פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 4-19 , 09/11
מיום  ,7.4.2019אולם ישיבות "אורן"

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר מנחם גולד
מר בוריס יודיס
מר איתי כהן
גב' נגה שרון
גב' קרן אלקריף
מר דני דסטה
מר צורי כהן
מר לירז וזאן
מר מוטי אלוש
מר מיכאל ברקן
גב' בתיה אדרי

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה (נכנס לישיבה בשעה )19:28
חבר מועצה
חברת מועצה

חסרים:
מר שלמה מליחי
מר עדיאל אילוז
מר משה לוי
מר כפיר סרוסי

-

סגן ראש העיר (בהודעה מוקדמת)
חבר מועצה (בהודעה מוקדמת)
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איתי קידר
מר יצחק שריקי
מר ישראל קנטור
גב' עינב פרץ

-



-

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה
מהנדס עירייה
מבקרת העירייה

הישיבה נפתחה בשעה 19:05
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על סדר היום:
 .1פתיחת חשבון עזר בבנק דקסיה – מענקי מפעל הפיס {מצ"ב}.
 .2אישור תב"רים {מצ"ב}.
 .3אישור פרוטוקול ועדת הקצאות {מצ"ב}.
 .4אישור נציג/ת ציבור בוועדת בחינה.
 .5אישור ערבות העירייה להתאגדות לתרבות גופנית  -הפועל עפולה.
 .6שינוי בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ.
 .7אישור הגדלת הצעת מחיר :ייעוץ קרקע כפר הילדים {מצ"ב}.
 .8התנגדות עיריית עפולה למימוש החקיקה בנושא התאגוד האזורי {מצ"ב}.
 .9העברת ניהול תחום הספורט לניהול "שחקים".
 .11אישור עבודה נוספת.
עדכוני ראש העיר:
 .1הגב' רות קניאל ,אלמנתו של ראש המועצה במשך שתי קדנציות דוד קניאל ז"ל ,הלכה
היום לעולמה .יושבים שבעה ברח' העבודה ,זה יהיה מכובד שתיגשו לנחם .יהי זכרה
ברוך.
 .2ביום רביעי  10/4/19בשעה  10:00תיערך הרמת כוסית של העירייה ,כולם מוזמנים.

נושא מס'  :1פתיחת חשבון בבנק דקסיה עבור מענקי מפעל הפיס.
ראש העיר :קיים מענק ממפעל הפיס ,עבור בניית  18גני ילדים ובתי ספר .כל ההקצאות של מפעל
הפיס ייכנסו לחשבון בבנק דקסיה.
מר מיכאל ברקן :מה זה בנק דקסיה?
ראש העיר :בנק דקסיה ,הינו בנק המתמקד במתן אשראי לסקטור הציבורי .רוב ההלוואות של
העירייה ב 20 -שנה האחרונות נלקחו משם.
החלטה מספר 30/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בבנק דקסיה עבור מענקי מפעל פיס.
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נושא מס'  : 2אישור תב"רים
 2.01אישור הקמת תב"ר  – 1349פיצויי הפקעה

מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
קרנות הרשות
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 512,000
₪ 512,000
₪ 512,000

 2.02אישור הגדלת תב"ר  – 461יוזמות לבתי ספר
₪ 1,496,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 256,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 147,000
משרד החינוך
גביה מהורים
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 109,000
₪ 1,752,000

 2.03אישור הגדלת תב"ר  – 877פרחי ספורט
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
משרד הספורט
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 991,000
₪ 220,000
₪ 220,000
₪ 1,211,000

 2.04אישור הקמת תב"ר  – 1350תה"ל 2019
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
משרד החינוך
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 473,997
₪ 473,997
₪ 473,997

 2.05אישור הגדלת תב"ר  – 493כבישים ומדרכות
₪ 11,000,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 500,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 500,000
קרנות הרשות
₪ 11,500,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.06אישור הקמת תב"ר  – 1351חידוש מבנים – דרך אמת
₪ 895,050
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
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משרד החינוך
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 895,050
₪ 895,050

 2.07אישור הקמת תב"ר  – 1352תכנון חט"ב ותיכון ברובע יזרעאל
₪ 100,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
קרנות הרשות
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 100,000
₪ 100,000

