פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 04-21 ,36/11
מיום  22.04.21חדר ישיבות אורן

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

-

חסרים:
מר מיכאל ברקן
מר לירז וזאן
מר בוריס יודיס

-

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איתי קידר
מר איציק שריקי
גב' אורה פיסטינר
גב' עינב פרץ

-

ראש העיר
מ"מ וסגן ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
משנה לראש העיר (בהודעה מראש)
חבר מועצה
חבר מועצה (בהודעה מראש)

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה
מהנדסת הוועדה לבניין ערים
מבקרת העירייה

● הישיבה נפתחה בשעה 18:03
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על סדר היום:
.1
.2
.3

.4
.5
.6

מינוי מ"מ מהנדס עיר.
אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום . 20.4.21
חידוש שימוש במגרשים ריקים כמגרשים לחניה ציבורית:
א .חידוש שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' חטיבה תשע גוש  16706חלקות .9,60
ב .חידוש שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' ירושלים גוש  16661חלקה . 60
ג .חידוש שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' הברוש גוש  16774חלקה .475
ד .חידוש שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' שפרינצק גוש  16658חלקה .1
ה .חידוש שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורים ברח' מחבר ורדה לרנר – מנחם אוסישקין
גוש  16663חלקה . 225
עדכון וועדות עירייה.
עדכון דירקטורים.
מינוי עו"ד אורלי חקוקי כמוטב בבית הדין הארצי למשמעת.

נושא מס'  :1מינוי הגב' אורה פיסטינר למ"מ מהנדס העיר
גב' אורה פיסטינר יצאה מהישיבה
ראש העיר :מהנדס העיר מר יוסי גפני הודיע כי מסיבות אישיות הוא מבקש לסיים את תפקידו .אנחנו
מבקשים לאשר במועצת העיר את מינויה של הגברת אורה פיסטינר מהנדסת הוועדה למ"מ מהנדס
העיר בנוסף לתפקידה כמהנדסת הוועדה .הגב' אורה פיסטינר מונתה לכשירה שנייה לתפקיד מהנדס
העיר בוועדת הבחינה שהתקיימה בתאריך  .16.11.20אנחנו מתכוונים למנות מהנדס אגף הנדסה שיהיה
כפוף למהנדס העיר .אורה ביצעה תפקידים שונים ועובדת במקצוע שנים רבות.
לאחר כמה התפרצויות וצעקות מצד חברת המועצה נגה שרון ,נקראה לסדר ע"י ראש העיר בפעם
הראשונה.
החלטה מספר 31/21
חברי מועצת העיר מאשרים את מינויה של גב' אורה פיסטינר למ"מ מהנדס העיר.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף.
נמנעים :כפיר סרוסי ,נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.
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גב' אורה פיסטינר חזרה לישיבה
אורה פיסטינר :אני אדריכלית במקצועי ,בעלת תואר שני בהנדסה אזרחית ממוסד הטכניון ,עבדתי
במגזר הציבורי ברשויות המקומיות מעל  20שנה .כיהנתי כמהנדסת המועצה וכמהנדסת הוועדה
במועצה המקומית טבעון .במועצה האזורית זבולון הועסקתי כמהנדסת המועצה ועסקתי בעיקר
בפרויקטים ציבוריים ,תשתיות ומבני ציבור .כמו כן לימדתי במוסד הטכניון תכנון עירוני.
נושא מס' :2אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 20.4.21
מנכ"ל :אנחנו מביאים לאישור מועצת העיר את פרוטוקול וועדת הקצאות .בפרוטוקול ישנן שתי
בקשות שממשיכות לפרסום שני.
החלטה מספר 32/21
חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום .20.4.21
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף ,כפיר סרוסי.
לא מצביעים :נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.

נושא מס'  :3אישור שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' חטיבה תשע גוש  16706חלקות
 ,9,60ברח' ירושלים גוש  16661חלקה  ,60ברח' הברוש גוש  16774חלקה  ,475ברח' שפרינצק גוש
 16658חלקה  ,1ברח' מחבר ורדה לרנר – מנחם אוסישקין גוש  16663חלקה . 225
מנכ"ל :מועצת העיר מתבקשת לאשר הוצאת צו לשימוש ארעי במגרשים הריקים :ברח' חטיבה תשע
גוש  16706חלקות  ,9,60ברח' ירושלים גוש  16661חלקה  ,60ברח' הברוש גוש  16774חלקה  ,475ברח'
שפרינצק גוש  16658חלקה  ,1ברח' מחבר ורדה לרנר – מנחם אוסישקין גוש  16663חלקה  225כמגרש
חניה ציבורי לאור בעיות החניה הקיימות באזור וזאת על פי חוק הרשויות המקומיות (שימוש ארעי
במגרשים ריקים התשמ"ז .)1987
החלטה מספר 33/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' חטיבה תשע
גוש  16706חלקות  ,9,60ברח' ירושלים גוש  16661חלקה  ,60ברח' הברוש גוש  16774חלקה  ,475ברח'
שפרינצק גוש  16658חלקה  ,1ברח' מחבר ורדה לרנר – מנחם אוסישקין גוש  16663חלקה .225
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף ,כפיר סרוסי ,נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.
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נושא מס'  : 4עדכון וועדות עירייה
מנכ"ל :אנחנו מורידים מסדר היום בשלב זה.
נושא מס'  :5עדכון דירקטורים
אורה פיסטינר יצאה מהישיבה
מנכ"ל :גב' אורלי חקוקי ,התובעת העירונית של העירייה ,מכהנת כדירקטורית בחברת יזרעאל עפולה.
ישנה הנחיה מהפרקליטות שבשל חשש מניגוד עניינים ,תובע עירוני לא יכול לכהן כדירקטור .אנחנו
מבקשים למנות את מר כפיר בזק דובר העירייה לדירקטור בחברת יזרעאל עפולה בע"מ במקום גב'
אורלי חקוקי .כמו כן אנחנו מבקשים למנות את הגב' אורה פיסטינר לדירקטורית בחברה הכלכלית
לפיתוח עפולה בע"מ במקום מהנדס העיר יוסי גפני שסיים את עבודתו.
החלטה מספר 34/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינויה של הגב' אורה פיסטינר לדירקטורית בחברה
הכלכלית במקום יוסי גפני.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף ,כפיר סרוסי ,נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.
ראש העיר קורא לסדר פעם שנייה את חברת המועצה נגה שרון ,לאחר ששוב התפרצה וצעקה בדיון
ובהליך ההצבעה.
החלטה מספר 35/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינויו של מר כפיר בזק לדירקטור בחברת יזרעאל עפולה
במקום הגב' אורלי חקוקי.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף ,כפיר סרוסי ,נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.
נושא מס'  : 6מינוי עו"ד אורלי חקוקי התובעת העירונית כמוטב בבית הדין הארצי למשמעת
יועמ"ש :בית הדין למשמעת הוא הערכאה המטפלת בעברות משמעת של עובדים על פי חוקת העבודה
ודיני בית הדין ,אנחנו מבקשים לאשר את עו"ד אורלי חקוקי כמוטב בבית הדין הארצי למשמעת.
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החלטה מספר 36/21
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינוייה של עו"ד אורלי חקוקי כמוטב בבית הדין הארצי
למשמעת
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,שלמה מליחי ,צורי כהן ,איתי כהן ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז,
מנחם גולד ,קרן אלקריף ,כפיר סרוסי ,נגה שרון ,משה לוי ,בתיה אדרי.
הישיבה הסתיימה בשעה 18:30

________________

________________

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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