פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 04-20 , 24/11
מיום  07.05.20רחבת בי"ס אורט "אלון בן גוריון"

נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
מר איתי כהן
מר דני דסטה
מר עדיאל אילוז
מר מוטי אלוש
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
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר צורי כהן
גב' קרן אלקריף

-

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

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איתי קידר
מר איציק שריקי
מר ישראל קנטור
גב' עינב פרץ
מר נתנאל כהן
מר שמעון עמר
גב' סיגל בניאס

-

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה
מהנדס העיר
מבקרת העירייה
מנכ"ל חכ"ל
מנהל אגף שפ"ע
מנהלת מחלקת רווחה
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ראש העיר הציג מצגת עשייה עירונית ונתונים עדכניים בתקופת הקורונה.

על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום { 3.5.20מצ"ב}
אישור תב"רים {מצ"ב}
אישור פרוטוקולים וועדת תרומות מיום  29.3.20ומיום  ,21.4.20ועדכון על נוהל תרומות
דיון בדוחות כספיים :החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ לשנת  ,2018חברה עירונית
לחינוך בע"מ לשנת {2019מצ"ב}
דוח רבעוני  2019לתקופה { 4מצ"ב}
אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום {12.3.20מצ"ב}
דיון בדוח' הממונה על תלונות הציבור לשנת { 2019מצ"ב}
רישום בטאבו הסכמי חכירה :גוש 17762 ,חלקה  6מגרש  .20גוש  17761חלקה  . 204גוש 16688
חלקה  -21תיקון רישום החלטת מועצת עיר  3-20 ,23/11מיום  23.2.20סעיף מס' 9
שינוי בדירקטוריון תאגיד "מי נועם"
עדכון דירקטוריון החברה העירונית לחינוך בע"מ
עדכון ועדות עירייה
הצעה לסדר {מצ"ב}
שינוי מורשה חתימה בי"ס תדהר

נושא מס'  :1אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 3.5.20
מנכ"ל :אנחנו מביאים לפניכם לאישור את פרוטוקול וועדת הקצאות .בישיבה נדון נושא מבנה יביל
למוסדות ויזניץ' בעפולה עלית .אנחנו מתכוונים לצאת להליך מקוצר של פרסום ולאחר מכן מתן רשות
שימוש במבנה.
החלטה מספר 024/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 3.5.20
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נושא מס'  :2אישור תב"רים
 2.01אישור הקמת תב"ר  – 1441סיוע להיערכות חירום
₪ 114,285
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 80,000
משרד הפנים
₪ 34,285
קרנות הרשות
₪ 114,285
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.02אישור הקמת תב"ר  – 1442יום הניקיון הלאומי
₪ 87,920
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 87,920
משרד להגנת הסביבה
₪ 87,920
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.03אישור הקטנת תב"ר  – 976הקמת מתחם התחנה
₪ 28,577,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ - 10,000,000
מבקשים לאשר הקטנת התב"ר
₪ - 10,000,000
קק"ל
₪ 18,577,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.04אישור הקמת תב"ר  – 1443הנגשת גן אורנים
₪ 30,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 30,000
משרד החינוך
₪ 30,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.05אישור הגדלת תב"ר  - 323שמאים
התב"ר עומד ע"ס של
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
קרנות הרשות
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

₪ 4,350,000
₪ 300,000
₪ 300,000
₪ 4,650,000
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 2.06אישור הגדלת תב"ר  - 746התאמת מבני ציבור לדרישות כיבוי אש
₪ 1,700,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 100,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 100,000
קרנות הרשות
₪ 1,800,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.07אישור הגדלת תב"ר  – 740רישוי ומתקני ספורט ברחבי העיר
₪ 2,550,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 250,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 250,000
קרנות הרשות
₪ 2,800,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.08אישור הקמת תב"ר  – 1444מחשב לכל כיתה – הצטיידות לתלמידים
₪ 550,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 420,000
מפעל הפיס
₪ 130,000
גביה מהורים
₪ 550,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.09אישור הקמת תב"ר  – 1445הצטיידות ביה"ס תדהר
₪ 88,200
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 88,200
מפעל החינוך
₪ 88,200
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.10אישור הקמת תב"ר  – 1446העברת יבילים
₪ 350,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 350,000
קרנות הרשות
₪ 350,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.11אישור הקמת תב"ר  – 1447שצ"פ שיבולים
₪ 150,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 150,000
קרנות הרשות
₪ 150,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

