עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
כ"ט בחשון תשפ"א
 16בנובמבר 2020
לשכת מנכ"ל 231989.docx
פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין  6/2020מיום 16/11/2020
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
שמעון בן נעים ,מ"מ וסגן ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
יורי קוצ'ר משנה לראש העיר
לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
ספי בארי ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אוהד איתאי ,סגן הגזבר
ראשי מינהלים – בזום
מנהלי מחלקות – בזום

הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים  6/2020מיום - 2/11/2020
אישור התקציב הרגיל לשנת .2021
סדר הדיון:
ראש העיר:
ערב טוב לכולם,
חברים ,אישור התקציב הרגיל הוא חשוב ביותר לאור התקופה הנוכחית.
אנחנו היום בישיבת מועצה לאישור התקציב הרגיל לשנת  ,2021שיהיה באמת
בהצלחה לכולם,
אני מבקש לברך את חבר המועצה איימן שנאתי בברכת מזל טוב לרגל הולדת בנו,
מזל טוב ,איימן.
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כל חברי המועצה משתתפים בברכות.
איימן שנאתי :תודה רבה לכולם.
מנכ"ל העירייה :על סדר היום אישור תקציב העירייה לשנת .2021
סעיף מספר  :1אישור התקציב הרגיל לשנת .2021
שמעון בן נעים:
"ערב טוב לכולם,
בפתח דבריי אבקש לברך את כולם בברכת חודש טוב ובשורות טובות .הערב הוא
ראש חודש כסלו ואני מקווה שיהא זה חודש רווי בגשמי ברכה ובעז"ה נמשיך להיות
עיר ירוקה וימצא חיסון לקורונה במהרה.
התקציב שאנו דנים בו הערב הוכן במקצועיות רבה ,כאשר לנגד עניינו עומדת מטרה
אחת ברורה – שמירה על איכות וטיב השירות לתושב! לא נפגע בשירותים הניתנים
לתושבים -זה בראש סדרי העדיפויות שלנו!
צריך לזכור שאנחנו עוברים שנתיים מאתגרות מאד :מצד אחד ,מערכת בחירות שלא
נגמרת – שלוש מערכות בחירות שפגעו מאד בכלל הציבור וברשויות המקומיות
בפרט ,משום שאין תקציב מדינה.
מצד שני ,וירוס הקורונה שהתפרץ והביא עמו אתגר וקושי בריאותי ,חברתי וכלכלי -
המדינה נמצאת במצב כלכלי קשה והתחזיות צופות מיתון ואבטלה גבוהה גם בשנת
.2021
לכן ,האתגר בהכנת התקציב העירוני הוא גדול מאד ואני יכול לומר בזהירות שמונחת
לפנינו הצעת תקציב טובה.
פעלנו רבות ,חברי סיעת נץ וחברי סיעת תרשיחא המאוחדת חמד וטנוס ,לביטול
העלאת הארנונה שהייתה צפויה להיות בינואר ,כדי להקל על התושבים.
בחגי תשרי ,ציידנו את בתי הכנסת בציוד רב שכלל כיסאות ,שולחנות ,סידורי תפילה,
שופרות ומסיכות פנים ואף הקמנו רשתות צל ותאורה ,בכדי שהציבור יוכל להגיע
לבתי הכנסת ולהתפלל בהתאם לתקנות הקורונה – מדובר במבצע חסר תקדים
שביצענו לפני החגים ועל כך תודתי הגדולה למחלקת התחזוקה בעירייה.
אנו ממשיכים לפעול מול משרדי הממשלה במטרה לגייס תקציבים לטובת הציבור
ואני מקווה מאד שבשנה הקרובה נראה עשייה פורייה ומשמעותית במגוון תחומים.
מנגד ,הרשות נדרשת להציג תכנית התייעלות למשרד הפנים ובשנים האחרונות נקלטו
עובדים רבים בעירייה ,דבר שהגדיל את תקציב שכר העובדים באופן משמעותי.
בישיבת הכספים האחרונה בקשתי לרתום את וועד העובדים ולנהל משא ומתן
במטרה לצמצם ככל הניתן את הפגיעה בעובדי הרשות .צריך לזכור שמרביתם תושבי
העיר ואנחנו לא נאפשר פגיעה בפרנסת המשפחות ,בייחוד בתקופה קשה זו.
