פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 5-19 , 10/11
מיום  ,30.4.2019אולם ישיבות "אורן"

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
מר צורי כהן
מר מנחם גולד
מר איתי כהן
גב' קרן אלקריף
מר דני דסטה
מר עדיאל אילוז
מר לירז וזאן
מר מוטי אלוש
גב' בתיה אדרי
מר משה לוי
מר כפיר סרוסי
גב' נגה שרון

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה

חסרים:
מר בוריס יודיס
מר מיכאל ברקן

-

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 20:05
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

ועדה גיאוגרפית – עמדת עיריית עפולה {מצ"ב}.
אישור תב"רים {מצ"ב}.
עדכון ועדות עירייה.
מינוי סגן ראש העיר {מצ"ב}.
אישור נציגי ציבור בוועדות בחינה.
אישור תבחינים לנוהל חלוקת כרטיסים {מצ"ב}.
תשלום שירותי טלפון לראש העיר וסגניו  -החלטת הרשויות המקומיות (גמלאות לראש
רשות וסגניו) ,תשל"ז.1977-
אישור שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד גוש  16681חלקות 20
ו{ 103-מצ"ב}.

עדכוני ראש העיר:
 .1עפולה זכתה בכבוד גדול עם בחירתה של גב' מרי מאמו נחמיאס ,אם אומנת ל  52ילדים,
להשיא משואה ביום העצמאות ה  71-של מדינת ישראל .כבוד הוא לנו שהיא הנציגה
שלנו .הזמנו את מאמו לעמוד בראש תהלוכת הילדים ביום שישי הקרוב.
 .2אירוע חגיגי נוסף שהמדינה שלנו חווה ,השבעת הכנסת ה  21-שבתוכה  49חברי כנסת
חדשים ,שניים מהם יצאו מהעיר עפולה וזה כבוד גדול .ברצוני לאחל לחברת הכנסת
החדשה אורנה ברביבאי ולחבר הכנסת החדש אופיר כץ המון הצלחה.
 .3מחר בשעה  11:00בבוקר עצרת באנדרטת הטרור ובשעה  20:00בערב ,עצרת הזיכרון
לשואה ולגבורה.
ביום שישי בבוקר תהלוכת עצמאות עם ילדי הגנים .בשבוע הבא ,ביום שלישי ערב יום
הזיכרון וביום רביעי בצהריים ,הטקס בבית העלמין .ביום רביעי בערב מקיימים  2בימות
עצמאות ,אחת במתחם הרכבת והשנייה בפארק העירוני .בצאת יום העצמאות נוקיר
תודה ליקירי העיר עפולה בפארק העירוני ובמוצ"ש יתקיים מופע מיוחד לחיילנו.