 2.08אישור הגדלת תב"ר  – 289סל תרבות עירוני
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
גביה מהורים
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 6,633,000
₪ 140,000
₪ 140,000
₪ 6,773,000

 2.09אישור הגדלת תב"ר  – 997מגמת אומנויות קריית חינוך
₪ 200,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 80,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 80,000
גביה מהורים
₪ 280,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.10אישור הגדלת תב"ר  – 1295פעילות מדעית טכנולוגית
₪ 80,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 65,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 65,000
משרד החינוך
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 145,000

 2.11אישור הגדלת תב"ר  – 896תגבור לימודי ליבה יסודיים
₪ 550,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 400,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 400,000
תב"ר  1323ע"ס
₪ 950,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.12אישור הקמת תב"ר  – 1353רווחה חינוכית תשעט
₪ 345,770
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 345,770
משרד החינוך
₪ 345,770
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.13אישור הקמת תב"ר  – 1354עובדי אחזקת מוסדות חינוך
₪ 360,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 360,000
קרנות הרשות
₪ 360,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.14אישור הגדלת תב"ר  – 313תכנון כללי
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
קרנות הרשות

₪ 2,918,000
₪ 300,000
₪ 300,000

סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 3,218,000

 2.15אישור הגדלת תב"ר  – 866שיפוצים במוסדות חינוך
₪ 3,010,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 500,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 500,000
הלוואה
₪ 3,510,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.16אישור הגדלת תב"ר  – 1265התאמת מוסדות חינוך לדרישות כיבוי אש
₪ 1,000,000
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
הלוואה
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 500,000
₪ 500,000
₪ 1,500,000

 2.17אישור הקמת תב"ר  – 1355תכנון ביה"ס יסודי אוהל מאיר
₪ 600,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 600,000
קרנות הרשות
₪ 600,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.18אישור הקמת תב"ר  – 1356תכנון ביה"ס יסודי אלון יזרעאל
₪ 400,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 400,000
קרנות הרשות
₪ 400,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.19אישור הקמת תב"ר  – 1357תכנון ביה"ס יסודי רובע יזרעאל
₪ 500,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 500,000
קרנות הרשות
₪ 500,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.20אישור הגדלת תב"ר  – 723תחזוקת איצטדיון כדורגל
₪ 4,200,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 100,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 100,000
קרנות הרשות
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 4,300,000

 2.21אישור הגדלת תב"ר  - 323שמאים
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
הלוואה
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 4,050,000
₪ 150,000
₪ 150,000
₪ 4,350,000

 2.22אישור הגדלת תב"ר  – 670מיפוי פוטוגרמטרי
₪ 950,000
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
הלוואה
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 100,000
₪ 100,000
₪ 1,150,000

 2.23אישור הקמת תב"ר  – 1358תכנון בית כנסת רובע יזרעאל
₪ 300,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 300,000
קרנות הרשות
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סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 300,000

 2.24אישור הגדלת תב"ר  – 813שירותי מנוף וטיאוט
₪ 2,400,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 350,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
קרנות הרשות ע"ס
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 350,000
₪ 2,750,000

 2.25אישור הגדלת תב"ר  – 1276שיפוץ ביה"ס אורן
₪ 500,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 250,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 250,000
הלוואה ע"ס
₪ 750,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.26אישור הגדלת תב"ר  – 450פיתוח רובע יזרעאל
₪ 63,500,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 5,000,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 5,000,000
הלוואה
₪ 68,500,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.27אישור הגדלת תב"ר  – 312פיתוח מתחם 1C
התב"ר עומד ע"ס
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס

₪ 64,400,000
₪ 3,000,000

הלוואה
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 3,000,000
₪ 67,400,000

