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פרוטוקול מליאה שלא מן המ יין מתאריך  – 28.12.21אישור תקציב לש ת 2022
הישיבה התקיימה בחדר ישיבות חרמון

משתתפים:
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה
מר דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העיר
מר אלכס ספוז' יקוב ,סגן ראש העיר
גב' פלורי שטרלי ג ,מש ה לראש העירייה
מר דורון אורגיל ,חבר מועצה
מר עוזי שמילה ,חבר מועצה
מר דודו שי ,חבר מועצה
ד"ר דיא ה גיטיס ,חברת מועצה
מר ברוך שלסר ,חבר מועצה
מר יצחק וייס ,חבר מועצה
וכחים:
גרי עמל ,מ כ"ל העירייה
רי ה יוסף ,גזברית העירייה
עו"ד חיים שימן ,היועץ המשפטי
ימית לוי ,סג ית גזברית העירייה ומ הלת מח' ה ה"ח
עדרו:
מר אוריאל אלחיא י ,חבר מועצה
מר גבריאל ריזי שוילי ,חבר מועצה
מר משה אדרי ,חבר מועצה
מר משה קווס ,חבר מועצה
מר אברהם אר רייך ,חבר מועצה
על סדר היום:
.1

אישור המועצה לתקציב העירייה לש ת ) 2022סעיף  12בפרוטוקול ועדת כספים מספר 10
מתאריך .(8.12.21
הצעת החלטה  :מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לש ת ) 2022סעיף  12בפרוטוקול ועדת
כספים מספר  10מתאריך .(8.12.21

מועד תחילת הישיבה 19:42 :
עו"ד יסן בן חמו ,ראש העירייה :א י רוצה לפתוח את הישיבה ולהודות על עבודה ארוכה ואי ט סיבית
שמת קזת לאישור הצעת התקציב ,צריך להבין שברקע מאחורי כל מה שתראו יש פה עבודה סיזיפית ,מורכבת
ואי ט סיבית שמובילים אותה שלושה א שים מ"מ וסגן רה"ע דודי אוח ו ה ,גזברית העירייה רי ה יוסף וסג ית
גזברית העירייה ימית לוי וכמובן בשיתוף פעולה מלא עם כל מ הלי המחלקות .ב יית תקציב זו עבודת שתי וערב
שצריכה מצד אחד להתאים לצרכי העירייה ומצד ש י היא צריכה לשמור על מסגרת התקציב על המקורות
התקציביים של ו ,יש ל ו הרבה חלומות והרבה רצו ות ולבסוף צריך ל הל את כל המכלול בצורה אחראית.
אזכיר לכם מה היה פה בתחילת הדרך בחודש יו י ש ת  2015כ ס ו כמועצה הקודמת לתפקיד כאשר אין תקציב
מאושר לאותה ש ת תקציב וגרעון שוטף של  9מלש"ח ברבעון האחרון ,כך התחל ו לעבוד.
תקציב  2015אושר ואוזן ביחד עם תקציב  2016את התהליך ראה בהמשך ההצגה.
אחזיר אתכם לחזון העירו י במסגרתו עבר ו והתמקד ו במשימות של ו ,האירוע המרכזי הוא חוויה מיטבית
לתושב ,א ח ו פה כדי לייצר חוויה חי וכית ,חוויית שרות ,חווית שהיה  ,חוויה אורבא ית ,על מ ת לצרוב חוויה
טובה שתגרום לתושבים להישאר ולתושבים חדשים להגיע ,המשימה העיקרית היא לייצר חוויה בכל מה שא ח ו
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עושים .הציר המרכזי הוא עצמאות כלכלית שתאפשר את הצמיחה בש י מעגלים גם בעסקים המקומיים
הכלכלה העירו ית וגם תמיכה בפעולות העירייה שא ח ו רוצים לבצע.
הצגת מצגות ראש העיר:
הצגת החזון העירו י
יעדי ראש העיר לש ת : 2022
 שיפור חוויית השרות
 צמיחה דמוגרפית
 קידום התיירות
הצגת מטרות ויעדים לש ת  2022בתחומים :חי וך ,שיפור שרות לתושב ,התייעלות ארגו ית ,תיירות
סקירת תקציב  - 2022ע"י גברת רי ה יוסף ,גזברית העירייה
מצגת ה חות עבודה תקציב  – 2022ע"י ימית לוי,סג ית גזברית העירייה ומ הלת מחלקת ה הלת חשבו ות.
הצגת הפרויקטים העירו יים והצגת תכ יות עתידיות ע"י מ כ"ל העירייה מר גרי עמל
דודי אוח ו ה ,מ"מ וסגן ראש העירייה :א י רוצה לעדכן כמה סעיפים שהשת ו מאז התקיימה וועדת הכספים
ועד היום :
שם התקציב
שי וי
תקציב  2022מעודכן
תקציב 2022
תברואה רכב דלק
תברואה רכב ליסי ג
כסי ציבור דלקים
ושמ ים
כסי ציבור רכב
ליסי ג
ביטוח כללי
כסי ציבור שכר
הוצאות שו ות שפ"פ
אבישור
ה דסה רכב ליסי ג
תיקו ים
ה דסה רכב דלק
העברה היטל השבחה
לה דסה

0

20,000

20,000

0

55,000

55,000

45,000

65,000

20,000

0

55,000

55,000

734,322

659,322

-75,000

2,691,858

2,616,858

-75,000

-135,800

38,200

174,000

103,000

158,000

55,000

30,000

50,000

20,000

-1,817,355

-2,066,354

-248,999

* רכבי ליסי ג ,קלט ו מ הלים חדשים שבחרו רכבי ליסי ג והיה צריך לתקצב את זה כולל דלק לרכבים אלה.
השי ויים בתקציב הכולל כדלקמן :מ ₪ 1,817,355 -ל.₪ 2,066,354 -
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ערכה הצבעה:
בעד
יסן בן חמו
דודי אוח ו ה
אלכסי ספוז' יקוב
פלורי שטרלי ג
דורון אורגיל
עוזי שמילה
דודו שי
דיא ה גיטיס

מ עים

גד
ברוך שלסר
יצחק וייס

החלטה :מועצת העיר מאשרת את תקציב העירייה לש ת ) 2022סעיף  12בפרוטוקול ועדת
כספים מספר  10מתאריך  (8.12.21ע"ס  ₪ 217,734,783ו ₪ 1,509,210 -במות ה.

הישיבה עלה !

____________________

גרי עמל
מ כ"ל העירייה ומרכז ישיבות המועצה

_______________________

עו"ד יסן בן חמו
ראש העירייה
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