נושא מס'  :1ועדה גיאוגרפית – עמדת עיריית עפולה.
ראש העיר :לפני מספר ימים קיבלנו זימון לוועדה גיאוגרפית .קצת לפני הבחירות גילינו מסמך
מחודש יוני  2014שנכתב ע"י ראש העיר הקודם יצחק מירון ובו מוצגת עמדת עיריית עפולה
לכאורה בנושא הכפר דחי.
ועדת גבולות משנת  , 2014שקלה אפשרות לפרק את המועצה האזורית בוסתן אל מרג' ולספח את
הכפרים שבתחום שיפוטה :סולם ,דחי ,נין ומצר לתחום שיפוט אחר .בדיונים השתתפו :עיריית
עפולה ,מועצה אזורית עמק יזרעאל ,מועצה אזורית בוסתן אל מרג' ומועצה אזורית גלבוע.
שלוש המועצות התנגדו ,ואילו עיריית עפולה הציגה עמדה ששוקלת בחיוב .אנו רוצים להציג היום
עמדה אחרת לחלוטין .בתוך הפרוטוקול של ועדת הגבולות ,במסמך שכתב ראש העיר הקודם
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לחברי הוועדה ושלא הגיע למועצת העיר דאז ,ואין לו לפי דעתי בסיס משפטי ,נכתב כי "עפולה
מסכימה עקרונית לסיפוח של הכפר דחי".
אנחנו מביאים היום בשקיפות מלאה למועצת העיר ,מכתב שאומר כי עפולה מתנגדת לחלוטין
לסיפוח הכפר דחי וכי אנו רואים בכך סכנה לצביון העיר עפולה והשמירה עליו ,ומבקשים
שהעמדה כפי שהוצגה במכתב הנ"ל תאושר ע"י מועצת העיר ,כדי שנגיע לוועדת הגבולות עם
עמדה חזקה של העירייה שפוסלת את אפשרות החיבור של הכפר דחי לעיר עפולה .העמדה הזאת
היא עמדה משותפת גם לעיריית עפולה וגם למועצת בוסתן אל מרג' .ראש מועצת בוסתן אל מר
מרג' ,עבד אל כרים זועבי ,אמר לי וגם בתקשורת כי הוא מתנגד להסתפח לעיר עפולה וכי הוא
דורש לשמור על העצמאות והצביון של הכפרים .איננו חלוקים ואין סיבה להציע אלטרנטיבה
אחרת ,שתי המועצות רואות עין בעין את העניין הזה.
משה לוי :אני מציע לשכלל את ההצעה שלך ולקבל החלטה ששום גוף מוניציפלי לא יצורף לעיר
עפולה .בוא נרחיב את ההחלטה.
ראש העיר :פרוטוקול הועדה הגיאוגרפית מכיל הרבה דברים ,אנחנו מדברים על המסמך שכתב
מירון על הכפר דחי.
כפיר סרוסי :מה הבעיה להרחיב את ההצעה?
חביב פרץ :מישהו קיבל החלטה אחרת? יצחק מירון העלה את הנושא של הכפר דחי אנחנו לא
מדברים על נושאים אחרים ,כל דבר יגיע בזמנו .כפיר האם אתה רוצה את כפר דחי בעפולה? בואו
נקבל החלטה.
כפיר סרוסי :ההחלטה היא לא רק דחי ,כל הישובים.
ראש העיר :אנחנו מתנגדים לסיפוח כל חלק מבוסתן אל מרג' ,מה שעומד על הפרק כרגע אלו שני
דברים:
 .1אנחנו לא רוצים לספח שום חלק מבוסתן אל מרג'.
 .2מבטלים את המסמך ששלח יצחק מירון על הכפר דחי ,ושמים את המסמך שלנו שאומר
שאנחנו מתנגדים לסיפוח דחי ולא מתכוונים לקחת שום חלק ממועצת בוסתן אל מרג'.
ההחלטה היא או בעד המכתב של מירון או נגדו.
משה לוי :אפשר להביא הצעה נגדית?
ראש העיר :כן אתם יכולים אם אתם רוצים להציע הצעה נגדית.
בתיה אדרי :לא נגדית ,הרחבה ,השלמה.
ראש העיר קורא לסדר את חברת המועצה נגה שרון שהתלהמה במהלך הדיון.
ראש העיר :אם אתם רוצים להציע הצעות נגדיות ,אתם מוזמנים להגיש הצעה לסדר.
לירז וזאן :יש הרגשה שבאופוזיציה מנסים איכשהו לברוח מההצבעה הנוכחית.
, 20:23מוטי אלוש ,בתיה אדרי ,משה לוי ,כפיר סרוסי ,נגה שרון עוזבים את הישיבה.
לירז וזאן :זוהי אחת מהתחייבויות שלנו בבחירות ,אנחנו מתנגדים למהלך הזה ומביאים אותו
למועצה ,משאירים את עפולה לעפולאים.
חביב פרץ :העזיבה הזו הייתה מהלך מתוכנן .הם לא רצו להצביע נגד המכתב שיצחק מירון
הוציא בשנת  , 2014מבחינתי מי שלא הגיע ולא השתתף היום הצביע נגד צביון יהודי בעפולה ,זה
היה צעד נגד.
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שלמה מליחי :ברור היה שהם היו צריכים להצביע בעד ההצעה ,אז הדרך היחידה שלהם הייתה
לצאת .כשיצא המכתב אני הייתי מ.מ ראש העיר ,המכתב לא הגיע לידי לא ראיתי אותו ,לא ידעתי
עליו ,אם בזמן הבחירות המכתב לא היה מתגלה לא הייתי יודע עליו .אם זה היה מגיע אז למועצה
אני אישית הייתי מצביע נגד.
עדיאל אילוז :אני מבקש לברך את ראש העיר על נכונותו להביא את הנושא היום למועצה.
קרן אלקריף :אני שמחה לדעת ולראות שתם עידן המחשכים ,כולנו כאן משמיעים את קולנו גם
אם לא כולנו תמימי דעים ,לכל אחד מאתנו יש במה ,אני מודה לך ראש העיר.
ראש העיר :מבקשים ממועצת העיר להציג לוועדה הגיאוגרפית את ההחלטה הבאה:
מועצת העיר עפולה מתנגדת לסיפוח כל חלק שהוא מהמועצה האזורית בוסתן אל מרג' ומבטלת
את מכתבו של מר יצחק מירון ,ראש העיר לשעבר ,מיום .19/6/2014
החלטה מספר 41/19
אבי אלקבץ  -בעד
דני דסטה -בעד
לירז וזאן -בעד
עדיאל אילוז -בעד
איתי כהן -בעד
חביב פרץ  -בעד
שלמה מליחי  -בעד
צורי כהן  -בעד
הרב גולד  -בעד
קרן אלקריף  -בעד

