עיריית אור עקיבא
לשכת המנכ"ל

פרוטוקול 10/2019
מישיבת מליאה שלא מן המניין שזומנה ליום רביעי ז' בתמוז התשע"ט ה 10/7/2019 -בשעה
 18:00בעירייה.
נוכחים:
מר יעקב אדרי – ראש העירייה
מר אלי אנקונינה – חבר עירייה
מר אברהם כהן – חבר עירייה
מר יצחק תורג'מן – חבר עירייה
מר איליזירוב אבניל – חבר עירייה
גב' ילנה זסלבסקי – חברת עירייה
עו"ד נוח שמאילוב – חבר עירייה
מר מרדכי גבאי – חבר עירייה
חסרים:
מר שמחה יוסיפוב – חבר עירייה
מר משה ביטון – חבר עירייה
מר ארקדי גדילוב – חבר עירייה
מר רחמים ראובן – חבר עירייה
מר יוסי כדורי – חבר עירייה
מוזמנים:
מר יעקב כהן – גזבר
עו"ד אריאל ארונוביץ – יועץ משפטי
גב' רוממה תמם – קצינת המחוז  /ממונה על הרשויות
רו"ח שלום פרץ – חשב מלווה
סדר יום :
תקציב העירייה השוטף לשנת הכספים .2019
יעקב אדרי – היו לנו מספר דיונים בתקציב וימי עיון ולדעתי כולנו השכלנו ,האם יש לכם שאלות
להצעת התקציב?
אלי אנקונינה – לגבי התקציב בשנת  2018העירייה אישרה תקציב של  159מלש"ח והביצוע היה
בגרעון של  9מלש"ח מ 2018 -ל 2019 -מגיעים לגרעון של  20מלש"ח וזה מדרון תלול אני עדיין
בעד תקציב מאוזן ולא גרעוני מכמה סיבות:
( .)1שיחרור החשב המלווה והעלאת התדמית של העיר.
( .)2במצב של איתנות כספית העירייה עשוייה לצמצם עלויות תוך שמירה על רמת שרות ואף
שיפור במתן השירותים.
( .)3כאשר יש תקציב מאוזן ניתן לטפל במצבת כח האדם ,השלת עודפים שלא תורמים מאומה
וכן התייעלות בכל התחומים.
( .)4כשאין תקציב מאוזן לא ניתן לחלק תמיכות ונפגעים מכך מוסדות דת ,כוללים ומרכז יום
לקשיש.
( .)5זו הזדמנות טובה לעשות תכנית הבראה שורשית ,היינו במבנה האירגוני ניתן לנייד עובדים
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מאגף לאגף ,לעודד פרישת עובדים שאינם יעילים וגיוס כ"א צעיר ונמרץ.
אני מציע וממליץ לאשר את התקציב ויחד עם זאת להכין ולהגיש תוכנית הבראה מסודרת שתביא
אותנו לעצמאות כלכלית.
ילנה זסלבסקי – בהמשך לדברים של אלי אנקונינה לא רק להעביר עובדים מאגף לאגף אלא
רוצים להיות שותפים בהכנת התקציב להבא.
אשמח אם נכין תוכנית הבראה ובמסגרת התמיכות נתמוך בהרבה גופים שנותנים שירותים
טובים  -יש לסייע להם.
עו"ד נוח שמאילוב – אני חושב שדווקא בשנה הזאת שנאשר את התקציב כדי לדאוג לשכונות
הותיקות בכמה שיותר פרוייקטים ולאשר את כל סוגי התמ"אות שניתן לאשר.
אברהם כהן – עברנו ימים לא קלים ,חשבתי הרבה עם עצמי ,אנחנו במצב לא טוב.
חשבתי לאשר את התקציב השנה בתקווה שנהיה מעורבים בתקציבים הבאים ,כלומר לתת צ'אנס
לעוד שנה מאחר ואני לא יודע מהיכן לקצץ.
יעקב אדרי – אני רוצה להתייחס לכל הדברים שנאמרו כאן.
התווספו שכונות חדשות והתווספה אוכלוסיה רבה ונבנות עוד שכונות .
עלינו בדירוג הסוציו-אקונומי  ,היה קיצוץ במענק ועלינו לזכור שבתקציב הפיתוח יש  80מיליון
.₪
עלי לציין שבמהלך הקדנציה לא קיבלנו עובדים חדשים.
אלי אנקונינה – סליחה ,יש גידול של  18עובדים שעלותם כ 2.5 -מיליון .₪
יעקב אדרי – הגזבר אומר שמדובר בעובדים יעודיים ומתוקצבים .
אני מאמץ את דבריו של אלי אנקונינה ומציע להקים ועדה שתטפל בנושא תוכנית הבראה.
חברי הועדה המוצעים  -ראש העיריה  ,אלי אנקונינה  ,אברהם כהן ,עו"ד נוח שמאילוב  ,ילנה
זסלבסקי ויעקב כהן.
בשל הבחירות החוזרות לכנסת בספטמבר כל הפעילויות מושבתות וקשה לנו לפעול ,הממונה על
המחוז אישר לנו לאשר תקציב גרעוני .
אני מציע לאשר את הועדה שתכין תוכנית הבראה פנימית בתוך שבועיים ימים.
יושבת לצידי גם הגב' רוממה תמם מטעם הממונה על המחוז שתאשר את דברי.
רוממה תמם – הממונה על המחוז אישר תקציב גרעוני במסגרת תוכנית ההבראה.
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התוכנית היא תלת שנתית כשהשנה הגרעון הינו  7מיליון  ₪ובשנת  2020יצטמצם ל 3.5 -מיליון ₪
וב 2021 -יהיה איזון מוחלט.
יעקב אדרי – אם כן אני מציע לאשר את התקציב וכ"כ לאשר את הרכב הועדה כפי שהוצע על ידי.
מסגרת הצעת התקציב כפי שהוגשה לכם הינה:
 169,235אש"ח
הכנסות
 176,235אש"ח
הוצאות
מסגרת זו מקיפה סך של  451.02משרות מהן  63.72משרות של גימלאים.
החלטה
המליאה מאשרת פה אחד את הצעת התקציב לשנת הכספים  2019ע"פ המסגרות הבאות:
 169,235אש"ח
הכנסות
 176,235אש"ח
הוצאות
ו בהתאמה לדו"ח הצעת התקציב.
הצעה זו כוללת  451.02משרות.
כ"כ המליאה מאשרת את הרכב הועדה להתיעלות בהרכב הבא:
יעקב אדרי – יו"ר הועדה.
חברי הועדה יהיו :אלי אנקונינה ,אברהם כהן ,עו"ד נוח שמיאלוב  ,ילנה זסלבסקי ויעקב כהן,
גזבר העירייה.

מר רחמים צאלח
מנכ"ל העירייה

בכבוד רב

מר יעקב אדרי
ראש העירייה
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