4

 2.12אישור הגדלת תב"ר  – 553השלמת סלילה רח' בני ישראל/נגבה
₪ 11,900,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 100,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 100,000
חיובי בעלים
₪ 12,000,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.13אישור הקטנת תב"ר  – 1277פייס ירוק גינה ירוקה בפארק
₪ 1,300,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ - 820,000
מבקשים לאשר הקטנת התב"ר
₪ - 820,000
מפעל הפיס
₪ 480,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.14אישור הקמת תב"ר  – 1439עיר ללא אלימות 2020
₪ 745,194
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 558,895
המשרד לביטחון פנים
₪ 186,298
סעיפי תקציב
₪ 745,194
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.15אישור הקמת תב"ר  – 1448הצטיידות ביה"ס יזרעאל
₪ 249,900
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 249,900
משרד החינוך
₪ 249,900
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.16אישור הקמת תב"ר  – 1449הצטיידות ביה"ס שהם
₪ 117,600
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 117,600
משרד החינוך
₪ 117,600
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.17אישור הגדלת תב"ר  – 978תחזוקת מזרקות ברחבי העיר
₪ 1,360,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 240,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 240,000
קרנות הרשות
₪ 1,600,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.18אישור הגדלת תב"ר  – 1025תגבורים במערך התברואה
₪ 1,000,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 250,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 250,000
קרנות הרשות
₪ 1,250,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.19אישור הגדלת תב"ר  – 1220פינוי פחים כתומים
₪ 510,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 200,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 200,000
תאגיד ת.מ.י.ר
₪ 710,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.20אישור הקמת תב"ר  – 1450תכנון תוספת ביה"ס אורט
₪ 250,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 250,000
קרנות הרשות
₪ 250,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.21אישור הגדלת תב"ר  – 1406מגרשי מיני פיץ'
₪ 550,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 250,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 250,000
קרנות הרשות
₪ 800,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.22אישור הקמת תב"ר  – 1451הקמת מתחם נינג'ה בפארק העירוני
₪ 400,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 400,000
מפעל הפיס
₪ 400,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.23אישור הגדלת תב"ר  – 820שיקום שטחי גינון
₪ 5,300,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 300,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 300,000
קרנות הרשות
₪ 5,600,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.24אישור הקמת תב"ר  – 1452בניית  4גנים ברובע יזרעאל
₪ 3,155,220
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 3,155,220
משרד החינוך
₪ 3,155,220
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.25אישור הקמת תב"ר  – 1453הצטיידות ספריה אלון
₪ 42,500
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 42,500
משרד החינוך
₪ 42,500
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.26אישור הקמת תב"ר  – 1454מרחבי הכלה אלומות
₪ 50,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 50,000
משרד החינוך
₪ 50,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.27אישור הקמת תב"ר  – 1455מרחבי הכלה גוונים
₪ 70,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 70,000
משרד החינוך
₪ 70,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.28אישור הקמת תב"ר  – 1456מרחבי הכלה אורט
₪ 70,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 70,000
משרד החינוך
₪ 70,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.29אישור הקמת תב"ר  – 1457מרחבי הכלה מעלות
₪ 50,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 50,000
משרד החינוך
₪ 50,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2.30אישור הקמת תב"ר  – 1458מרחבי הכלה נופים
₪ 70,000
מבקשים לאשר הקמת התב"ר ע"ס
₪ 70,000
משרד החינוך
₪ 70,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 2.31אישור הגדלת תב"ר  – 1354עובדי אחזקת מוסדות חינוך
₪ 360,000
התב"ר עומד ע"ס של
₪ 250,000
מבקשים לאשר הגדלת התב"ר
₪ 250,000
קרנות הרשות
₪ 610,000
סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
הגזבר מציג את התב"רים
כפיר סרוסי מבקש לפצל את הסעיפים להצבעה
החלטה מספר 025/20
חברי מועצת העיר אינם מאשרים את פיצול הסעיפים להצבעה
נגד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש
בעד :כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי

החלטה מספר 026/20
חברי מועצת העיר מאשרים את התב"רים
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש
נמנעים :כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
ראש העיר נותן לסא"ל במיל' דודי נחום מפקד יקל"ר עפולה ,את זכות הדיבור:
דודי נחום ,מפקד יקל"ר עפולה :אני מבקש להודות לראש העיר ,למנכ"ל העירייה ,למנכ"ל חכ"ל ולכל
מי שלקח חלק ונרתם למשימה החשובה הזאת  .הצבא יחד עם העמותות והמתנדבים עשה פה עבודה
נהדרת.
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נושא מס'  :3אישור פרוטוקולים וועדת תרומות מיום  29.3.20ומיום  ,21.4.20ועדכון על נוהל תרומות
מנכ"ל :במסגרת חוזר מנכ"ל  4/2016של משרד הפנים ,נדרשנו לקבוע נוהל תרומות .כינסנו וועדה
בראשותי יחד עם היועמ"ש והגזבר .הוועדה היא וועדה ממליצה לראש העיר וראש העיר אמור לאשר את
התרומות .העברתי לעיונכם את פרוטוקולי וועדת תרומות המאושרים .ישנם תורמים שביקשו להישאר
בעילום שם ולכן אני מעביר ביניכם את הפרוטוקולים שלא צורפו יחד עם הזימון.
ראש העיר :נושא ניגוד עניינים נבדק אצל כל תורם.
מנכ"ל :כל תורם נדרש למלא נספח שנבדק ע"י היועמ"ש לפני אישור התרומה בוועדת התרומות.
החלטה מספר 027/20
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקולי וועדת תרומות מיום  29.3.20ומיום  21.4.20ואת נוהל
התרומות.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש ,כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,בתיה אדרי ,משה לוי
נמנעת :נגה שרון
נושא מס'  4א' :דיון בדו"חות כספיים :החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ לשנת 2018
רו"ח שגב סיטי מציג את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ לשנת 2018
לאחר הצגת הדוח לפני כחודשיים ,ביצענו שני תיקונים :התיקון הראשון בוצע בסעיף מתחם התחנה.
בדוח הקודם הצגנו את הסכום בנטו וכעת אנחנו מציגים בעלות הכוללת בברוטו .התיקון השני בוצע
בהתחייבויות שיש כנגד החברה .קיבלנו חו"ד משפטית ,הוספנו לדו"ח הרווח וההפסד עוד סכום של מעל
שלושה מיליון שקל.
כפיר :העירייה העבירה לטובת הנושא  18מיליון ?₪
ראש העיר :בחלק הזה .ישנם חלקים נוספים וישנם כספים נוספים .לדוגמא נושא היבילים והתביעה
המשפטית שלהם .אני רוצה לציין שאלו דו"חות לשנת  ,2018בשנת  2019שונו עוד דברים שאינם
מופיעים בדו"ח  .2018אנחנו נמשיך לשלם עבור התביעות גם בשנת  .2020ההוצאות עדיין לא הסתיימו
יש לנו תביעות בסך  13מיליון  ₪רק ממתחם התחנה.
כפיר :מה המקורות?
ראש העיר :החברה הכלכלית שילמה גם ממקורותיה.
כפיר :אז מה שנעשה זה מיש מש.
ראש העיר :אלה המילים שלך.
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החלטה מספר 028/20
חברי מועצת העיר ,מאשרים פה אחד את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
לשנת 2018
נושא מס'  4ב' :דיון בדו"חות כספיים :חברה עירונית לחינוך בע"מ לשנת 2019
רו"ח שגב סיטי מציג את הדו"חות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ לשנת 2019
מדובר בחברה שהוקמה בשנת  .2017זהו הדו"ח השלישי שיוצא וחוו"ד הינה חלקה .ישנה תוספת נוספת
של הוצאות חשב שכר ומחשבים והדוח מבטא את כל תשלומי השכר של העובדים כולל פנסיה וקרנות.
הדו"ח מאוזן.
ראש העיר :אני מתכוון למנות בדירקטוריון את חבר המועצה מוטי אלוש כממלא מקומי כיו"ר
הדירקטוריון של החברה העירונית לחינוך וגם יו"ר וועדת כ"א.