יחד עם זאת ,מחובתנו להתגייס למציאת פתרון ולכן ישנם קיצוצים שהם בלתי
נמנעים:
 עובדים שנעדרים רבות מהעבודה או כאלה שאינם מתאימים למערכת ,אינםשירותיים ואינם מקצועיים ,המערכת תוקיע אותם .באנו לשרת ציבור! אין
מקום לחוסר עשייה!
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-

-

-

קיזוז בשעות נוספות וכוננות :מדובר בכספי ציבור ולא ניתן יד להפקרות .יש
עובדים במערכת שמקבלים שכר עבור כמות חריגה של שעות וזה לא תקין.
לעודד עובדים שרוצים לפרוש לפנסיה.
התייעלות ברכבים ואחזקת רכב.
צמצום משרות וניוד עובדים בתוך המערכת :אני מבקש להקים וועדה מיוחדת
אשר תבחן כל משרה חדשה לגופה ,אם יש צורך במשרה או אם ניתן לנייד
בתוך המערכת .כמו כן ,הוועדה תבחן מתן שעות נוספות ושעות כוננות
בהתאם לצורך.
סייעות ומלוות במערכת החינוך :עובדים שמחסירים מסיבות כאלו ואחרות,
העירייה משלמת להם ימי מחלה או חופשה ,בהתאם לחוק .בנוסף לזה העירייה
משלמת למחליפים שמגיעים לעבודה במקומם .כך יוצא שכביכול העירייה
משלמת פעמיים -לעובדים שהחסירו ולמחליפים .אני מציע לתת תמריצים
לעובדים שלא מחסירים ובכך לחסוך את שכר המחליפים .כנ"ל לגבי עובדי
מינהל שפ"ע או כל מחלקה אחרת.
בנושא כספים המגיעים מתאגיד המים; לדעתי עדיף לא אותם בחשבון ,אלא
רק לתת לכך ביטוי מספרי בדו"חות.
כמו כן ,גם לאחר אישור התקציב ,אני מבקש שהגזברות ,המנכ"ל וראשי
המינהלים יבחנו שוב איך אפשר להתייעל ,על מנת שלא ייפול נטל גדול על
העובדים בפיטורין וקיזוז בשעות.
קיצוצים בתקציבים קואליציוניים :אני וחברי לקואליציה נרתמים למאמץ
ומוותרים על תקציבים קואליציוניים שסוכמו עמנו .אנחנו נייצר עשייה ונגייס
תקציבים מכל מקור אפשרי.

לסיכום ,שנה מאתגרת לפנינו ,בה אנו נדרשים להדק את החגורה ולהצטמצם במספר
תחומים ובלבד שלא נפגע בעשייה למען הציבור .נמשיך לעשות למען הציבור ביתר
שאת ובכל הכוח.
תודה רבה וערב טוב".
מנכ"ל העירייה :תודה רבה לשמעון.
מציין כי משתתפים איתנו היום ,ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות באמצעות הזום.
כדי לקיים דיון ענייני בתקציב ,אני אתן סקירה על התהליך ,לאחר מכן הגזבר
יציג את דבריו ,חברי המועצה יעירו את ההערות שלהם ובסוף נתייחס להערות
שלכם.
בחודשים האחרונים שקדנו כל הצוות בעירייה על מנת להציג בפניכם תקציב אשר
מצד אחד מביא בשורה ולא פוגע בשירות לתושב ,ומצד שני מביא להתייעלות.
הנחות העבודה לגיבוש הצעת התקציב:
 .1הקורונה עדיין כאן ותלווה אותנו גם בשנת  ,2021ויש לכך משמעויות תקציביות
בפועל.
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 .2המצב התזרימי של העירייה מחייב אותנו לפעול להתייעלות בפעולות ושכר ,וזאת
ללא פגיעה בשרות לתושב.
הצבנו לנגד עיננו את המשפט" :עם פחות נעשה יותר" ,תוך הקפדה על מינהל תקין
של כלל העובדים ברשות ,תוך ביצוע בקרות אחת לחודש ואחת לרבעון,
ומתוך אחריות לניהול תקציב אחראי.
