
ממליצה למועצת העיר לאשר את התקציב הרגיל לשנת    וועדת הכספים

המופיעים ברשימת השינויים התקציביים בכפוף להטמעת השינויים    2022

 המומלצים על ידינו למועצת העיר לאישור. 

  השינויים הנ"ל אמורים להביא לשיפור משמעותי בחוסן  הכלכלי ,ועדת הכספים סבורה כי  

הן התקציבי   ביותר  משמעותיים  קיצוצים  שיזמנו  בכך  העירייה  של  הפיננסית  והאיתנות 

בפעולות והן בשכר וזאת מדאגה משמעותית לתקציב וליכולת  העירייה להוציאו לפועל ובעיקר 

בתוך   המובנה  הגרעון  לסגירת  מיליונים  במאות  וקרנות  פעמיות  חד  בהכנסות  שימוש  לאור 

 התקציב.

לרבות  במסגרת התקציב    תקציב השכר שהוצע    מאשרת את    וועדת הכספים .1

 כדלקמן :  טבלת התקנים שצורפה לתקציב הרגיל עם כל השינויים שהוצעו

מנהלים אשר התווספו בשלוש השנים   3לסגור    וועדת הכספים ממליצה .2

מנהל ארגון ושירות לציבור, מנהל תרבות, קהילה, ספורט וים ומנהל האחרונות:  

. על ראש העיר לפעול באופן מיידי לאיחוד האגפים והמחלקות שהוכללו  רווחה

 במנהלים אלו בהתאם לשיקול דעתה, ובלבד, שלא יהיו יותר מארבעה מנהלים. 

 שינויים מוצעים אלו יובאו לאישור מועצת העיר בטרם יישומם.

התקנים החדשים אשר התווספו    52.3מחליטה לבטל את    וועדת הכספים .3

 . 2021מעבר למכסת התקן המופיעה בעמודה של אוגוסט  2022בהצעת תקציב 

הכספים .4 לחודש    וועדת  עד  נרשמו  אשר  התקנים  כלל  לבטל  מחליטה 

) וטרם אויישו  2021(אשר לא הופיעו בספר התקציב המקורי לשנת   2021אוגוסט  

 ם.  עד היו  2021במהלך שנת  



הכספים .5 בפניה    וועדת  להביא  העירייה  וגזבר  העירייה  מנכ"ל  את  מנחה 

 .כל תקן חדש שיידרש לעבודת העירייהלאישור 

הכספים .6 בכל את    לבטל    חליטה  מ  וועדת  המנהל  ראש  סגני  משרות  כל 

ובכלל זה: סגן מהנדס העיר, סגן גזבר העיר (ממונה על הכנסות או כל    המנהלים

 ים), סגן ראש מנהל חינוך, סגן ראש מנהל תפעול.  סגן אחר לראש מנהל כספ

יחידת מינהלת    מחליטה  וועדת הכספים .7 אשר תפקידיה   2030לבטל את 

 יוכלו להיות מחולקים בין המנהלים השונים.  

בעובדים חדשים   התקנים אשר אויישואת כל    מנחה לבטל    וועדת הכספים .8

שנת   לרשימה    2020-2021במהלך  בהתאם  העיר  במועצת  אושרו  לא  ואשר 

 המצורפת למסמך זה. 

ינויידו בחזרה לתפקידם  ותיקים  ידי עובדים  ואויישו על  תקנים אשר לא אושרו 

 הקודם, בהתאם לרשימה המצורפת למסמך זה. 

 

על מנת להימנע מתביעות  לכל סעיפי קיצוץ התקנים והמשרות שלעיל , ו באשר  

משפטיות והפרת חוזים  וכדי לצמצם את הנזקים שנגרמו על ידי הנהלת העירייה 

חודשים      6-כלתקופה של  אלו  ה  מחליטה לתקצב את התקנים      וועדת הכספים,  

 לצורך הסדרת סיום העסקתם בהתאם לדין.  

ככל שהנהלת העיר תסבור כי יש צורך בתקצוב נוסף לפעולות או שכר כדי להסדיר  

  לוועדת הכספים.ות דלעיל, תוגש בקשה מפורטת יההנחאת  וליישם 

אנחנו מתנצלים מראש בפני העובדים על אוזלת ידה של הנהלת העירייה וחוסר  

 ללא צורך . האחריות בקליטה וניפוח המערכת 



הכספים   .9 להכנת   וועדת  חירום  באופן  להיכנס  העירייה  מהנהלת  דורשת 

 . 2023לאיזון תקציבי בתקציב הרגיל לקראת שנת    תוכנית הבראה לעירייה שתביא 

 תיעשה בשיתוף יו"ר ועדת הכספים . תוכנית זו 

אדם,   .10 כח  ביטול משרות  תוכנית התייעלות שעניינה  וועדת הכספים לצד 

בפני   תוכניות  ממליצה  בודקי  לתפקיד  אדם  כח  לקליטת  לפעול  העיר  הנהלת 

 ובקשות במנהל הנדסה ובודקי בקשות באגף רישוי עסקים. 

עובדים למנהל הנדסה ועוד    10דורשת לקלוט לתפקידים אלו עד    וועדת הכספים

עובדים לרישוי עסקים במטרה לקדם טיפול בבקשות להיתרים ותוכניות במנהל   5

 הנדסה והוצאת רישיונות עסק בעיר.  

לגידול    ו של יום  ביא בסופי זה  חיוני    מאמינה כי קליטת כח אדם   וועדת הכספים

 בהכנסות העירייה.

 

 

 

 

 

 

מורה על הקמת רשות לאזרחים ותיקים אשר תפעל למען    וועדת הכספים .11

ניוד   חשבון  על  תקנים  בשני  תאויש  זו  רשות  הוותיקים.  האזרחים  אוכלוסיית 

 עובדים מתקנים אחרים שניתן לבטלם.

בתחום  .12 קבלן  ועובדי  עובדות  של  ישירה  להעסקה  חומש  תוכנית  קידום 

 הנקיון בבנין עיריית חיפה.



הכספי .13 משנים   ם  וועדת  שהסתיימו  התב"רים  כל  סגירת  על  מחליטה 

קודמות באופן מיידי ומורה לגזבר להימנע משימוש בכספי הקרנות שנצברו עד  

 לסגירת הגרעונת בתבר"ים . 

 דיווח ייעשה על ידי הגזבר לוועדת הכספים הקרובה . 

הכספים .14 בפני  וועדת  להביא  לגזבר  הפתוחות    המורה  ההרשאות  כל  את 

אשר נחתמו ושוחררו  עם המימונים המוצעים עד ידו  ממימון חיצוני או מקרנות  

 אלה באופן מיידי ובטרם ייעשה שימוש בכספי הקרנות . 

וועדת הכספים מזהירה את הגזבר לחתום על הרשאות ללא כיסוי תקציבי  .15

   וללא  מקור מימון צבוע  הנמצא בקופת העירייה. 

הכספים .16 העירייה   וועדת  הנהלת  התחמקות  על  ומחאה  פליאה  מביעה 

 פיתוח .   –מהצגת תקציב בלתי רגיל 

 

 

 

 

 

 

 בכבוד רב 

 מועצת השינוי 