החלטה מספר 029/20
חברי מועצת העיר ,מאשרים פה אחד את הדו"חות הכספיים של חברה עירונית לחינוך בע"מ לשנת
2019
נושא מס' :5דו"ח רבעוני  2019לתקופה 4
גזבר :הדו"ח הרבעוני לתקופה  4הינו הדו"ח הסופי הראשון לשנת  .2019אנחנו מסיימים את השנה בעודף
ואין הערות מיוחדות.
החלטה מספר 030/20
חברי מועצת העיר מאשרים את הדו"ח הרבעוני  2019לתקופה 4
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
לא נכח :כפיר סרוסי
נושא מס' :6אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום 12.3.20
גזבר :וועדת הכספים התכנסה לאשר את הדו"ח הרבעוני  2019לתקופה  ,4היה דיון בוועדה ונשלח אליכם
הפרוטוקול.
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החלטה מספר 031/20
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול ועדת כספים מיום 12.3.20
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
לא נכח :כפיר סרוסי
הגזבר נותן סקירה בנושא ההנחות בארנונה:
כידוע לכם בעקבות משבר הקורונה ,ממשלת ישראל החליטה לתת פטור מארנונה ל 3-חודשים למרבית
העסקים או  25%הנחה לכל חודש בשנת  .2020ראש העיר החליט להיטיב עם התושבים ובחר את אופציית
הפטור מארנונה ל  3-חודשים .מדובר על  3,150עסקים שקיבלו פטור של כ .₪ 19,000,000 -אנחנו אמורים
לקבל שיפוי מהמדינה בסך של כ , ₪ 17,800,000-יחסרו לנו בערך כ ₪ 1,200,000 -בארנונה שהעירייה
תצטרך לספוג .החל מיום שני נחזיר כספים לעסקים שכבר שילמו ארנונה מראש ולמי שהייתה יתרה,
זקפנו לטובת החודשים הבאים .כל העסקים מוזרמים לתוך המערכת.
משה לוי :יש עסקים מוחרגים?
גזבר :כן ,מעט מאוד :בנקים ,רשתות שיווק ,פארמים ,ומכירת מוצרי מזון של .take away
נושא מס' : 7דיון בדוח' הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019
מבקרת העירייה :על פי חוק אנחנו אמורים לדון פעם בשנה ולהגיש למועצת העיר ולראש העיר את דו"ח
תלונות הציבור .השנה סך הפניות ירד משנה קודמת מ  90 -פניות ,ל 60-פניות .זה מראה על טיפול טוב
יותר בתוך המחלקות.כ 7-תלונות הגיעו מחברי המועצה והשאר פניות תושבים ,לא הגיעו תלונות ממבקר
המדינה והמחוז ,זוהי שנה ראשונה שזה קורה ,ישנו טיפול מערכתי טוב .למחלקת הגביה סך הפניות
הוא הגבוה ביותר מכיוון שזוהי מחלקה שנותנת שירותים לרוב תושבי העיר ,רק כמחצית מהפניות לגביה
היו מוצדקות .ישנה ירידה במחלקת הנדסה ,בשפ"ע ,במכרזים ובחינוך .בשנים קודמות היו המון תלונות
בחינוך וכיום אין אפילו תלונה אחת.
נכנסות לדו"ח רק פניות שמופנות ישירות אליי והן רלוונטיות ומוגדרות על פי חוק כתלונות.
החלטה מספר 032/20
חברי מועצת העיר מאשרים את דו"ח הממונה על תלונות הציבור לשנת 2019
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה,
מוטי אלוש ,בוריס יודיס ,כפיר סרוסי ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי
לא נכח :מיכאל ברקן
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נושא מס' : 8רישום בטאבו הסכמי חכירה :גוש 17762 ,חלקה  6מגרש  .20גוש  17761חלקה  204גוש
 16688חלקה  -21תיקון רישום החלטת מועצת עיר  3-20 ,23/11מיום  23.2.20סעיף מס' 9
מנכ"ל :נתבקשנו לתקן רישום החלטה שהתקבלה במועצת עיר  3-20מיום  23.2.20ולפרט את הגושים
והחלקות של הרישומים בטאבו.
החלטה מספר 033/20
חברי מועצת העיר ,מאשרים פה אחד את הרישום בטאבו הסכמי חכירה :גוש 17762 ,חלקה  6מגרש
 .20גוש  17761חלקה , 204גוש  16688חלקה 21