נושא מס' :2אישור תב"רים.
 2.01אישור הקמת תב"ר  – 1359פיתוח שצפי"ים – רמ"י
₪ 1,396,461
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 1,396,461
רמ"י
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 1,396,461

 2.02אישור הגדלת תב"ר  – 1148שר"פ לטיפול בילד ובמשפחה
₪ 300,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 150,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 150,000
גביה מהורים
₪ 450,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.03אישור הקמת תב"ר  – 1360מוסדות ציבור – רמ"י
₪ 2,147,347
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 2,147,347
רמ"י
₪ 2,147,347
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.04אישור הקמת תב"ר  – 1361ישן חדש – רמ"י
₪ 1,025,197
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 1,025,197
רמ"י
₪ 1,025,197
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.05אישור הקמת תב"ר  – 1362נגישות פרטנית  -מוריה
₪ 35,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 35,000
משרד החינוך
₪ 35,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.06אישור הגדלת תב"ר  – 1182בניית שני גנ"י ברובע יזרעאל
₪ 1,879,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 217,776
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 217,776
קרנות הרשות
₪ 2,096,776
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.07אישור הגדלת תב"ר  – 1183בניית שני גנ"י ברח' ירושלים
₪ 1,879,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 188,739
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
קרנות הרשות
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 188,739
₪ 2,067,739

גזבר :תב"רים  2.07, 2.06הם הגדלה של שני גני ילדים .שניים ברובע ושניים ברח' ירושלים שנבנו
בקדנציה הקודמת ועלותם מעל  .₪ 2,000,000בישיבה הקודמת הצגנו בניה של  18גני ילדים אנחנו
נגיע לעלות של  ₪ 1,500,000לזוג גני ילדים ולא .₪ 2,000,000
ראש העיר :מדוע העלות בתב"רים  2.07 ,2.06יקרה?
גזבר :אנחנו עושים זאת באמצעות העירייה ולא באמצעות החברה הכלכלית .החיסכון הינו
 ₪ 600,000לזוג גנים מכיוון שאנחנו לא עושים זאת דרך החברה הכלכלית ,כפול תשע פעמים זה
חסכון של .₪ 5,000,000
ראש העיר :כל הכבוד לגזבר ולמהנדס.
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החלטה מספר 42/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את התב"רים.
נושא מספר  : 3עדכון ועדות עירייה.
מנכ"ל :במקום חברת המועצה נגה שרון ,נבקש למנות את חברי המועצה הבאים:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

חבר ועדת כספים  -הרב גולד.
חבר ועדת חינוך  -הרב גולד.
יו"ר ועדת ביטחון  -לירז וזאן ,חבר-איתי כהן.
יו"ר ועדת קידום מעמד הילד  -קרן אלקריף.
יו"ר ועדת נגע הסמים  -עדיאל אילוז.
חבר ועדת נוער וועדת צעירים  -בוריס יודיס .

