פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 03-20 , 23/11
מיום  23.2.20אולם ישיבות "אורן"

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
מר צורי כהן
מר איתי כהן
מר דני דסטה
מר עדיאל אילוז
מר מנחם גולד
מר לירז וזאן
מר כפיר סרוסי
גב' נגה שרון
מר בוריס יודיס
גב' בתיה אדרי
מר משה לוי
מר מיכאל ברקן

-

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

חסרים:
גב' קרן אלקריף
מר מוטי אלוש

-

חברת מועצה (בהודעה מוקדמת)
חבר מועצה (בהודעה מוקדמת)

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איתי קידר
מר איציק שריקי
גב' עינב פרץ
מר נתנאל כהן
גב' טינה ולדמן
גב' חמוטל גנון

-

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה
מבקרת העירייה
מנכ"ל חכ"ל
ראש מנהל חינוך
מנהלת משאבי אנוש



הישיבה נפתחה בשעה 19:18
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ראש העיר מציג מצגת סיכום חודש פברואר 2020

על סדר היום:
 .1פרוטוקול וועדת כספים – נדון ואושר בישיבת תקציב
 .2אישור תב"רים {מצ"ב}
 .3אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום { 16.2.20מצ"ב}
 .4אישור נוהל הקצאות {מצ"ב}
 .5אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום {5.2.20מצ"ב}
 .6שינוי בדירקטוריון תאגיד המים מי נעם
 .7התנגדות לתאגוד אזורי של מים וביוב {מצ"ב}
 .8תיקון תקנון חברת יזרעאל-עפולה בע"מ{מצ"ב}
 .9רישום בטאבו -הסכמי חכירה{מצ"ב}
 .10שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד גוש  16681חלקה {128מצ"ב}
 .11שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' שושנים גוש  16743חלקה {168מצ"ב}
 .12אישור עבודה נוספת לעובדים

נושא מס'  :2אישור תב"רים
 2.01אישור הקמת תב"ר  – 1434תמיכה באחזקת כלבים
₪ 47,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 47,000
משרד החקלאות
₪ 47,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.02אישור הגדלת תב"ר  – 457הפעלת צהרונים בגנים
₪ 26,665,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 2,200,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 2,200,000
גביה מהורים
₪ 28,865,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.03אישור הגדלת תב"ר  – 1295פעילות מדעית טכנולוגית
₪ 145,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 230,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 161,000
משרד החינוך
₪ 69,000
סעיף 814.780
₪ 375,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.04אישור הקמת תב"ר  – 1435צמצום התרבות הכלבים
₪ 207,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 207,000
משרד החקלאות
₪ 207,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.05אישור הקמת תב"ר  – 1436ימי אימוץ כלבים
₪ 32,400
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 32,400
משרד החקלאות
₪ 32,400
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.06אישור הגדלת תב"ר  – 1257אירועי קליטה
התב"ר עומד ע"ס של
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
גביה ממשתתפים
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 143,000
₪ 120,000
₪ 120,000
₪ 263,000

 2.07אישור הקמת תב"ר  – 1437בניית  2כיתות גן ברח' קרן היסוד
₪ 1,561,010
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 1,561,010
משרד החינוך
₪ 1,561,010
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.08אישור הקמת תב"ר  – 1438תיאום הורי
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
ג'וינט ישראל
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 170,000
₪ 170,000
₪ 170,000

 2.09אישור הקמת תב"ר  – 1439עיר ללא אלימות 2020
₪ 644,278
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 558,028
משרד לביטחון פנים ישראל
₪ 86,250
סעיפי תקציב
₪ 644,278
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.10אישור הגדלת תב"ר  – 292תל"ן חינוך מיוחד
₪ 1,829,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 70,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 70,000
משרד החינוך
₪ 1,899,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.11אישור הגדלת תב"ר  – 493טיפול בכבישים ומדרכות
₪ 12,500,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 500,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 500,000
קרנות הרשות
₪ 13,000,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.12אישור הגדלת תב"ר  – 1148שר"פ לטיפול בילד ובמשפחה
₪ 450,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 60,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 60,000
השתתפות הורים
₪ 510,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.13אישור הקמת תב" – 1440צמצום התרבות בעלי חיים
₪ 200,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 200,000
משרד החקלאות
₪ 200,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.14אישור הגדלת תב"ר  – 1346הקמת  4גנ"י ברח' מנחם בגין
₪ 3,410,363
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 104,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 104,000
מפעל הפיס
₪ 3,514,363
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.15אישור הגדלת תב"ר  – 1343הקמת  6גנ"י ברח' ספיר
₪ 5,145,725
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 156,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 156,000
מפעל הפיס
₪ 5,301,725
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.16אישור הגדלת תב"ר  – 1345הקמת  4גנ"י ברח' קרן היסוד
₪ 3,410,363
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 104,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 104,000
מפעל הפיס
₪ 3,514,363
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.17אישור הגדלת תב"ר  – 1348הקמת  4גנ"י ברח' החורש
₪ 3,410,362
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 104,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 104,000
מפעל הפיס
₪ 3,514,362
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.18אישור הגדלת תב"ר  – 1204הרחבת ביה"ס גוונים
₪ 5,646,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 96,454
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 96,454
מפעל הפיס
₪ 5,742,454
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.19אישור הגדלת תב"ר  – 1121אירועי תרבות תורנית-יהודית
₪ 370,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 95,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 43,000
משרד החינוך
₪ 19,000
סעיף 827.781
₪ 33,000
גביה ממשתתפים
₪ 465,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 2.20אישור הגדלת תב"ר  – 1323פרויקטים בחינוך
₪ 3,133,488
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 1,000,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 1,000,000
סעיף 8111.784
₪ 4,133,488
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