נושא מס' : 9שינוי בדירקטוריון תאגיד "מי נועם"
מנכ"ל העירייה יצא מהישיבה
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 034/20
חברי מועצת העיר מאשרים שינוי בדירקטוריון תאגיד המים מי נעם
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה ,מוטי
אלוש ,בוריס יודיס ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי ,מיכאל ברקן
לא מצביעים :לירז וזאן ,כפיר סרוסי
מנכ"ל העירייה נכנס לישיבה
נושא מס' : 10עדכון דירקטוריון החברה העירונית לחינוך בע"מ
מנכ"ל :אנחנו מבקשים לאשר את חבר המועצה מר מוטי אלוש כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון בחברה
העירונית ,ולהאריך בעוד  3שנים את תוקף האישור של גב' רעיה שכטמן אשר אושרה במועצת העיר לפני
כ 3 -שנים.
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החלטה מספר 035/20
חברי מועצת העיר מאשרים עדכון דירקטוריון החברה העירונית לחינוך בע"מ
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,מנחם גולד ,שלמה מליחי ,איתי כהן ,עדיאל אילוז ,דני דסטה ,מוטי
אלוש ,לירז וזאן
נגד ,:כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,נגה שרון ,בתיה אדרי ,משה לוי ,מיכאל ברקן
נושא מס' : 11עדכון ועדות עירייה
מנכ"ל :אני מקבל ללשכתי ,בעיקר מחברי האופוזיציה ,המון בקשות לקבל את רשימת וועדות העירייה.
אני מציע שנציג אופוזיציה ,נציג קואליציה ואני נפגש לדון באיוש הוועדות ונביא פרוטוקול מסודר
למועצת העיר הבאה.
נציגת האופוזיציה תהיה בתיה אדרי ונציג הקואליציה יהיה איתי כהן
החלטה מספר 036/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד להוריד את הנושא מסדר היום
ראש העיר :הסבו את תשומת ליבי שבוועדת רווחה אין נציג אופוזיציה.
מנכ"ל :נכון ,אין נציג לאופוזיציה.
ראש העיר :צריך למנות נציג אופוזיציה לוועדת הרווחה ,וזאת לא יכולה להיות הגב' נגה שרון .חו"ד יועץ
משפטי אבי גולדהמר קובעת ,שנגה אינה יכולה לעסוק בנושא רווחה ,בשל ניגוד עניינים.
נושא מס' : 12הצעה לסדר של חברי האופוזיציה
חברי האופוזיציה הגישו הצעה לסדר ובה הם כותבים כי לאור מצב העסקים ,הם מבקשים להקים קרן
לעסקים באמצעות וועדה מיוחדת לעזרה לאחר משבר הקורונה.
ראש העיר :עיריית עפולה תעניק את ההנחה המטיבה ביותר לתושבים ותעניק עזרה לעסקים בעפולה
והכל על פי הנחיית משרד הפנים .מצ"ב הנחייה מפורשת של משרד הפנים .על כן אני מציע להסיר את
ההצעה לסדר מסדר היום.
החלטה מספר 037/20
חברי מועצת העיר מאשרים את הסרת ההצעה לסדר ,מסדר היום.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,איתי כהן ,לירז וזאן ,דני דסטה ,הרב מנחם גולד ,מוטי
אלוש
נגד :משה לוי ,נגה שרון ,כפיר סרוסי ,בוריס יודיס ,מיכאל ברקן ,בתיה אדרי,
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נושא מס' : 13שינוי מורשה חתימה בבי"ס תדהר
מנכ"ל :אני מבקש להוסיף נושא שלא היה על סדר היום :בנסיבות מצערות אנחנו נדרשים לשנות מורשה
חתימה בבי"ס תדהר .אנחנו מבקשים לאשר את הגב' שירלי לסרי מלול נציגת וועד ההורים כמורשת
חתימה
החלטה מספר 038/20
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד שינוי מורשה חתימה בבי"ס תדהר

הישיבה הסתיימה בשעה 19:55
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אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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