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פרוטוקול

י .פרץ ,רה"ע:

ערב טוב לכולם .אני שמח לפתוח את ישיבת מועצת העיר שלא מן המנין .על
סדר היום דוח כספי שנתי מבוקר לשנת  .0202אבקש מרו"ח יעקב זיצר להציג
את הדוח .בבקשה.

רו"ח זיצר:

אנחנו רואים  54מיליון שקל ברכוש השוטף .אנחנו רואים השקעות במימון
הקרנות המתוקצבות  54ו 54-בתב"רים ובפיתוח .אנחנו רואים עוד גרעון של
 5.5עם עודף של  522אלף שקל שהיה במהלך השנה .הגירעונות הזמניים
בתב"רים נטו  .5..4בעומס המלוות אנחנו ב..55-
אם אני עובר לצד הפסיב אז בצד הפסיב אנחנו עם  55מיליון שקל התחייבויות
שוטפות ,מתוכם הוצאות מתוקצבות של  ,54לא חייבים לבנקים בשוטף שום
דבר .קרן עבודות הפיתוח עם  54מיליון שקל והקרנות המתוקצבות  .54ראינו
את זה גם מקודם.
מבחינת הביצוע אז בגדול אנחנו יכולים לראות שהביצוע שלנו לשנת 0202
המבוקר הוא  555מיליון  ,₪ואפשר לראות פה שסיימנו עם עודף של  55.אלף
 555 ,₪היה לנו בהכנסות ו 555.4-היה לנו בהוצאות וזה מה שנתן לנו אחר כך
לסיום את הדוח במתכונת של הדוח הרבעוני.
מבחינת התב"רים היו לנו תקבולים של  ,52תשלומים היה לנו  .55היה פער של
.55
אם מסתכלים מתחילת השנה ביתרות הזמניות לסוף השנה אנחנו רואים ,5.0
אם מסתכלים בתחילת השנה מול הפעילות שהייתה במהלך השנה אנחנו רואים
 5..4כמו שהיה במאזן ,כמו שראינו אותו במאזן.
מבחינת סך הכל אנחנו יכולים לראות הווליום של סך הכל ההכנסות  405מיליון,
כלומר העיריה חצתה את החצי מיליארד שקל ,כנ"ל בקטע של ההוצאות פעילות
של מעל חצי מיליארד שקל בתקציב הרגיל ובתקציב הבלתי רגיל.
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אם אני עובר כרגע לדוח הבא שמהווה את מאזן הגביה אז גבינו בפיגורים ,אני
לא מתייחס לנושא של המים כי יש תאגיד וזה רק ענין של גביית ספיחים
אחרונים .0 ,מיליון שקל גביה בגין הפיגורים .בסך הכל גביה שוטפת היה לנו
 .55מיליון  ,₪אפשר לראות ששיעור הגביה הוא  55אחוז בהתחשב בתקופת
שנת  02שהייתה שנה בעייתית בפני עצמה זה יפה מאוד.
מבחינת עומס המלוות אפשר לראות שסך הכל עומס המלוות כמו שהראיתי את
זה מקודם ומבחינת הפירעון אנחנו יכולים לראות מה הולך להיות הפירעון ,מה
היה הפירעון בשנת  ,02כמה מתוך הקרן ואנחנו יכולים לראות שהקרן היא סכום
מאוד מאוד דומיננטי ולכן זה הולך ומפחית את ההתחייבויות ומבחינת הפירעון
השוטף אז אלה הפירעונות בחמש שנים הקרובות  .4,4 ,.5,4ואחר כך זה
הולך ופוחת.
הנתון הזה זה המתכונת שאתם מכירים בדוחות הרבעוניים לפי המתכונת של
משרד הפנים ,מה שאנחנו יכולים לראות שהיה לנו  545תקציב ,בביצוע היינו
 555וזה הביא אותנו גם לעודף שהראינו במאזן הקודם.
העמוד הבא מדבר על הנושא של השכר וכוח אדם .גם פה אם אני מסתכל אז
אין שונות גדולה .אם יש לכם שאלות אני אשמח לענות .רק נקודה אחת ,אנחנו
לא דנים בדוח המפורט פה כי זה תהליכים אחרים ,רק לציין שבמסגרת פרק ב'
עיריית קרית אתא קיבלה מה שנקרא אין ממצאים שזה יתרון גדול מאוד.
י .פרץ ,רה"ע:

טוב ,תודה רבה לך ,יעקב זיצר .יש מישהו שמבקש הבהרה כלשהי? אין .תודה
רבה.

סוף הישיבה
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י .פרץ ,רה"ע:

.1

אני שמח לעבור לישיבת מועצת העיר שמן המנין.

אישור הסכם עם חברת קדישא האשכנזית

י .פרץ ,רה"ע:

על סדר היום זה אישור הסכם עם חברת הקדישא האשכנזית .אנחנו שלחנו לכם
את ההסכם .אם אין הערות אז ההסכם מדובר בחלוקה בין העדה האשכנזית
לקבורה בקרית אתא לבין העדה הספרדית לקבורה בקרית אתא .שניהם קיבלו
את תא השטח על מנת להמשיך ולעבוד ,הם שנים רבות עוסקים בתהליך הזה,
הם ידה הארוכה של המועצה הדתית מחד וקרית אתא והם מבצעים את
העבודה נאמנה.
משרד הדתות ביקש שהחלקים האחרים שלא היו מוסדרים בתשריט יהיו
מוסדרים על מנת שיוכלו להאריך להם את רישיון הקבורה ולכן הם באו עם
תשריט חדש ,חתום ,עם חלוקה שוויונית בין שתי חברות הקדישא .זהו .זה מה
שיש לי עוד לפרט בעניין .אם מישהו מבקש להתייחס לנושא.

צ .אסולין:

כמה זמן להערכתך עוד כמה שנים יהיה,

י .פרץ ,רה"ע:

לא הרבה .אנחנו מקווים קודם כל שלא תהיה לנו תמותה כמה שיותר .אבל
אנחנו ,אם אנחנו לוקחים בערך לצערנו כ 522-נפטרים בשנה בסך הכל אז
אנחנו במצב של  4עד  .2שנים .אבל אנחנו נקוה מאוד שזהו ,כן ,אבל אנחנו
כמובן עם חלקה שמורה לקרית אתא במסגרת בית העלמין האזורי וכל מה
שקשור לזה .אוקי .מי בעד? פה אחד .אני מודה לכם.

.2

דוח כספי רבעוני 2021

י .פרץ ,רה"ע:

הסעיף השני זה דוח כספי רבעוני דצמבר  .020.אני מבקש מרו"ח יעקב זיצר
להציג את זה בפניכם .בבקשה.
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רו"ח זיצר:
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מה שאנחנו יכולים לראות שברכוש השוטף אנחנו עם  5.מיליון  .₪קופה ובנקים
גדלנו ,גם בקרנות גדלנו בצורה משמעותית ,יש פה גידול מאוד מאוד משמעותי.
ההשקעות שלנו הם  ,.52ה 54-נראה את זה גם בפסיב 5.2 .מיליון  .₪סך
הכל אנחנו עם  054בהשקעות פלוס מה שיש לנו ברכוש השוטף.
אנחנו פחות מ 5-מיליון שקל גרעון בתקציב הרגיל .סכום מאוד מאוד זניח מול
הפעילות השוטפת בכלל ומול הפעילות השוטפת בתקציב הרגיל .בצד הפסיב
אנחנו יכולים לראות מה שנמשך כבר הרבה מאוד זמן אין לנו משיכות יתר ,גם
משרדי ממשלה ומוסדות שכר פחות או יותר שומרים על אותו סכום.
ספקים וזכאים  55מיליון  ₪כולל הנושא של הפיתוח .הפיקדונות וההכנסות מהון
זה  5מיליון  ,₪מה שאפשר לראות פה שוני גדול שבקרן עבודות פיתוח גדלנו מ-
 54ל ..02-עודפי התב"רים הזמניים גדלו מ 05-ל 55-ופה אנחנו יכולים לראות
למטה את כל הנושא של הקרנות  .05מיליון  ,₪כולל ה 5-מיליון  ₪שיש לנו פה
במסגרת הקרן של הפנסיה התקציבית.
מבחינת הביצוע ,אנחנו ביצענו  4מיליון שקל בארנונה יותר ממה שתקצבנו.
אנחנו רואים שסך הכל הביצוע שלנו היה  555מיליון  .₪בהוצאות יש לנו גם
 555אבל פה זה נקודה  5ופה זה נקודה  2אז זה  2.5עודף שהיה לנו בשנת
 020.עפ"י הדוח הרבעוני.
מבחינת הביצוע בתב"רים ,בתקציב הרגיל רואים באמת את הפעילות הענפה
כבר ב ,0.-תקבולים של  .45מיליון  ,₪הוצאות  55ומה שאפשר לראות שפה
אם היו לנו יתרות נטו של  5.,4במינוס אז פה יש לנו  54בעודף ,עם כל הניתוח
שאני מראה למטה.
מבחינת סך הכל התקבולים לפי התקציב הבלתי רגיל עפ"י המקדמים של
הפרקים השונים ולא לפי מקורות ושימושים ,אז יש לנו את הנתונים שזה אותם
הנתונים רק לפי חלוקה של פרקים.
מבחינת המאזן בגביה אנחנו יכולים לראות שפה גבינו  00מיליון שקל פיגורים
לעומת  .0מיליון שקל בכל שנת  ,02אבל בל נשכח ששנת  02הייתה שנת
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קורונה ותמיד אני אומר כשמשווים את  0.ל 02-צריך לקחת בחשבון שהשנה
שקדמה הייתה שנה מיוחדת.
מבחינת הגביה השוטפת גבינו גם פה  .55מול  ,.55גידול משמעותי ואפשר גם
לראות שבאחוזי גביה אנחנו שומרים על ה 55-אחוז.
שומת הארנונה כמו שאתם יודעים היא  ,0.5מתוכה  ..5זה המגורים .מבחינת
השכר בסך הכל וגם פה אנחנו יכולים לראות שהיינו עם תקציב של סך הכל
 ,.,.55אנחנו עם  ,.,.50היה שונות מסוימת .ומבחינת הדוח של השכר
והשינויים הם הנתונים שנותנים תמיד בסוף שנה .אם יש לכם שאלות אני אשמח
לענות.
י .פרץ ,רה"ע:

תודה רבה .יש מישהו שמבקש באמת לקבל איזושהי הבהרה? אז אנחנו גם פה
לא מצביעים על הדוח מעבר למה שהוצג לנו .אני מודה לך ,רו"ח יעקב זיצר.
אני רוצה לברך את כולם ברכת חג שמח .אני רוצה לומר לכם שכל הפעילויות
התקציביות כפי שאושרו במסגרת התקציב האחרון מעבר לעבודה השוטפת,
בעיקר התב"רים אנחנו נמצאים ממש בעיצומם של תהליכי עבודות מאוד מאוד
מאוד כבדים.
התחלנו לעבוד על הכביש הטבעתי שזה הדבר החשוב .אנחנו מתחילים לעבוד
עליו מכביש  55.דרך ביאליק מקרית חיים לקרית אתא ,מהנקודה הזאת על ציר
התעלה .אנחנו התחלנו לסלק את המטרד הבעייתי ביותר זה העתקת הביוב
המרכזי המאסף של כל העיר שיושב ממש על גדות התעלה .מי שילך לשם יראה
חפירות גדולות מאוד ואנחנו מעתיקים את הביוב .נסיים את העתקת הביוב.
אנחנו מייצרים שני דרכים חלופיים ,מאזור תחנת הדלק דור בנקודה הזו לכיוון
פרוסטי בשני הצדדים ,כניסה אחת מלילינבלום ,כניסה אחת על המטרוקה
בפרוסטי .סוגרים את רח' זבולון ,הרח' הראשי ,מייצרים בייפסים שיעברו בשני
צדי הכביש הצירים האחרים כדי לשבור את הכביש באמצע ולבנות את המובל
הסגור שיעביר את כל המים .אין יותר תעלה ,הרח' של תעלה זה יהיה היסטוריה
מבחינתנו ,אנחנו לוקחים את כל המובל הסגור מכל העברת המים מהאקוויפר
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העליון ,סוגרים אותו בתעלות סגורות .על הציר הזה של התעלה ייבנה כביש
היקפי גדול מאוד ,טבעתי שיקיף את כל העיר קרית אתא ויחבר את כל השכונות,
יחבר את אלונים ,את גבעת טל ,את גבעת רם ,את גבעת הרקפות ,את כל מזרח
העיר מהצד של הבעל שם טוב ,טרומפלדור ,יוספטל והאחרים ,ירד למטה,
השופטים עד לרח' העצמאות ,נמשיך לאזור קרית בנימין ,כל שכונת פרישמן.
בעצם אנחנו נוגעים בכל העיר בלי יוצא מן הכלל ,לכל שכונה ,לכל רחוב תהיה
את האפשרות לצאת החוצה אל כביש טבעתי רחב ,יוכל לרדת אל מרכז העיר,
אל המע"ר בצורה בטוחה ולא בסללואים שבין רחובות השכונות למיניהם וכך
אנחנו נייצר אפשרות נוספת לתהליכי בניה כמו השכונה החדשה לצד אדמות
אושה ואדמות רמת יוחנן ,שכונה של  5,222יחידות דיור.
בתוך הציר הזה יהיה ציר של הסעת המונים ,זה מה שנקרא מטרונית שלב ,0
שלב ב' .המטרונית הזאת תצא מאזור  55.כביש מה שנקרא קרית חיים ,מהציר
הזה אנחנו נצא עם מטרונית שתגיע עד לאלונים ,מאלונים היא תכנס לבית
החולים הגבעה ותרד לאזור רח' רבין מגלעם ותכנס חזרה לתוך מסלול טבעתי
נוסף ,כשבטבעת הענקית הזאת תהיה טבעת נוספת שתחתוך אותה בדרך
יוספטל ודרך בגין ,כך שנוכל לייצר מעגלים קטנים יותר בקווים מהירים יותר כדי
להגיע מה שנקרא בצורה מהירה יותר אל המע"ר ,אל המפרץ ואל כל אזור
שאנחנו רוצים וחפצים בו להגיע במטרופולין ובמרחב הגדול .זה ציר עבודה אחד
במקביל לצד המערב של קרית אתא ,אז מי שראה את תחילת העבודות של
הדפו ,של מה שנקרא המוסך המרכזי של הרכבת הקלה שנקראת נופית שיוצאת
מהמפרצית ועד לנצרת התחתית.
התחנה הראשונה זאת תהיה תחנת איקאה קרית אתא ,אחר כך תחנה שניה
במע"ר החדש של העיר קרית אתא תהיינה שתי תחנות .אחר כך תחנה נוספת