תוכנית העבודה כפי שהוגשה היא מקושרת תקציב ,כל מטרה ויעד שנרשמו מגובים
בסעיף תקציבי ,וכל מנהל יודע מה התקציב העומד לרשותו לביצוע משימות.
אין לנו מנוס מלבצע התייעלות גם בתחומי כ"א ושכר יחד עם פעולות ,אני מבטיח כי
זה ייעשה בשיא הרגישות והנחישות מאחר ואין לנו ברירה .לא תהייה ברירה ונצטרך
להיפרד ממספר מסויים של עובדים בעירייה.
ספי בארי ,גזבר העירייה ,בבקשה.
ספי בארי:
נקודות שעמדו לנגד עינינו בבניית התקציב:
סך התקציב הרגיל 161.3 :מלש"ח.
מגפת הקורונה תשפיע על ההכנסות.
מקור מותנה :חוב עבר ממעינות זיו ,כ~  3מלש"ח.
התייעלות מקיפה דרך צמצום פעולות ומשרות ,כ~  7מלש"ח ביחס לתחזית ביצוע
בשנת .2020
עומס המלוות במהלך :2020
התחלנו בכ  40 -מלש"ח
 2.8מלש"ח (קרן= ; 1ריבית והצמדה= )1.8
הוחזר ב: 2020-
 6.7מלש"ח לכיסוי גרעונות בתב"רים ישנים
נלקח ב: 2020 -
 5מלש"ח לפרויקט הגגות הסולארים
 50.3מיליון ש"ח
קרן ב:31.12.20 -
ארנונה – העלאה אוטומטית בלבד של 1.1%
מענקי ממשלה – מבוססים בהתאם לתקציבים שהתקבלו בשנת  ,2020-מאחר ולא
קיבלנו נתונים מה יהיה בשנה הבאה.
קיים פער מזה מספר שנים בין ההכנסות להוצאות בפועל ,וזאת בשל:
הירידה במענקים ,גידול בתשלומי פנסיה תקציבית ,עלייה בהשתתפות העירייה בחינוך
ורווחה.
פערים אלו לא מכוסים במנגנון האוטומטי בארנונה ויצרו מציאות תקציבית גרעונית.
על כן אנו במצוקה וחייב לבצע צעדים להתייעלות.
השכר מהווה כ 43% -מהתקציב ,ישנה ירידה של כ 3% -מתקציב .2020
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צעדי התייעלות עיקריים:
 בחינה ועדכון עץ המבנה הרשותי תוך התייעלות בשכר בהיקף  6.6מלש"ח. התייעלות בשורת סעיפי פעולות במחלקות שפ"ע ,דוברות ,קליטה וקהילה,משרדי הרשות ועוד.
 התייעלות בתקציבי פעולות אשר ניתן לצמצם בהם כתוצאה ממשבר הקורונה. גיוס פנימי בכל משרה בה זה ניתן. התאמת מצבת עובדי החינוך והרווחה לתקנים המאושרים על ידי המשרדים. הקטנת תמיכות בחברות עירוניות.גזבר מציג ע"ג הגרף את פילוח ההוצאות והכנסות.
לסיכום:
כדי לעמוד בתקציב עלינו להתייחס ל 3 -צירים מרכזיים:
• התייעלות בשכר.
• התייעלות בפעולות תוך איגום משאבים.
• קבלת הכנסה מותנת לביצוע הוצאות מותנות.
תודה רבה ,אשמח לענות על כל שאלה.
יוסף ברדא:
ערב טוב וראש חודש טוב ,פתחתם הישיבה וציינתם שהכל סביב הקורונה ,אני עוקב
אחר רשויות מקומיות נוספות שגם מתמודדות עם הקורונה אבל אצלנו משום מה
צריך רק לכסות גירעונות ,העיר הולכת לאחור ואין כל התפתחות.
הקיצוץ בהסכמים הקואליציוניים ,איך יבוא לידי ביטוי בשירות לתושב אם פוגעים
בתרבות התורנית במרכז צעירים  ,תיק שכונות ,ועוד כי בסופו של דבר זה יקוצץ
בחצי.
בנושא היועצים ,יש לא מעט יועצים שעובדים עם העירייה בשכר ,אני מבקש לדעת
באיזה סדר גודל מדובר ,ומה העלות שלהם?
