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נוכחים: עופר בוזי, אברהם בורוכוב, הבטמו אייאיו,  ליאת מועלם.  

 
חסרים: יחיאל מושייב.  

 
מוזמנים: אלי אהרוני – מנכ"ל העירייה, עו"ד שלומית שפינדל – יועמ"ש העירייה, רו"ח גיל גבריאל 
– גזבר העירייה, אפרת סקעת – תקציבאית, עו"ד רן אברון – מנהל אגף הכנסות, גילה חלובה – 

חשבת אגף החינוך. 
 

על סדר היום: 
 

1. תקציב 2021. 
 

הישיבה נפתחה בשעה 17:37 

 
עופר בוזי – יו"ר הועדה: 

מבקש להמליץ למועצה לאשר את תקציב 2020.  
אנו דנים היום אך ורק בתקציב, כפי שנשלח אליכם וכל נושא רשימת התב"רים לסגירה והתב"רים 

החדשים לשנת 2021, אנחנו נדון בשבוע הבא.  
 

רו"ח גיל גבריאל:  
שנת 2020 הייתה שנה מאוד מאתגרת בהיבט של האיזון הפיננסי שלה, חווינו ירידה משמעותית 
בהכנסות לכל האורך, אם זה ארנונה, חניה, שילוט וגם בסעיפים אחרים של הכנסות. ביצענו במהלך 
השנה, תוך כדי תנועה, מהלכים של חיסכון והתייעלות, ניצלנו את התקופה לשיפור טכנולוגי ולשפר 
את השירות והממשק מול התושב והיום אני יכול לומר ששנת 2020 תסתיים בצור המאוזנת כמו 

גם שנת 2019, זו שנה שניה ברצף בדרך שלנו לעיר איתנה.  
תקציב 2021 שמוגש כאן נבנה לאחר פגישות רבות עם כל  מנהלי המחלקות והאגפים בעירייה, 
כמובן דרך ראש העיר, עשינו פעילויות חדשות, תוכניות חדשות, הרחבה ומצד שני, צמצום על פי 

הצורך. התקציב שמוגש כאן מאוזן וגבוה ב-3.6% לעומת התקציב המעודכן של שנת 2020.  
אנו ממשיכים לשמור על יחס ארנונה של 58% עסקים, 42% מגורים, זה יחס שהוא מאוד חיובי 

ובעל פוטנציאל משמעותי לצמיחת העיר בהמשך.  
בבניה של התקציב רשמנו 4 מלש"ח מענק נתב"ג לעומת 12 מלש"ח שהיו לנו בשנה קודמת ו-4.5 

מלש"ח תמרוץ דיור בגין שיווק יח"ד חדשות.  
העירייה פועלת בפרויקטים עם חכ"ל שהוקמה לצרכי פיתוח העיר והקמת השכונות החדשות ותוך 

כך יש מעורבות גם לחכ"ל באירועים, קידום עסקים בעיר וכו'.  
בתום שנת הפעילות של 2021, העירייה תזכה לקבל על בסיס הפעילות של החכ"ל גם דיבידנד 

מהחכ"ל, בהתאם לצורך.  
הוצאות השכר מהוות 35% מהיקף התקציב המוגש, אנו נערכים להרחבת השירותים הציבוריים 

בשכונת בית ופארק שתאוכלס בתחילת השנה.  
אנו ממשיכים בפיתוח השכונה החדשה בית ופארק ופרויקטים אחרים ברחבי העיר. במהלך שנת 
2020 הוצאנו בסביבות 140 מלש"ח הוצאות בגין פיתוח וב-2021 נוציא סכום דומה, אם לא למעלה 

מזה.  
אנו ממשיכים לצמצם את התלות שלנו במערכת הבנקאית ומקטינים הלוואת, כך שעומס המלוות 
שלנו עומד על 8% שהוא יחס מאוד בריא ומאוד נוח להתקדם איתו מבחינה פיננסית, ברמה של 

מימון של פרויקטים.  
יתרות הבנקים שלנו 230 מלש"ח ו-120 מלש"ח מתוכם מונחים בתיקי השקעות, שמושקעים לפי 

תנאים בחוזר מנכ"ל.  
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מבחינתי, יום של אישור תקציב זה סגירת מעגל, נגמרה שנה ואני רוצה להודות לכל הגזברות, 
למנכ"ל, לראש העיר והכי הרבה לאפרת, שעזרה לי מאוד מאוד, ימים כלילות, כדי לסיים את 
התקציב. קיבלנו שת"פ מלא מכל האגפים בעירייה ומבחינתנו להגיע ליעד של תקציב מאוזן, אפילו 

עוד לפני 31.12 שלא היה פשוט בכלל, זה הישג, תודה רבה לכולם.  
 

עופר בוזי – יו"ר הועדה: 
אני רוצה בשם חברי הועדה להודות לכל הצוות המקצועי, אלי המנכ"ל, גיל הגזבר, אפרת שכל שנה 

מחדש מתכללת את כל נושא התקציב וכל הצוות שלכם, יישר כח.  
אני חושב שבשנה הנוכחית שעברנו מבחינה כלכלית, פיננסית, לסיים אותה במאוזן, זה באמת הישג 
לדעתי גדול מאוד ואני לא בטוח כמה עיריות נוספות אחרות תהיינה במעמד הזה של תקציב מאוזן 
בסוף שנת 2020, הדבר כמובן מראה על האיתנות הכללית של העירייה, שמענו על היתרות ואני  
מקווה שאנו בדרך הנכונה והבטוחה לקבל מעמד של רשות איתנה, זה יקל עלינו מבחינת הרגולציה 
בהרבה מאוד דברים. כל ההתנהלות מראה על הירתמות של כל הצוותים וכל מחלקות העירייה 
לטובת תקציב מאוזן ובשנה הזו עם חיתוכים וקיצוצים אינספור בעקבות הקורונה, באמת כל 
הכבוד לכל הדרג המקצועי, מהמנכ"ל ועד אחרון העובדים בעניין הזה. אנחנו בכל מקרה נקיים גם 
דיון במועצה על התקציב, כך שאם יש איזשהן שאלות כלליות או ספציפיות לראש העיר, לגזבר, 
למנכ"ל, אפשר להעלות את זה שם. האם יש לכם שאלות לטובת הדיון פה, זה הזמן להעלות אותם, 

אם לא, אנו נאשר את התקציב ונמליץ למועצה לאשר.  
 

מי בעד?  
 

 בעד: פה אחד. 
 

החלטה: הועדה ממליצה למועצה לאשר תקציב 2021. 
  

הישיבה ננעלה בשעה 17:44 
 
 

עופר בוזי, יו"ר ועדת כספים 
מלכה מיכאלי, מרכזת ישיבות מועצה 
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