 2.28אישור הגדלת תב"ר  – 799שיפוץ מבני ציבור בעיר
₪ 800,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 500,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 500,000
הלוואה
₪ 1,300,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.29אישור הגדלת תב"ר  – 1143אולם ספורט – מתחם ספורט קרן היסוד
₪ 5,593,580
התב"ר עומד ע"ס
₪ 2,254,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 2,254,000
מכירת רכוש
₪ 7,847,580
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.30אישור הגדלת תב"ר  – 1314תכנון ביה"ס לקהיל ויז'ניץ
₪ 100,000
התב"ר עומד ע"ס
₪ 200,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
₪ 200,000
מכירת רכוש
₪ 300,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.31אישור הגדלת תב"ר  – 977תכנון ובניית קריית חינוך אלון בן גוריון
₪ 17,714,092
התב"ר עומד ע"ס של
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר ע"ס
מפעל פיס
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 5,264,672
₪ 5,264,672
₪ 22,978,764

ראש העיר :ישנם עוד  3תב"רים מעבר למה שקיבלתם ועוד תב"ר אחד שאנחנו מבקשים לשנות.
בתב"ר  :2.23תכנון בית כנסת ברובע יזרעאל ,אנחנו מבקשים לעשות הקטנה עקב טעות סופר.
התב"ר יעמוד על  ₪ 300,000במקום .₪ 600,000
מאשרים תוספת  2תב"רים:
תב"ר  : 2.30הגדלת תכנון בי"ס לקהילת ויז'ניץ ב . ₪ 200,000
תב"ר : 2.31קיבלנו היום הרשאה להגדלת אגף נוסף בבית ספר אלון בן גוריון בסך . ₪ 5,264,672
אנחנו מבקשים לאשר את שני התב"רים הללו כי הזמנים דוחקים וכדי שנספיק להיערך לפתיחת
שנת הלימודים כמה שיותר מהר.
מר מיכאל ברקן :יש לנו בית ספר לקהילת ויז'ניץ?
ראש העיר :מתכננים אותו ,התכנון החל לפני כשנה.
החלטה מספר 31/19
חברי המועצה מאשרים התב"רים.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,בוריס יודיס ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,קרן
אלקריף ,נגה שרון ,דני דסטה ,בתיה אדרי.
נמנע :מיכאל ברקן.
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נושא מספר  : 3אישור פרוטוקול ועדת הקצאות.
מנכ"ל העירייה :התקיימה פגישה עם תנועת תרבות בנושא הקצאת מקום שאושרה להם ע"י
מועצת העיר בקדנציה הקודמת .אנחנו חושבים שתנועת תרבות צריכה לקבל מקום ולפתוח בית
ספר בעיר תחתית ולא בגבעת המורה .רוב פעילותה בעיר התחתית ,ולכן התנהל דיון בוועדה יחד
איתם ,לביטול ההקצאה הקודמת של בית ספר עמל ,והתחלת הליך הקצאה אחר בעיר תחתית.
גב' בתיה אדרי :למה לעשות זאת אם אושרה להם הקצאה?
מנכ"ל העירייה :גם אנחנו וגם תנועת תרבות חושבים שהמקום המתאים ביותר לבית ספר תנועת
תרבות זה בעיר תחתית.
ראש העיר :ההקצאה הקודמת נעשתה מתוך ברירת מחדל .בית הספר עמל התפנה אולם
פעילותם אינה בגבעה אלא בעיר התחתית .באחת מהישיבות הקרובות אנו נביא הצעה מה לעשות
עם בית ספר עמל לצרכי האנשים הגרים בגבעת המורה.
מנכ"ל העירייה :בשאר ההקצאות אנחנו מתקדמים בהליכים.
החלטה מספר 32/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת ההקצאות.

