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 19.1.2011מיו�  66' פרוטוקול ישיבת מועצה מיוחדת לא מ� המניי� מס

, אפי גוטמ�, שלו� ימי�, סבח יוס�, עופר בוזי, ד נחו� יעקב"עו, דוד יוס�: נוכחי�
�   , אברה� בורוכוב, יובל דוידובי

שאול , יחזקאל שקד, ד עוזי אהרו�"עו, חנ� בינימינוב, ננה ח�,  ליאת שוחט:חסרי�
 .  טל אשכנזי, סאל�

    . בנצי. חמאני דוד, רמי ב� סעדו�, מזל זרחיה, ד שלומית שפינדל"עו: משתתפי�

 :על סדר היו�

 .2011תקציב העירייה לשנת 

 )19:35הישיבה נפתחה בשעה (

 :ראש העירייה

 .2011מבקש לאשר את תקציב העירייה לשנת 

 .ועדת הכספי� דנה בתקציב והמליצה למועצה לדו� ולאשר

 .אני מבקש מהגזברית לומר מספר דברי�

 :מזל זרחיה

שעיקר ההכנסות , יש לציי�.  מיליו� שקלי�224) הסתכ� ב2011תקציב העירייה לשנת 
 30%) מהתקציב ו70%שמאפשרות את הפעילות זה הכנסות עצמיות שמהוות 

 . יקר משרדי ממשלהבע, ממקורות חיצוניי�

בתחו� הרווחה ,  מיליו� שקלי� השנה13)בתחו� החינו, הגדלנו את התקציב ב
 מיליו� 2 מיליו� שקלי� ובשירותי התברואה התווספו בתקציב עוד 3)התקציב גדל ב

שבעצ� עיקר המשאבי� שנוספו זה לצור, יישו� פעולות מחזור והפרדת , שקלי�
 . פסולת

ח מעבר למתוכנ� בגי� הסכמי השכר הארציי� " מלש2התקציב כולל בתוכו עוד 
 .שאושרו בחודש האחרו�

 :סבח יוס!

על הגשת התקציב הענייני , ל העירייה"מנכ, גזברית העירייה, אני מבר, את ראש העיר
ישיבת התקציב השנתי היא סוג של . ניכר בו שבוצעה השקעה ומחשבה רבה. והמאוז�

שנעשה בעבר ומצד שני חושבי� על הצרכי� מצד אחד בודקי� את מה . חשבו� נפש
 . החשובי� של עירנו בעתיד

אור יהודה בהנהגתו של ראש העיר שינתה את פניה בכל , בשלוש השני� שחלפו
ראש העיר הוביל מהלכי� . אנו רואי� מהפכה בחזות העיר ובתחו� החינו,. התחומי�

בניגוד לשינוי , שני�שאת תוצאותיה� נראה בעוד מספר , משמעותיי� בקידו� החינו,
 . המיידי בחזות העיר
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 . אי� לי כל ספק שג� בתחו� החינו, נקצור הצלחה רבה

. צומצמו המענקי� שעמדו לרשות העירייה. השנה אנו תלויי� פחות בשלטו� המרכזי
נהפו, , תוצאות הפיתוח לא נבלמו, על א� שהמענקי� עומדי� על אחוזי� בודדי�

 . אפילו גדלה והתעצמה, הוא

יעמוד , ע� הניסיו� שרכש במש, שלוש השני� האחרונות, אני מאמי� שראש העיר
 . בתקציב וימשי, בתנופה שהוביל אותה עד כה

ה� בחינו, וה� , יש בתקציב שדרוג נכבד ביותר של העיר לצד מענה לאוכלוסייה
להגדיל את התקציב , דוד יוס�, אבל הייתי מבקש מראש העיר, בשירותי הרווחה

אלה חברי� והורי� . האוכלוסייה הזאת זקוקה מאוד לסיוע בכל התחומי�. �לגמלאי
 . של כולנו

, פוריה ומשגשגת, שתהיה לנו שנה מוצלחת, אני מאחל לראש העיר ולחבריי המועצה
 . חזק ואמ�. שאור יהודה תהיה גאווה לתושביה