שוב עולה נושא ההחזרים של תאגיד המים מעיינות זיו.
תושבים צעירים עוזבים ,יש הגירה שלילית ,אני מבקש לדעת מה עושים בנושא.
חשוב באמת שהתקציב ישקף את מה שצריך לעשות למען העיר והתושבים.
בנוסף ,לא הבנתי את ההחלטה לבוא ולנסות להקפיא את התוכניות של רמ"י,
לבנות  500יח"ד עבור הצעירים במחיר מוזל ,דבר שאמור באמת לקדם את העיר ולא
להפוך אותנו למעברה כפי שאמר ארקדי ,לדעתי החלטה זו אינה נכונה מקווה
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שתחשבו שנית .זה לא טוב שרמ"י הטילו וטו על מעלות תרשיחא ולא רוצים לשתף
איתנו פעולה.
מוטי בן דוד:
כחבר ועדת כספים בחנתי את תוכנית העבודה והתקציב של שנת  2020לעומת ,2021
המטרות עפ"י דברי המנכ"ל שונות לגמרי והחלומות רחוקים מאוד.
עפ"י הצעת התקציב רואים קיצוץ משמעותי בחינוך ,בקרן קרב ,בחינוך הבלתי פורמלי,
ברווחה ,בשרות לקשיש ,שירותי שיקום ,בשירות לעולה ,בשפ"ע ,ובעובדים במינהל
שפ"ע .תזכרו שפיטורי  80עובדים הם  80משפחות שיתווספו למעגל האבטלה בעיר.
יש כאן ניפוח הכנסות כדי לעמוד בסוג של תקציב מדובר ב 8 -מלש"ח פחות משנה
שעברה ,הגרעון תופח למימדים גדולים ,לוקחים הלוואות ,נותנים פחות שירות
לתושב ולמוסדות העיר .אשמח לשמוע על פרוייקטים חדשים בעיר.
לסיכום  :מדובר בתקציב שפוגע בעיר ,בתושבים ובעובדים .המצב מאוד קשה השנה,
אני מצטרף לדברי חבר המועצה יוסף ברדא בנוגע ליחסינו עם רמ"י דבר שפוגע מאוד
בעיר שלנו .בשנתיים האחרונות החזרת את העיר אחורה ,אני לא מבין איך אתה עוצר
את הבנייה לצעירים בעיר ,מה רע במחיר דירות מוזל עבור הצעירים.
רואים שהכישלון מהדהד ,ואנו מקווים לימים טובים יותר.
עו"ד כמיל עודה:
בישיבת התקציב בשנה שעברה דובר על נושא ההתייעלות ,דבר שלא הצלחנו לקדם
או לעמוד בו ולהשיג את החיסכון .גם חברי ועדת הכספים מעירים על כך בפרוטוקול.
אין תוכנית מסודרת שכוללת עקרונות לחיסכון בהוצאות .אתם גם מציגים כי מסגרת
הקיצוץ תהייה פגיעה מסוימת .ואתם אומרים שאם נשיג תקציב אז ניתן את השרות,
ועל מה מדובר מתנ"סים ,קרן קרב?
באישור תקציב העירייה שנה שעברה עמית לוין המנכ"ל ,הצהיר כי במסגרת
השירותים שיינתנו תרשיחא תקבל  20%מהתקציב ,אני מבקש לראות כיצד מתבצעת
החלוקה ,יש קיפוח מתמשך מזה מספר שנים בתרשיחא ,אנו מבקשים אחת ולתמיד
לדעת מה החלק שתרשיחא מקבלת ,כחברי המועצה אנחנו מחויבים לציבור
בתרשיחא .כבר שנתיים אנחנו מבקשים לסייע בתקצוב העמותות אך אין התייחסות.
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עו"ד איימן שנאתי:
אני מצטרף לכל מה שאמר חברי כמיל עודה ,מן הראוי היה לבנות קודם את תוכנית
ההתייעלות להציג שמות ומספרים .בנושא תאגיד המים התרענו לא אחת שלא נקבל
את הכסף ושוב אתם בונים על כך .בנושא העובדים רצוי כי קודם תגיעו להסכמות עם
העובדים ועם הוועד וההסתדרות.