נושא מספר  : 4אישור נציג/ת ציבור בוועדת בחינה.
ראש העיר :אנחנו רוצים לצרף שתי נציגות ציבור נוספות לוועדת הבחינה .הגב' בת שבע חייט
והגב' יהודית שוורץ .שתיהן נשות חינוך ותרבות .שתי הנשים פנסיונריות ויש להן זמן לקחת חלק
בפעילות ציבורית.
מר מיכאל ברקן :יש ייצוג גם לאופוזיציה?
ראש העיר :אם ברצונכם ל צרף אנשים מתאימים ,בשמחה רבה.
מר מיכאל ברקן :אני מבקש שירשם בפרוטוקול שאני יכול לצרף נציג ציבור.
ראש העיר :זה בסדר גמור שיהיה מאגר שמתוכו ניתן יהיה לבחור כל פעם .אלו הם אנשי ציבור
ואין להם זיהוי פוליטי.
החלטה מספר 33/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מנויין של בת שבע חייט ויהודית שוורץ כנציגות ציבור
בוועדת הבחינה.
נושא מס'  :5אישור ערבות העירייה להתאגדות לתרבות גופנית  -הפועל עפולה.
ראש העיר :בישיבה הקודמת אישררנו את לקיחת ההלוואה של קבוצת הכדורגל הפועל עפולה
מבנק דקסיה .מסתבר שבנק דקסיה כבר לא מלווה כספים לעמותות ספורט כמו בעבר ולכן שלחנו
אותם לבנקים פרטיים .ההלוואה המתבקשת היא של עד  ₪ 3,000,000בפריסה ל  6-שנים .הם
יפנו לבנקים המסחריים ואנחנו נערוב להלוואה הזאת כלומר העירייה תעמיד ערבות לטובת
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הלוואה של קבוצת הכדורגל הפועל עפולה .הם לא יכולים לקבל את ההלוואה ללא אישור
העירייה.
מר מיכאל ברקן :הערבות שלנו לאיזה סכום?
ראש העיר :עד .₪ 3,000,000
החלטה מספר 34/19
חברי המועצה מאשרים את ערבות העירייה להתאגדות לתרבות גופנית  -הפועל עפולה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,בוריס יודיס ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,קרן
אלקריף ,נגה שרון ,דני דסטה ,מיכאל ברקן.
נגד :בתיה אדרי.

נושא מס'  :6שינוי בדירקטוריון החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ.
ראש העיר :הדירקטוריון של החברה הכלכלית מורכב מ 9-חברים 3 ,נבחרי ציבור :בתיה ,חביב
ואני 3 ,נציגי ציבור שהם :עדן יוקלר ,ערן זקס ורו"ח אלי וקנין שהוא מהקדנציה הקודמת ו3-
עובדי עירייה שהם :המנכ"ל והמהנדס .אנחנו רוצים להביא לאישור את מינויה של הגב' שרית
דהן .אנחנו צריכים לשלב גם נשים ,יש לנו בדירקטוריון את בתיה ואת שרית .ההחלטה השנייה
שאנחנו רוצים לאשר היא מינויו של עדן יוקלר ,לממלא מקום יו"ר הדירקטוריון שאושר בוועדה
לבחינת כשירות מינוים בתאגידים עירוניים ,והם ביקשו שנביא אותו לאישור כמ"מ יו"ר
הדירקטוריון כאן במועצת העיר.
לסיכום אלו  2האישורים שאנחנו מבקשים:
 .1מינוי עדן יוקלר כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון.
 .2מינוי גב' שרית דהן ,עובדת עירייה כחברה בדירקטוריון.
בתיה אדרי :מבקשת להפריד את ההצבעה.
ראש העיר :אין בעיה.
החלטה מספר 35/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויו של עדן יוקלר כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון.
החלטה מספר 35/19
חברי המועצה מאשרים את מינוייה של הגב' שרית דהן ,עובדת עירייה כנציגה בדירקטוריון.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,בוריס יודיס ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,קרן
אלקריף ,נגה שרון ,דני דסטה.
נגד :בתיה אדרי ,מיכאל ברקן.
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נושא מס'  :7אישור הגדלת הצעת מחיר :ייעוץ קרקע כפר הילדים
מהנדס העיר :יש הזמנה ליועץ קרקע .הצעות מחיר הוגשו לוועדה .יש צורך להרחיב את העבודה
ומבקשים אישור להוסיף עוד  .₪ 8,500זה הגיע למועצה מפני שעד  50%תוספת יובא לסמכות
המועצה.
מר מיכאל ברקן :בכמה כסף מדובר ?
ראש העיר :ההצעה הבסיסית היא  ₪ 19,500ורוצים להוסיף עוד . ₪ 8,500
החלטה מספר 36/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את אישור הגדלת הצעת מחיר :ייעוץ קרקע כפר הילדים.