שנקראת תחנת בית החולים בגלעם ותחנה נוספת במחלף אלוני טל אלונים
ששם גם כן תהיה תחנה לעלות אל הרכבת הקלה ,כולם יוכלו להגיע ,גם גבעת
הרקפות ,גם גבעת טל ,גבעת רם ,גבעת הכלניות ,שכונת תל חי ומה שנקרא
יוכלו לייצר איזשהו מפגש מאוד מאוד טוב במרכז מחלף גלעם למרכז תחבורתי
גדול ,שזה אומר שרובם שיבואו משפרעם ,טמרה ,גוש משגב וכל הישובים
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האחרים יעשו החלפות של אוטובוסים ורכבת ,מי שירצה לעלות למטרונית יעלה
למטרונית ,מי שירצה לעלות על רכבת יעלה לרכבת ,מי שירצה לעלות על
אוטובוסים בקווים שיסעו לים יבואו מקרית חיים ,יבואו ממוצקין ,יסעו לקרית
אתא ,יצאו מקרית אתא ,ילכו לאזור התעסוקה בקרית אתא במפרץ חיפה ,בכל
האזור הזה בעצם אנחנו הולכים לייצר מפגש של התנהגות בהסעת המונים,
לשחרר את נושא המכוניות כפי שאנחנו יודעים שזה בעייתי מאוד.
ויחד עם זאת עפ"י כל הסקרים שלנו בעיר קרית אתא לאור כל העוצמה של
הרחבת הצירים והמגרשים אין לנו חשש חלילה וחס שיבוא לנו לרגע אחד בעיה
של פקקים .כלומר נרצה לצאת מהבית מהר נצא ,לא ניתקע .מי שזוכר את רח'
זבולון בבקרים ,יוצאים אל הצומת במפרץ ,צריכים לפנות שמאלה בכביש 5
בגשר מוטה גור ולחכות  52דקות עד שאני יוצא מהציר הזה .אין לנו יותר את
הבעיה הזאת ,גם לאור כביש  ,00לאור הכניסות והיציאות של העיר קרית אתא
שהרחבנו אותם ופיתחנו כניסות ויציאות נוספות.
המשמעות של הדבר הזה שאנחנו מרחיבים את היריעה בכל התחומים ,אנחנו
הולכים לבנות בעזרת השם בקרוב אנחנו נצא למכרז היכל התרבות ראוי לעיר
קרית אתא ,מה שייתן מעטפת נוספת לכל האולמות שיש לנו .יש לנו אולם של
 .42מקומות ישיבה ואולם של  052מקומות ישיבה ואולם של  522מקומות
ישיבה ואולם של  542מקומות ישיבה ואנחנו נייצר איזושהי מעטפת רחבה מאוד
למגוון רחב של פעילות תרבותית ,גם בסטנד אפים וגם מה שנקרא בהצגות
שמצריכות במות קטנות או הצגה שמצריכה ,אתם יכולים לדמיין שהבמה
החדשה הזאת תוכל לקחת כל הצגה שמשחקת בהוליווד ,כל הצגה שמשחקת
בוגאס תוכל לשחק בבמה הזאת כאן אצלנו בהיכל התרבות החדש שאנחנו
הולכים לבנות.
זה אומר שיש לנו את כל הכוח לייצר כאן באמת עוצמה של שירות ועוצמה של
תהליכים .לא אלאה אתכם בהרבה דברים אחרים שאנחנו עושים והולכים
לעשות ,אבל הכי חשוב זה להמשיך לשמר את הקיים ,המשמעות שהשוטף צריך
להיות ברמת שירות גבוהה מאוד ,אתם רואים כאן בתוך העיר בשוטף אנחנו
עובדים ,עובדים ,עובדים ,כל הזמן משדרגים ,אנחנו הולכים כמובן לטפל גם
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במדרכות וגם במיסעות וגם בהארת הרחובות של השכונות הוותיקות ואנחנו לא
נזניח שום רחוב ותיק .קודם כל הרחובות הוותיקים ,קודם כל השכונות ,קודם כל
הצירים שבעצם מכניסים אותנו לתוך השכונות הוותיקות ושם אנחנו הולכים
לטפל מאוד מאוד מאוד חזק ובעבודה אינטנסיבית ושוטפת ,גם תהליכי הניקיון
וגם תהליכי הגינון וגם כמובן עבודה לא מתפשרת בתחום החינוך שזה הוצאות
זוללות כסף ,אבל אנחנו שם כי אנחנו חושבים שזה החוסן שלנו וזה העיקר של
הכוח שלנו בכל הניהול השוטף של העיר.
