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   2019תקציב פיתוח שנת - מן המנייןשלא פרוטוקול ישיבת מועצת עיר 
  03/04/2019מיום 

  
  , מן-יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר ,פנחס סירוקה משה קונינסקי, טניה מזרסקי,   נכחו:

רותם   חיים שוקרני, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין, לאה ילנה מרוסט, קורן נוימרק, 
  רינברג, לימור מזור, אבי קוריאט.רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו, רינה ג בז'רנו, 

  עו"ד נטלי ביטון.    נעדרו:
  חנה לנקסנר, -מנחם שיכל, עו"ד שלמה גבע, ענת אלי שדה,  ,דר' שולה מנחם :מוזמנים

  ענת נחום., דוד קניאל, , יעקב סודריאייל רותם   
  

  :על סדר היום

  2019אישור תקציב פיתוח לשנת 

₪. מיליון  68 -שעומד על כ 2019נת פיתוח לש לפנינו תקציבראש העיר משה קונינסקי ציין כי 
  העקרונות הבאים:הוחלט לשמור על בבניית התקציב 

  
  ס, משרדי הממשלה, קרנות והלוואות פיתוח.את כל המקורות ביחד: מפעל הפי גםלא .1

  בשנה.₪ מיליון  2הקטנת עומס המלוות של העירייה בסך של 
שנים. בכל שנה יאושר התקציב השנתי  3לטווח של  תבראייה רב שנתיהפיתוח תקציב  .2

 הרלוונטי.
  ₪. מיליוני  2-4הקטנת הלוואות העירייה המצטברים בין  .3

  
. עוד ציין כי התקציב 2018יו"ר ועדת כספים יואב קליין ציין כי יש הקטנה בהלוואות לעומת שנת 

  עבר פה אחד בועדת הכספים.
  

  חנה לנקסנר:-העירייה ענת גזברית
  ההחלטה שעומדת בפני חברי המועצה לאישור היא:

כנגד שיעבוד הכנסות העירייה לפי הריבית  ₪מיליון  6אישור לקיחת הלוואת פיתוח בסך  .1
 שנה. 15 -בפריסה למהבנקים הנמוכה ביותר שתתקבל בנוהל הצעות מחיר 

 יקטים המצורפת.לפי רשימת הפרו₪  מיליון 2.120בסך אישור מענק משרד הפנים  .2
  

ענת הגזברית וצוות מנהל  ,לברך את העוסקים במלאכהגיא מרציאנו, חבר המועצה, ביקש 
לברר את סוגיית תקציב ועל צמצום לקיחת ההלוואות ו הכספים על הכנת התקציב המפורט

  דוברות והאם ישנה כוונה להפריט את שירותי הדוברות?

בעה תפקידים בעומס בלתי אפשרי משה קונינסקי ראש העיר הסביר כי אלי שדה מכהן באר
  .מהקמת מערך דוברות חדש 30% -בהדוברות זולה  שירותי והפרטת



  
 

  

  

רינה גרינברג, חברת המועצה, מבקשת הסבר בעניין תקציב הקליטה בדגש על הקהילה הקוקזית 
  ועל תחום האגרוף.

  .טניה מזרסקי, מ"מ ראש העיר השיבה כי מדובר במצ'ינג שמשרד הקליטה דורש

מאגף הקליטה  משה קונינסקי, ראש העיר, האגרוף הועברבהמשך לשאלת גב' גרינברג הודיע 
  .ורטהספלאגף 

  

  
  התקיימה הצבעה:

    מן, -חברים: משה קונינסקי, טניה מזרסקי, יואב קליין, עו"ד אליסה דריקר 11 בעד:
  חיים שוקרני, פנחס סירוקה, אוריאל מלכה, גיורא צ'שקין,     

  , רותם בז'רנו, לנה מרוסט.קורן נוימרק
  

  לימוררינה גרינברג,  רותם ינאי, גיא דוד מרציאנו,חברים:   5 :(עם הסתייגויות) בעד
  . קוריאט בימזור, א 

  .מכרזים, הדוברות ואגרוףעם הסתייגות על סעיפים: 
    

כנגד שיעבוד הכנסות העירייה ₪ מיליון  6לקיחת הלוואת פיתוח בסך את הוחלט לאשר 
ואת מענק שנה  15 -לפי הריבית הנמוכה ביותר שתתקבל בנוהל הצעות מחיר בפריסה ל

 .הפרויקטים ה המצורפת שלרשימהמיליון לפי  2.120משרד הפנים בסך 
  

  

  הישיבה ננעלה

  

  

  

  דר' שולה מנחם                         משה קונינסקי

 מנכ"ל העירייה                         ראש העיר  