נושא מספר  :8התנגדות עיריית עפולה למימוש החקיקה בנושא התאגוד האזורי
ראש העיר :לאחרונה התקבלה החלטה לצמצם את מספר תאגידי המים .זה אומר שתאגיד המים
מי -נועם יתאגד עם עוד כמה תאגידים והמרכז שלהם יהיה בזיכרון יעקב .זה עדיין לא התקבל
בקריאה שניה ושלישית אבל זה ממש קרוב לשם .מרכז השלטון המקומי העביר לכל ראשי
הרשויות הצעה שמועצת העיר תתנגד לתאגוד האזורי ,גם ככה אנחנו נגד התאגיד המקומי שפוגע
בתושבים ,ומייקר את מחיר המים .אנחנו מבקשים להביא החלטה למועצת העיר על התנגדותנו
לתאגיד האזורי ויתרה מכך ,אנחנו מתנגדים לתאגיד המקומי.
התאגיד המקומי אמור היה לטפל במכון הטיהור של העיר בשנת  2013ועדיין לא טיפל .עקב כך
משרד הבריאות מתנגד להגדלת יחידות הדיור בעפולה .וועדת בנין ערים מוגבלת בכמות
האישורים שהיא יכולה לאשר.
אנחנו רוצים להביא הצעת החלטה שאנחנו כמועצת עיר מתנגדים לתאגיד האזורי .מרכז שלטון
מקומי יאסוף את כל ההתנגדויות ויגישן לשר הנבחר ,בכדי לעצור את ההתאגדות הזו.