אז הנה כאן הזדמנות לומר לכל אחד מכם תודה רבה ,עצם העובדה שהמנכ"ל
אמר היום שבהחלט חברי המועצה נותנים לנו את האפשרות ואת הכוח לעשות
את העבודה אז זה אומר בגלל שלנו יש תרבות ניהולית נכונה ,שאנחנו יודעים
לייצר את ההפרדה ,לתת מה שנקרא לגורמי המקצוע לעבוד ולהבין שגורם
מקצועי הוא גורם אחראי ,שאנחנו יודעים ששמה הוא נטול מה שנקרא מכל מיני
שיקולים אחרים של קפריזה מכאן לכאן או מרצון לרצות מכאן לכאן ,אנחנו יכולים
לראות את זה חדשות לבקרים בעבודת הקודש שנעשית ע"י הרווחה.
אם אנחנו היינו משחקים שם חלילה וחס פוליטיקה אוי ואבוי לנו מה היה קורה,
או אם היינו נשענים או בניצול של לגעת בחריג או לגעת בכל מיני עבודות מאוד
מאוד עדינות שקשורות בתהליכים מאוד מאוד מיוחדים ,לא סתם לשכת העבודה
זוכה לשבחים ומגיעים אליה מכל קצות הארץ לבוא וללמוד את תהליכי העבודה,
ואני אומר לכם שאנחנו עושים את זה בתנאים לא תנאים .ממש בתנאים לא
תנאים ועל אף הכל אנחנו באמת מצליחים להתרומם שם מאוד מאוד חזק ,כי לנו
חשוב הנושא הזה שגם אם יש לנו לפעמים תיירות לצערנו ,תיירות שבאה אלינו
מהצד הזה של דירות סוציאליות שיכולות לקלוט תיירים מבחוץ או כל מיני
גורמים ,תבינו למה אני מתכוון כדי לא לרדת יותר מדי לפרטים ,גם שם אנחנו
חלקנו שם.
הסבסוד שלנו שם ,הכסף שלנו שם ,אבל למרות זאת אנחנו שם ,אנחנו לא
מדחיקים כמו רשויות אחרות שסוגרים את השערים ונועלים בפני האנשים האלה
את היכולת לבוא ולקבל שירות .אנחנו שם בכל הכוח .ולכן גם לכם כחברי מועצה
גודל האחריות הזו וזה גודל השותפות .זה גודל השותפות של כל אחד מכם.
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ולכן אני פה להיות אתכם המגשר בכל התהליכים על מנת שנצליח להשיג באמת
את ההישגים האלה ,ההישגים היפים האלה לעוצמתה של העיר קרית אתא.
אנחנו הולכים כמובן לאירועים של אירועי הפסח ואירועי יום העצמאות ,גם כאן
אנחנו נעשה את זה בצניעות ואנחנו נשתדל לייצר במה שלא נופלת מה שנקרא
ממה שאנחנו רגילים לעשות כל הזמן ,אבל יחד עם זאת בצניעות רבה ,ממקום
שאנחנו אחראים לראות מה שנקרא את הקולות ונשמעים הקולות ,אבל יחד עם
זאת אנחנו גם אחראים לילדים שלנו שאנחנו רוצים שהם יישארו בקרית אתא
ולא יתדפקו על דלתות של שום עיר אחרת ויסכנו את עצמם בנסיעות ובהוצאות
כספיות מיותרות.
לאפשר מה שנקרא לכל התהליכים האלה לזכות וליהנות כפי שהם נהנו עד
אתמול מבמות איכותיות וטובות וגם זה גאוה לכל ילד ולכל תושב בעיר שיש לו
במה כזו מרכזית ושהוא יכול הוא להזמין את החברים שלו החיצוניים אליו ולא
הפוך.
אז זהו .מתוך המקום המלבב הזה אני אומר לך תודה רבה ,המנכ"ל .אומר
לכולם ,כל אחד באופן אישי תודה ושיהיה לכולנו חג שמח .אתם מוזמנים בע"ה
ב .2-לחודש אנחנו מרימים כוסית למטה ,אנחנו רוצים להזמין לא רק את פרנסי
העיר כמו שאנחנו יושבים כאן ,אלא כל מי שעוסק בעשיה העירונית ,המתנדבים
והיכולת והכוח שבאמת עושים עבודת קודש בשליחות ממש בהתנדבות ,כל אלה
יהיו איתנו בע"ה ביום ראשון ויחד איתם נרים במשותף כוסית לכבוד החג .כן
ציון.
צ .אסולין:

אני רוצה ,קודם כל מאוד נהניתי מדבריך אבל גם אני הכנתי ברכת חג ברשותך.
אני רוצה לברך .ערב טוב לכולם ,אני אישית אוהב את ברכת החג ומשתדל לא
לפספס את היכולת לדבר ולברך בלי הגבלת זמן.
בראשית דבריי אני מבקש לברך את חברתי חברת מועצת העיר רחל אסרף
שנבצר ממנה להגיע היום לישיבה .אני מכאן שולח לה ברכת חג שמח .רציתי
להודות לה באופן אישי על עבודתה למען ציבור התושבים בצניעות ובענווה
ובדרך השקטה שלה ועל כך תודתי.
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כנבחר ציבור ותיק וכמי שמלווה את פעילותי במועצת העיר למעלה מ 52-שנים
אני מיום ליום גאה להיות תושב קרית אתא .מה נשתנה בעיר בשנה החולפת?
לראות ,להאמין ,לחלום ולהצליח .בשנה החולפת ראינו כולנו איך העיר קרית
אתא ממשיכה להתפתח בכל תחום ותחום .נכנסנו לבניין העיריה החדש ,חנכנו
בית ספר חדש בשכונת אברהם ,חנכנו בית כנסת מפואר בשכונת גבעת אלונים,
שדרגנו את גני המשחקים לרמה הגבוהה ביותר.
מתחם שער הצפון בתנופה בלתי רגילה .אזור התעשיה מקבל צורה חדשה.
התחדשות עירונית שממשיכה בכל רחבי העיר ,מנהלת בית ספר שזכתה בפרס
החינוך .יש לנו אלופים בספורט ,בנינג'ה ובשחיה .השתתפנו בתוכנית החלל,
חזות העיר עם הפנים לעתיד טוב יותר .סוף סוף יש לנו חניות כחול לבן.
נוספו לנו  5,522דונם לשטח השיפוט של קרית אתא .לראשונה השנה תקציב
הפיתוח של קרית אתא  0,4מיליארד שקל .זה המקום והזמן לברך את כל
העושים במלאכה ,את העובדים ,את אנשי החינוך והרווחה ,את עובדי הארנונה,
את אנשי ההנדסה ובקיצור כל המחלקות.
ולך אדוני ראש העיר ,אני מכיר אותך למעלה מ 52-שנה ,כן ,התבגרנו אבל
נשארנו צעירים לנצח .כל שיחה איתך בנושא העיר והסביבה והתוכניות שלך
לעתיד אני חייב להודות שאני לומד ממך הרבה מאוד .הידע שלך בניהול עיר
ראויה להערכה ולהערצה רבה .אין ספק שהצלחת להטביע את החותם שלך
לדורות הבאים.
לא נותר לי אלא לאחל לכולם ,לחבריי למועצת העיר ,לעובדים ולתושבי העיר חג
שמח וכשר .תודה לכולם.
י .פרץ ,רה"ע:

תודה רבה לציון .זה הדדי ,ציון ,כך אני חושב גם עליך .שיהיה לכולנו באמת חג
שמח וכשר .הישיבה נעולה.
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תמליל זה נערך על ידי חברה חיצונית ולא עבר בדיקה או הגהה של גורם מקצועי בוועדה המקומית קרית אתא