אני חושב שכדאי קודם לגבש שוב את תוכנית ולהגיש תקציב מפורט יותר.
אני לא רואה הסבר והתייחסות לכל מה שמגיע לתרשיחא.
זו פעם ראשונה שאין בתקציב שהוגש לאישורנו התייחסות לתקציב הבלתי רגיל.
מנכ"ל העירייה:
למעשה בחודשיים האחרונים אנחנו עובדים על שתי תוכניות מרכזיות ,אחת ,תוכנית
התייעלות והשנייה ,תוכנית עבודה ותקציב  .2021לקחנו את תוכנית ההתייעלות
ושילבנו אותה בתוך תוכנית  .2021אנחנו יודעים את כמות התקנים ,לא יודעים שם
של אף עובד עדיין .אנחנו יודעים שזה  41תקנים ,כמה שעות אנחנו רוצים לקצץ,
מרכיבי שכר מדויקים ,כמה אנחנו הולכים להתייעל .המבחן שלנו האמיתי ,זה מבחן
היישום ,אנחנו יודעים גם את הפעולות שיש לעשות כדי להפחית מכמות העובדים
והשעות ,גיבשנו תוכני התייעלות מאוד מאוד מפורטת שאושרה ע"י חברי הקואליציה,
בשבועיים האחרונים יש שיח מאוד איכותי ביחס למה שהיה לפני כן עם ועד
העובדים ,ההסתדרות הכללית ,המרחב ,אנחנו רוצים לעשות את זה ממש ברגישות
כדי לא לפגוע בכבודם של אף אחד מהעובדים שעובדים פה חלקם תקופה קצרה
וחלקם תקופה הרבה יותר ארוכה ,מדובר בתהליך מאוד מורכב ,אנו מנהלים את זה
בצורה מאוד אחראית עם צוות ההנהלה המוביל וכמובן עם ההנחיות המאוד מאוד
מדויקות של חברי המועצה.
הדבר השני שאני רוצה להתייחס זה סוגיית רמ"י ,הדיון עם רמ"י זה לא אם בונים או לא
בונים פה ,הדיון עם רמ"י זה מה לפני מה ,האם בונים קודם בתים ,מביאים תושבים ,ואז
אנחנו נתקלים בזה שהתעשייה לא מפותחת ,שהתשתיות לא מפותחות וכן הלאה ,או
שאנחנו קודם כל שמים את עוגן התשתיות והתעסוקה ואחרי זה מביאים את התושבים.
רמ"י יצאו לדרך בשיווק שכונה שאנחנו שנתיים מתחננים לשווק את כל הנושא של אזורי
התעשייה ושטחים כאלה ואחרים שיכולים להניב לנו הכנסה .נביא לפה תושבים שבסופו
של דבר ,לא משנה אם זה יהיה מקומיים או מבחוץ והחשש העיקרי הוא שתבוא לפה
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אוכלוסייה שהיא מלכתחילה מוחלשת כי זה במחיר מופחת ואז לא יהיה לה מקור
תעסוקה והרווחה תצטרך לתת יותר שירות ,זו הדילמה המרכזית מול רמ"י .כרגע זה
בדיון ,קודם שישווקו שטחים שנוכל לייצר פה מקומות תעסוקה ,שנפתח את העיר ,לבנות
תשתיות ,לא נעמיס פה על מה שקיים שגם ככה יהיה קשה להכיל ,עוד  500יח"ד תעשו
את המכפלות ,זה כמות לא פשוטה של זה.
אני לא רוצה לקטלג את האנשים ,אני אומר שקודם נייצר מקומות תעסוקה ,נייצר
אזורי פיתוח ואז נביא את התושבים .הדיאלוג שהיה עם רמ"י ,בשנתיים האחרונות לא
צלח מאחר ורמ"י יצאו למכרז פתאום ולא בתיאום עם העירייה ,בשל כך ראש העיר
יצא באותה כתבה ובאותה אמירה כלפי רמ"י.