החלטה מספר 37/19
הצעת מחליטים :מועצת הרשות המקומית עפולה ,המהווה חלק מהאסיפה הכללית ובעלת
המניות בתאגיד מי-נועם ,מחליטה כי היא מתנגדת לצירוף של כל תאגיד מים וביוב/רשות ,וזאת
עד לביטול תאגידי המים והביוב.
משק המים והביוב יופעל ע"י הרשות המקומית כמשק המביא בהכרח להפחתת עלויות המים
והביוב ולשירות טוב יותר לתושבי הרשות.
החלטה מספר 38/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את החלטת עיריית עפולה להתנגד לתאגוד המקומי והאזורי.
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נושא מספר  :9העברת ניהול תחום הספורט לניהול "שחקים".
ראש העיר פונה אל הנוכחים :אני מבקש מכל מי שנמצא כאן ממחלקת הספורט של העירייה
לעזוב את הישיבה.
עודד פרל עוזב את הישיבה.
ראש העיר :יש לנו מתנ"ס שמנהל  98%מתחום הספורט בעיר עפולה .זהו יצור כלאיים שבו מנהל
מחלקת הספורט הוא עובד עירייה וכל הפעילות מתרחשת דרך המתנ"ס .במקביל ,משה מרציאנו,
עובד מתנ"סים אחראי גם על תחום הספורט ,ויש כאן כפיפות ניהולית צולבת שאנשים הינם
עובדי מתנ"ס והמנהל שלהם הינו עובד עירייה.
לכן ,אנחנו חושבים שנכון יהיה להעביר את ניהול תחום הספורט למתנ"ס .ברוב המקומות בארץ
הספורט מנוהל ע"י המתנ"סים או חברות עירוניות לתרבות ולספורט .אנו רוצים שתחום הספורט
ינוהל כולו ע"י המתנ"ס שהוא זרוע ארוכה של העירייה .אנחנו תומכים במתנ"ס ,ומעבירים אליו
תקציבים ורוצים שהניהול והתקציבים יהיו באותו המקום.
מר מיכאל ברקן :אתה העברת את הפעילות של המתנ"ס לעירייה.
ראש העיר :אז תן לי פעילות אחת ,לא שתיים.
מר מיכאל ברקן :נכון אתה צודק ,לא הייתה.
ראש העיר :הצעדה מתנהלת שם ,בתי הספר לכדורגל וכדורסל מתנהלים שם ועמותות הספורט
מתנהלות באופן עצמאי.
מר מיכאל ברקן :אני חושב שאתה ממהר יותר מידי ,אולי כדאי להעביר את זה ממתנ"ס לעירייה?
ראש העיר :להעביר ממתנ"ס לעירייה זה לא הגיוני ,כי מכירת כרטיסים למשחקים לא נעשית
בעירייה ,אין עירייה שמוכרת כרטיסים .כל הפעילות היא במתנ"סים או בחברות עירוניות לתחום
הספורט והתרבות.
מר מיכאל ברקן :שכנעת אותי.
חבר המועצה מוטי אלוש נכנס לישיבה בשעה 19:28
גב' בתיה אדרי :יש כאן פגיעה בעובדים אפילו אם הם  2זוהי פגיעה.
ראש העיר :למה את בטוחה שתהיה פגיעה בעובד? בעינייך הוא טוב? אולי גם בעיני מנהל
המתנ"ס הוא טוב?
גב' בתיה אדרי :מי שעובד בשחקים ,עובד בשחקים ,מי שעובד בעירייה עובד בעירייה .זה לא
אותו הדבר ,אנחנו פוגעים בעובדים האלה.
ראש העיר :אז אנחנו מדברים על פגיעה בעובד ולא על תנאים אופטימליים? גם אני לא רוצה
שעובדים יפגעו .זה לא הגיוני שעובדים במתנ"ס וכפופים לדניאל בן ומגיע מישהו מהעירייה והוא
המנהל שלהם .אנחנו מסתכלים על תחום הספורט שבעינינו שייך למתנ"ס.
מר מיכאל ברקן :בתיה צודקת ,אנחנו מדברים על כך שהאנשים האלו ,שהם עובדי עירייה ינהל
מישהו מהמתנ"ס זה גם לא הגיוני ,איך זה יהיה? מפטרים אותם?
ראש העיר :אנחנו לא עוסקים כרגע בעובדים ,יתכן שהם יועברו למתנ"ס.
מר מיכאל ברקן :זה בסופו של דבר פיטורים אז אני רוצה לדעת מה חושב יו"ר ועד עובדים על זה.
ראש העיר :לפני חודשיים היה מקרה דומה .מנהל הרשות למלחמה באלימות ,סמים ואלכוהול
עומר לב ,והוא נבחר שוב בגוף החדש.
מר מיכאל ברקן :אני מתנצל לא ידעתי .אפשר לשמוע את יו"ר ועד העובדים?
ראש העיר :אתה יכול לדבר איתו בנפרד לאחר הישיבה.
מר מוטי אלוש  :כמה שנים מחלקת הספורט קיימת בעירייה?
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ראש העיר :לא לאורך כל השנים היא הייתה כאן ,אתה צודק .יוסי הררי ועודד פרל ניהלו את
מחלקת הספורט בעירייה וכל שאר האנשים מועסקים במתנ"ס .שני המינויים האלה נעשו
בתקופת מירון.
חביב פרץ :להזכירך שמואל בר תור ניהל שנים רבות את תחום הספורט ,והוא עשה זאת
מהמתנ"ס.
מר מוטי אלוש  :בשאר העיריות קיימות מחלקות ספורט?
ראש העיר :חד משמעית לא .ברוב הערים יש או מתנ"ס או חברה לתרבות וספורט עירונית .אנחנו
לא הולכים להקים חברה חדשה ,לפחות לא כרגע .התחום כולו ינוהל במתנ"ס.
מר מוטי אלוש  :המתנ"ס יחזיק את תיק הספורט?
ראש העיר :לא .את תיק הספורט תמיד מחזיק חבר מועצת עיר.
החלטה מספר 39/19
חברי המועצה מאשרים את העברת ניהול תחום הספורט לניהול "שחקים".
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,בוריס יודיס ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,קרן
אלקריף ,נגה שרון ,דני דסטה.
נגד :מיכאל ברקן ,מוטי אלוש ,בתיה אדרי
נמנעת :נגה שרון -לא למדה את הנושא בצורה מקיפה.
נושא מס'  : 10אישור עבודה נוספת של  4עובדים סוציאליים
ראש העיר :עובדים סוציאליים שעובדים במחלקת הרווחה בעירייה ,מבקשים אישור לעבודה
נוספת במכללה האקדמית עמק יזרעאל יום בשבוע אחר הצהריים במהלך סמסטר אחד ,כחלק
מהכשרתם.
החלטה מספר 40/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד אישור עבודה נוסף של  4עובדים סוציאליים.


הישיבה נסגרה בשעה 19:40

________________
שלום שלמה
מנכ"ל העירייה

________________
אבי אלקבץ
ראש העיר
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