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 ד "בס
 

 (11)  /2071' פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין  מס  
  /11.1.021, ז"בטבת תשע' כ,  התקיימה ביום  רביעי

 עכו 53רחוב ויצמן , אשר בהיכל העירייה, אולם  מועצת  העיר
 7102אישור  הצעת  תקציב  לשנת 

 

 :ה"בהשתתפות ה
 ראש העיר -מר שמעון לנקרי 

 וסגן ראש העיר מ"מ -מר זאב נוימן 
 סגנית וחברת מועצת העיר  -אביבה גלעד ' גב
 סגן ראש העיר -מאל 'ד אדהם ג"עו

 חבר  מועצת העיר -מר הישאם שאמי 
 חבר מועצת העיר -ד איתמר סונינו "עו

 חבר מועצת העיר -מר אילן פרומן 
 חבר מועצת העיר -מר נתנאל אלפלס 

 חברת מועצת העיר -' אג'פולה חדג' גב
 חברת מועצת העיר  -שרי גולדשטיין  ' גב

 חבר מועצת העיר -מר חאתם פארס 
 חבר מועצת העיר -מר עופר כהן 

 חבר מועצת העיר -מר רפאל לוזון 
 חברת מועצת העיר -ולאא עלי ' גב

 :ה"נעדרו   ה
 חברת מועצת העיר -צפריר -ד מעיין גולדנבלום"עו
 חבר מועצת העיר  -ר בוריס מקגון "ד

 חבר מועצת העיר -חזבון מר פריד 
  :ה"בנוכחות ה

 ל העירייה"מנכ -מר אוהד שגב 
 ל העירייה"סמנכ –מר קובי שמעוני 

 היועצת המשפטית -ד כנרת הדר "עו
 גזבר העירייה -מר ראובן ויצמן 

 מנהלת אגף קשרי קהילה –ליזו לוי ' גב
 ח"מנהל הנה/ ח "רו -מר מנחם נויפלד 

 מ"החברה  הכלכלית לעכו בעל "מנכ -שלוש -מר אלברט בן
 מבקר העירייה -מר יוסי כהן 

 מהנדסת העיר –מיכל סופר ' דר' אדר
 ראש מינהל התפעול והאכיפה -מר יניב אשור 

 ממונה אגף הכנסות ונכסים –אבו -הילה בן' גב
 ראש מינהל הרווחה –אורית אסייג ' גב
 ראש מינהל הרווחה –עדי מקל ' גב

 רייהדובר העי –מר שרון דהאן 
 ל"מזכירת סמנכ -רוית נגר ' גב

 מנהל אגף מחסנים ואינוונטר -מר משה סעדה 
 מזכירת מנהלי כללי מזכירות -דליה עבודי ' גב

 לשכת ראש העיר עכו –מר נועם שגב 
 מחלקת מידע ותקשוב -טכנאי מחשוב  -יהאד בדראן  'מר ג
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 :על סדר היום
 , /021לשנת פרוטוקול ועדת כספים אישור הצעת תקציב 

 .'ב נספח א"מצ, /1.1.021מיום  /2071' מס
 המרכז את כל השינויים שבוצעו בין ועדת כספים  'ב נספח ב"מצבנוסף 

 .להצעת התקציב הסופית
 

 ראש העיר  -שמעון לנקרי 
 ,רשותהאנחנו בתהליך של בניית תקציב , החל מחודש אוקטובר

 .ראשי מינהלים,מנהלים,דרך העובדים
 .7102רוצים לתפקד בצורה נכונה בשנת אנחנו 

 ,של תושבי העיר, עירהצרכים בהתקציב רואה את כלל 
 .7102עם לקחים של שנת 

 ,7102התקציב לא גדול בהרבה משנת 
 .ח"מלש 5.4 -גדול כ

 .ח"מלש 511-כ התקציב כ"סה
 .לכן התקציב הגיע בעיכוב קטן, החלטנו להיות יותר יסודיים

 
 גזבר העירייה -ראובן ויצמן 

 ,משנה לשנה אנחנו מבוקרים יותר, התקציב הינו שמרני
 .מרפאל ומסקר נכסים, יש גידול בהכנסות מארנונה, מפיקים לקחים

 
 ראש העיר -שמעון לנקרי 

 .אנחנו לא הוספנו בארנונה מעבר למה שחייב החוק
 .יש ועדת הנחות שמטפלת במקרים רבים, אנחנו תמיד באים לקראת התושבים

 .וכל מי שעומד בקריטריונים זוכה להנחה בהתאם, אין בקשה שאנו לא דנים בה
 .אנו עדיין מצליחים לגייס כספים נוספים ולהשקיע לטובת התושבים, למרות כל ההנחות

 .השקעה בילד בעכו היא מהגבוהות בארץ, בחינוך, לדוגמא
 .ס"עו 01-כיום עובדים כ, ס"קטן של עו' ממס, רווחה, דוגמא נוספת

 .וכך בתחומים רבים אחרים
 .כך שהתושב מקבל את המקסימום

 .עושה עבודה מדהימה עם קולות קוראים, אבו-הילה בן' גב
 .עושה עבודה מצוינת, מינהל הכספים

 .כל התושבים מקבלים סיוע
 !זהו הישג עצום לעיר עכו -סתיים באיזוןי 7102תקציב 

 
 ד איתמר סונינו  "עו

 ,כספיםהוזמנתי כמשקיף בועדת 
ניכר שנעשית עבודה , אני מברך על כך, לכל סעיף בתקציבהייתה התייחסות פרטנית 

 .שתהיה לנו שנה תקציבית פורייה. מקצועית והעיר כל הזמן מתפתחת
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 ראש העיר -שמעון לנקרי 
 ,חברי המועצה שותפים למדיניות

 ,בין המגזרים, יש שיתופי פעולה בין דתיים לחילונים
 .לטובת תושבי העיר עכו להכו

 .תמיד יש מה לעשות לטובת העיר
 ,העיר עברה מהפך ועוד לא סיימנו, כולם יכולים לצפות בעשייה שלנו, יהיה חשוף להכו

 !אנו נמשיך להשקיע ולפתח 
 
 

 ראש העיר –שמעון לנקרי 
 , /021מעלה להצבעה אישור פרוטוקול ועדת כספים אישור הצעת תקציב לשנת 

 .'ב נספח א"מצ, /1.1.021מיום  /2071' מס
 המרכז את כל השינויים שבוצעו בין ועדת כספים ' ב נספח ב"בנוסף מצ

 .להצעת התקציב הסופית
 

 .ח"מש  511  על סך   /021 הצעת תקציב לשנת 
 

 :הצבעה
 .חברים  11   -בעד    
 .אין   -נגד     
 .  אין   -נמנע  

 

 .מאושר פה אחד  -:החלטה

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   ___    __________   ______             _______________________ 
 ראש העיר -שמעון  לנקרי                       יהיהעירל "מנכ -אוהד  שגב         
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