 :עופר בוזי

אני רוצה לבר, את המועצה וראש העיר על אישור , אני מצטר� לברכות של סבח
ידוע , ל העירייה על ארגו� התקציב"בראש ובראשונה רוצה להודות למנכ. 2011תקציב 
ידוע שבנצי הוא . ע� כל מנהלי המחלקות, שעות רבות מאוד על התקציב" נשרפו"לי ש

אני מאחל לו ולכל . מחות שלו וזה הידע וההתmayאיש כספי� שהגיע מחברת 
שחלק גדול מה� נסמ, על הכנסות עצמיות שלנו , ביעדי התקציבג� לעמוד , המנהלי�

 . 2011ומאחל הצלחה לכול� במימוש התקציב ובהשגת יעדי העירייה בשנת 

 :סבח יוס!

 ?  איזו� בעבר וכמה זה היו�כמה מענקי, צה לדעת לגבי המענקי�אני רו

 :מזל זרחיה

 .  מיליו� שקל6) מיליו� שקל והיו� ה� עומדי� על כ20 היו מעל המענקי�

 :ראש העירייה

שאיש איש , שה� חברי הקואליציה, כמוב� שלא נפקד מקומ� של חברי מועצת העיר
אני רוצה להודות לכל . בתחומו עושה את העבודה ואת השליחות בצורה הטובה ביותר

, לישיבות העירייה, בכל שעה, בכל עתאחד ואחת מכ� על היענותכ� ונכונותכ� להגיע 
להתעניי� לגבי הפרויקטי� המתבצעי� בעיר ודאגתכ� העיקרית שהיתה בכל הנושא 

 . אליה גויסת� כולכ�, של הרפורמה בחינו,

ובכל זמ� , אור יהודה נמצאת במקו� שהיא יכולה להתגאות בו, כפי שציי� סבח
לא נחזור למקומות בה� , ר הזאתכקואליציה נמשי, וננהיג את העי, שאנחנו כהנהלה

 . היתה אור יהודה בעבר

 . ו בשבט שמח"אני רוצה לאחל לכולנו חג ט

אשר הטיל את כובד משקלו , ל העירייה"בהזדמנות זו אני רוצה להודות ג� למנכ
, לגזברית העירייה ולשאר מנהלי המחלקות, כמו כ�. אחראי, בהגשת תקציב מאוז�

 . ת שנית� היה לצמצ�אשר הטו שכ� וצמצמו במקומו
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השנה אנחנו מנהלי� את בית .  מיליו� שקל14)מדובר על כ, 30%)תקציב החינו, עלה ב
, בצורה שקולה ובלתי מתפשרת לחלוטי�, בצורה אחראית, ספר התיכו� בעצמנוה

 . שבמערכת החינו, בפרט ובאור יהודה בכלל לא תהיה יותר בינוניות

 . סולק ממנה על פי החוקי, כל מה שיהיה בדרכנו כדי להפריע

מר נשאת , גילה אורו� ולסגנה' גב, אני רוצה לבר, ולהודות למנהלת המחוז, כמו כ�
 . כיו� ולתקציב� מר סאלח חוטבא

 :אפי גוטמ�

שלפני כחמש , שהתקציב מעיד על צמיחה ודבר שחשוב יותר לציי�, אני רוצה לציי�
לאחר בירור ,  מיליו� שקל וכיו�140)שני� עומס המלוות והגרעו� המצטבר עמדו על כ

,  מיליו� שקל65מתברר שעומס המלוות והגרעו� המצטבר עומדי� על , ע� הגזברית
 מיליו� שקל בהתחייבויות העירייה וזה רק מראה שהעירייה 75)מדובר בקיזוז של כ

עובדת בשיתו� פעולה הזאת צועדת בכיוו� נכו� ואני מבר, את הנהלת העירייה ש
 .למטרות האלה

 ?מי בעד

 . פה אחד: בעד

 . מאושר2011 תקציב העירייה לשנת :החלטה

 )19:50הישיבה ננעלה בשעה (

    

 דוד יוס! דוד חמאני
 ראש העירייה מתא� פעולות מינהל ולוגיסטיקה

 מרכז ישיבות המועצה


