ ,  7,495עה לתושב סך של קשהיתה ה

 8,204 -כ 9208לתושב לעומת שנת ₪  7,870- 9205 תלתושב, שנ₪  7,248 9207 תשנ
 השקעה פר תושב₪7 

7 יצטרפו עוד 078% -שנים 4 -זאת העלייה ב₪  055עליה של  9208לשנת  9205בין 
תושבים והתקציב בקושי עולה ואולי תצטרכו להוסיף  0,822אלפי תושבים  הצפי 

 92927לתקציב 
על מה שנתן לעיר ולברך אותך שהצלחת לצמצם עם  אני רוצה להגיד לגזבר תודה

 ראש העיר את הגירעון בצורה מאד דרמטית7 אתה עוזר לראש העיר והוא האחראי7
 

 ראש העיר
 מבוקר עד שיהיו גנים, ומבני ציבור7 הכל מה שצריך להיבנה בכרמי הנדיב יהי

 

 גזבר -צביקה דוידי
על הברכות7 כאיש מקצוע אני לא מבין מאיפה הבאת את הנתונים7  אורמודה לאלי

 52%7 -, מבחינת ביצוע עובר את ה9202עד  9205 תהגידול בתקציב משנ
 ועד היום7 9204גידול משנת  ₪49% מיליון  4272הכנסות עצמיות 

 92לתושב7 יש פער של ₪  8,925 9202ובשנת ₪  5,422 -כ 9204הכנסה לתושב שנת 
עדיין היה  9205את משק המים והביוב7 בשנת  9207מכיוון שהורידו בשנת ₪ מיליון 

 משק המים והביוב7
 

 גזבר -צביקה דוידי
 57זה גידול פי  4%כאשר דובר על  09%גידול ריאלי בנתוני האשפה של 

 

 
 
 
 

 ראש העיר
 יהיה כדלקמן: 9292תקציב העירייה לשנת  07

 ₪  990,455,222בסך  9292תקציב העירייה לשנת 
 ₪  0,445,222בסך  9292תקציב המותנה לשנת 

 ₪  999,878,222 9292סה"כ תקציב העירייה לשנת 
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 9292אישור תקציב עיריית קרית מלאכי לשנת ל אני מבקש את אישור המליאה 
 ₪  999,878,222ע"ס 

 

 החלטה מס' 
 מחליטים: 

אברהם בבר אזולאי, יעקב טלה, מישל טפירו, קובוב, עמוטי יאליהו זהר,   בעד:
 יוסי סולימני, שמעון חזן צלי מזרחי 

  אליאור עמר, נדב ויצמן, שי סיום, מירי דדון :נגד
 
 

 ראש העיר
7 הצעת 9202( לשנת 9לאשר עדכון תקציב )מס' אני מבקש את אישור המליאה  

ומהווה הגדלה של התקציב  992,775,222התקציב החדשה לאחר העדכון עומדת על 
( בסך 0)לאחר עדכון תקציב  9202בהשוואה לתקציב נוכחי לשנת ₪  5,027,222בסך 

905,472,222 7₪ 
 

 004החלטה מס' 
 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העירמחליטים

 
 ראש העיר

בהיקף של  9292לאשר את הצעת תקן המשרות לתקציב מבקש את אישור המליאה 
 משרות7  557747

 
 005החלטה מס' 

 : פה אחד לאשר את בקשת ראש העיר מחליטים 
 

 תודה לכל חברי המועצה 
 

 
 

 11:13בשעה  הישיבה הסתיימה
 הישיבה כולה הוקלטה

 
 
 
 
 
 

____________________      ________________ 
 אליהו זהר                           טליה יצחק                

 ראש העיר               רכזת ישיבות מליאה       
 