גזבר העירייה סקר את התב"רים
החלטה מספר 013/20
חברי מועצת העיר מאשרים את התב"רים
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל
אילוז ,דני דסטה
לא מצביעים :כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
נושא מס'  :3אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 16.2.20
המנכ"ל מציג את פרוטוקול וועדת הקצאות
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החלטה מספר 014/20
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 16.2.20
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל
אילוז ,דני דסטה
נגד :בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
נמנע :כפיר סרוסי
נושא מס'  :4אישור נוהל הקצאות
מנכ"ל :נוהל הקצאות הינו נוהל מובנה אשר מומלץ ע"י משרד הפנים .ערכנו בנוהל התאמות
מזעריות וישנו מכתב נלווה מהיועמ"ש.
יועמ"ש :השינוי הנדרש בנוהל הינו בעקרונות ובתבחינים הספציפיים לעיר .כל עיר מתאימה
לעצמה את העקרונות ואת התבחינים.
בתיה אדרי :עברנו על החוברת ואנחנו מברכים על הנוהל.
החלטה מספר 015/20
חברי מועצת העיר מאשרים נוהל הקצאות
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל
אילוז ,דני דסטה
נמנעים :כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
נושא מס'  :5אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום 5.2.20
המנכ"ל מציג את פרוטוקול וועדת תמיכות
החלטה מספר 016/20
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת תמיכות מיום 5.2.20
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל
אילוז ,דני דסטה
נגד :מיכאל ברקן
נמנעים :כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
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נושא מס'  : 6שינוי בדירקטוריון תאגיד המים מי נעם
ראש העיר :לעיריית עפולה יש שלושה דירקטורים בתאגיד מי נעם .אחד הדירקטורים מסיים
כהונה שנייה ולאחר כהונה שנייה לא ניתן להאריך את כהונתו .אנחנו מבקשים למנות את מנכ"ל
העירייה מר שלום שלמה ,שעומד בכל התבחינים ,כדירקטור מטעם העירייה במי נעם.
החלטה מספר 017/20
חברי מועצת העיר מאשרים שינוי בדירקטוריון תאגיד המים מי נעם
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני
דסטה
נמנעים :בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,בתיה אדרי ,משה לוי
לא מצביעים :לירז וזאן ,כפיר סרוסי ,נגה שרון

נושא מס'  :7התנגדות לתאגוד אזורי של מים וביוב
ראש העיר :רשות תאגיד המים והביוב החליטה לצמצם את מספר תאגידי המים .מרכז השלטון
המקומי מתנגד למהלך זה ואנו מביאים לפניכם הצעת מחליטים.
הצעת מחליטים:
"מועצת העיר עפולה ,המהווה חלק מהאסיפה הכללית
ובעלת מניות בתאגיד מי נעם  ,מחליטה כי היא מתנגדת לצירוף של
כל תאגיד מים וביוב/רשות מקומית ,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 018/20
חברי מועצת העיר מאשרים את ההתנגדות לתאגוד אזורי של מים וביוב
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני
דסטה ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,בתיה אדרי ,משה לוי
לא מצביעים :לירז וזאן ,כפיר סרוסי ,נגה שרון
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נושא מס'  : 8תיקון תקנון חברת יזרעאל-עפולה בע"מ
יועמ"ש :עפ"י ההערות של האגף לתאגידים עירוניים ,חלק מהתקנון נמצא דומה לתקנות של חברה
פרטית ולכן נערך תיקון מקיף בהתאם להנחיות המפורטות של משרד הפנים .התיקון מתייחס בין
היתר לעסקאות מקרקעין.
החלטה מספר 019/20
חברי מועצת העיר מאשרים תיקון תקנון חברת יזרעאל-עפולה בע"מ
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל
אילוז ,דני דסטה ,כפיר סרוסי
נמנעים :בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
נושא מס'  : 9רישום בטאבו -הסכמי חכירה
ראש העיר :ישנם מספר מגרשים שהעירייה אמורה לרשום בטאבו .כל רישום בטאבו אמור להגיע
לאישור מועצת העיר.
החלטה מספר 020/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד רישום בטאבו -הסכמי חכירה
נושא מס'  :10שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד ,גוש  ,16681חלקה 128
מנכ"ל :אנחנו מבקשים לאשר שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה הציבורית ברח' קרן היסוד.
החלטה מספר 021/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קרן היסוד,
גוש  ,16681חלקה 128
נושא מס'  – 11שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ,ברח' שושנים גוש  16743חלקה 168
מנכ"ל :אנחנו מבקשים לאשר שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה הציבורית ברח' שושנים ,שישמש
כחניה גם את עובדי מד"א וגם את תושבי .C1
החלטה מספר 022/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' שושנים
גוש  16743חלקה 168
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חברי המועצה צורי כהן ומשה לוי עזבו את הישיבה בשעה 20:11
נושא מס'  – 12אישור עבודה נוספת לעובדים
מנכ"ל :הועבר בינכם דף לאישור עבודה נוספת לעובדים
לאור בקשה להסתייג מחלק מהעובדים ,הקהל התבקש לצאת מהאולם.
החלטה מספר 023/20
חברי מועצת העיר מאשרים עבודה נוספת לעובדים לפי הרשימה שהוצגה בישיבה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני
דסטה ,כפיר סרוסי ,בתיה אדרי
נמנעים :נגה שרון ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן

ראש העיר מזמין את כולם לאירועי פורים.

הישיבה הסתיימה בשעה 20:15

________________

________________

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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