החלטה מספר 43/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את עדכון וועדות העירייה.
נושא מספר  : 4מינוי סגן ראש העיר לפי סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות.
ראש העיר :אני מבקש ממועצת העיר עפולה למנות סגן ראש עיר בתואר .צורי כהן יהיה סגן ראש
עיר על אף שלא היה ביננו הסכם קואליציוני .הציבור החרדי יקבל נציגות בהנהלת העיר באופן
ראוי ולכן מבקש מחברי המועצה לאשר את צורי כהן כסגן ראש עיר בתואר לפי סעיף  15לחוק
הרשויות המקומיות.
יועמ"ש :אין מניעה משפטית למינוי .אין במינוי חריגה או סטייה מנוהל.
ראש העיר :אני מאציל לצורי את כל הסמכויות בנושא התרבות התורנית החרדית ומחזיק תיק
החינוך החרדי.
החלטה מספר 44/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינויו של צורי כהן כממלא מקום סגן ראש העיר בתואר
עפ"י סעיף  15לחוק הרשויות המקומיות.
נושא מס'  : 5אישור נציגי ציבור בוועדות בחינה.
מנכ"ל :מבקשים למנות את הגב' גילה הרשקוביץ כנציגת ציבור בוועדות בחינה ,ישנה חו"ד יועץ
משפטי.
החלטה מספר 45/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוייה של הגב' גילה הרשקוביץ כנציגת ציבור בוועדות
בחינה.
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נושא מס'  :6אישור תבחינים לנוהל חלוקת כרטיסים.
מנכ"ל :במסגרת ההסדרה והנהלים שאנחנו מבקשים לערוך בעירייה ,אנחנו רוצים להסדיר גם
את נושא חלוקת הכרטיסים.
אנחנו רוצים לחלק על פי דין ובמידת האפשר כרטיסים :לנוער ,למסגרות חינוכיות ולתלמידים.
וכמו כן אנחנו רוצים לחלק כרטיסים למתנדבים על בסיס מקום פנוי בהתאם לאופי האירוע.
יועמ"ש :משרד הפנים רוצה ליישר קו וקבע נוהל אחיד ,העיריות קובעות לעצמן את מדיניות
חלוקת הכרטיסים עם ועדה מקצועית שתשב ותחליט לגבי חלוקת הכרטיסים.
מבקרת :באירועים עירוניים רק מי שמוגדר כבעל תפקיד ומוזמן של נושא תפקיד יכול להיכנס
ללא תשלום .אירועים עירוניים בתשלום כאן מדובר על התבחינים וזה לאוכלוסיית יעד שהגדרנו.
החלטה מספר 46/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את אישור התבחינים לנוהל חלוקת כרטיסים.
נושא מס'  :7תשלום שירותי טלפון לראש העיר וסגניו  -החלטת הרשויות המקומיות.
מנכ"ל :עפ"י חוק ,נדרש לממן שירותי טלפון לראש העיר וסגנים לשעבר  ₪ 200-300לחודש במשך
שנה.
גזבר :יש נוהל שצריך את אישור מועצת העיר לקבל החלטה האם לשלם כל חודש או אחת לשנה.
החלטה מספר 47/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד את תשלום שירותי הטלפון לראש העיר וסגניו אחת לשנה.

נושא מספר  :8אישור שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד גוש 16681
חלקה  20ו.103 -
מהנדס :אנחנו רוצים להרחיב את החניה ליום הזיכרון מעבר למה שהיה בשנה הקודמת.
החלטה מספר 48/19
חברי המועצה מאשרים פה אחד שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד
גוש  16681חלקה  20ו.103 -
דברי סיכום לישיבה
ראש העיר :היום הייתה ישיבה שאינה מאפיינת אותנו ,מועצת העיר צריכה להוות דוגמא .תרבות
הדיבור שלנו היא מכבדת ומכילה ואני מבקש שכל אחד מאתנו יקפיד להבא.
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הישיבה נסגרה בשעה 21:00

________________
שלום שלמה
מנכ"ל העירייה

________________
אבי אלקבץ
ראש העיר
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