בנושא סוגיית תרגיד המים ,בשנים האחרונות תאגיד המים ,הכסף ,אותו חוב נכנס
בבסיס התקציב ,מה שעשינו השנה למעשה שמנו את זה כהכנסה מותנית כשההוצאה
המותנית היא עד אחרי חודש יולי ,כלומר אין שום שינוי עד יולי .לנו יש כרגע 8
חודשי עבודה ליצור שתי אפשרויות ,או שאנחנו מצליחים ואנחנו בשיח מאוד מתקדם
עם התאגיד ומצליחים באמת להביא את החוב הזה מתוך התאגיד ואז אין שום בעיה,
או שאנחנו מייצרים הלוואה ואנחנו בדיאלוג עם משרד הפנים ,על חשבון החוב של
התאגיד .כפי שציינתי ייעשו הערכות ובקרות חודשיות ורבעוניות ,זה נכון שזה ניהול
סיכונים ,אני מסכים ,אנחנו מנהלים פה סיכון של  ,2.9הנחת העבודה שלנו בתוך
הסיכון הזה שנצליח או לייצר הלוואה של החוב או הלוואה כנגד.
ספי בארי :אנו מדגישים כי יש הכנסה מותנית.
יוסף ברדא :מתאגיד המים הכסף לא יגיע.
מנכ"ל העירייה:
יש הסכמה בהצבעה של כל חברי תאגיד המים מעיינות זיו שהם נותנים עדיפות
למעלות תרשיחא לקבל ראשונה את הכספים.
חמד נעים:
בנוגע לתקצוב העמותות  ,לקחנו את ה 20% -ואנו מחלקים לכל העמותות בתרשיחא,
אתה יכול להגיע ולבדוק.
טנוס נחלה:
בבדיקה שנעשתה עם משרד התרבות ,כל העמותות והלהקות מתרשיחא מקבלות
ישירות מהמשרד התרבות ,וכל הכבוד למשרד התרבות על כך.
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שמעון בן נעים:
אני חושב שהוגש תקציב נכון ,בחודשים האחרונים אנו פועלים רבות לחשיבה על
התייעלות וקיצוץ היכן שנדרש .אני מבקש מכל אחד מאתנו להיות שותפים ולהציע
הצעות להתייעלות.
יוסף ברדא :אני הצעתי לקצץ ביועצים.
שמעון בן נעים:
אני מקבל את ההערה.
אנו מקיימים מו"מ עם ועד העובדים כדי לא לפגוע בעובדים ,הוועד נרתם לתהליך
ומשתף פעולה .אני שוב מבקש כי תהיו קשובים אלינו ותהיו איתנו.
ראש העיר:
העניין עם רמ"י אינו קשור לתקציב .אני שמח שהנושא עלה לדיון כאן.
רמ"י אומרים כי הם מחרימים את מעלות תרשיחא ,אי אפשר לאיים עלינו בביטול
ההסכם .לאורך כל השנים הסכמנו עם כל מה שעשו בעיר.
פיתוח אזור תעשייה ,פיתוח איזורי מסחר ,פיתוח מלנאות ,מוסדות חינוך ,מגרשים
בתרשיחא לבנייה מכל זה רמ"י לא קידמו דבר,
לא מקובל כי יפרסמו מכרזים לבניית בתי מגורים לפני שדואגים לתשתיות ותעסוקה
לכל אותם תושבים שירצו לרכוש .כל זה לא נעשה ,ולהיפך הציעו לבנות דירות
לאוכלוסיות מוחלשות ובמחירים זולים .אני יודע שתושבי מעלות תרשיחא רוצים
לגור בדירות גדולות ויפות ,שתהייה תעסוקה ,שיוקמו תשתיות ומבני ציבור.
על כך מלחמתי עם רמ"י.
חברים ,מי בעד אישור התקציב?
הערה:
חבר המועצה שמעון ביטון מבקש לציין לפרוטוקול כי הוא מצביע בעד ,עם הסתייגויות
בנוגע לתאגיד המים מעיינות זיו.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר,
לידיה רזניקוב ,שמעון ביטון.
הצביעו נגד :מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,איימן שנאתי ,יוסף ברדא
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החלטה בסעיף מספר  :1בהתאם להצבעת החברים ועפ"י רוב מאשרים את
התקציב הרגיל לשנת  ,2021ע"ס  161.3מלש"ח.
(החלטה מס' ) 004
תודה רבה.
רושמת הפרוטוקול :יהודית כלפון
מזכירת המנכ"ל

________________
ארקדי פומרנץ ,ראש העיר

_____________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
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