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 ח"תשע, טבת' ז

 2017, דצמבר 25

 

פרוטוקול ישיבת 

' מועצת עיר מס

79/10 ,20-17 

 
 

    משתתפים: 

   25/12/2017 תאריך:

 24/12/2017 תאריך הישיבה

 20-17, 79/10' פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס ישיבה' מס

 כללי סיווג

 

 

 נוכחים:

 ראש העיר  -   מר יצחק מירון
 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי
 משנה לראש העיר   -   מר מיכאל ברקן

 סגן ראש העיר  -   מר משה לוי
 סגן ראש העיר  -   ד"ר בוריס יודיס

 חבר מועצה  -  מר ולדימיר קרייזלבורד
 חבר מועצה -   מר ראובן יוקלר

 חבר מועצה -  יהודה אלמקייסמר 
 חבר מועצה  -   מנחם גולדמר 

 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה
 חבר מועצה -   אביי דג'ןמר 
 חבר מועצה -   יוסי אסרףמר 

 חבר מועצה -   מר חביב פרץ
 חבר מועצה -   מר שלום שלמה
 חבר מועצה -   מר אבי אלקבץ

 
 
 
 

 משתתפים:
 העירייהמנכ"ל  -   מר רפאל כהן

 יועמ"ש חיצוני -  עו"ד יפעת מינצר
 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי

 מבקרת העירייה -   רו"ח עינב פרץ
 מהנדס עירייה -  מר ישראל קנטור

 סמנכ"ל תפעול -   מר יעיש סויסה
 מנהל אגף הרווחה -   מר אלי בניאס

 מנהל פניות הציבור -   מר מוטי פריאל
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 יועצת ראש העיר לקידום מעמד האישה  -  גב' עופרית וינברגר
 מנהל הפארק העירוני -   מר עומר לב

 קב"ט העירייה -   מר אבי אדרי
 מנכ"ל חברה כלכלית -   מר תומר חדד

 מנהל מדור קליטת עולי אתיופיה -   אשטו  מר נועם
 מנהל הרשות העירונית למלחמה בסמים ואלכוהול -   מר אלון ברוך

 מנהל מחלקת הנוער -   דוד-מר חנן בן
 יו"ר דירקטוריון "שחקים" -   מר גדעון פורת

 
 

 19:30  -הישיבה נפתחה בשעה

 

 

 על סדר היום:

 אישור היתר עבודה נוספת לעובדי העירייה. .1

 רים. אישור תב" .2

 חכ"ל.  –סגרת עיריית עפולה אישור הסכם מ .3

 אישור הצטרפות עיריית עפולה לרשת ערים בריאות. .4

 פרוטוקול/ים וועדת תמיכות. אישור  .5

 אישור מינוי מר שרון מאיו לתפקיד ראש מנהל חינוך.  .6

 שינויים/עדכון חברים בוועדות העירייה. .7

 
 
 

 דיווח פעילות העירייה למועצת העיר:
 

 הצטרפות יועמ"ש חיצוני עו"ד יפעת מינצר ממשרד ש.פרידמן 

  תודות וברכות –סיום כהונת גדעון פורת כחבר מועצה 

 וחברי המועצה. : תודות לזקני העדה, לגדעון פורתדג'ן אביי

 .וברכות לראש העיר : מסכם את שנות העשייה כחבר מועצת העירגדעון פורת

 : בהצלחה לאביי דג'ן, לעו"ד יפעת מינצר, תודות לגדעון פורת. משה לוי

 : ברכות לגדעון פורת והצלחה לאביי דג'ן.שלמה מליחי

 : ברכות לגדעון פורת והצלחה לאביי דג'ן.דוד סויסה

 : ברכות לגדעון פורת.מנכ"ל העירייה

  כניסת אביי דג'ן למועצה והצטרפות לקואליציה כמחזיק תיק עולי אתיופיה, יו"ר הועדה

 ויו"ר הועדה לקידום הילד לנוער וצעירים

 כנס לקראת הצטרפות לרשת ערים בריאות 

  חלוקת הכנסות מאזור התעשייה אלון תבורישיבת ועדה של משרד הפנים לבחינת 
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 ארוע לרגל חודש האזרח הוותיק 

 טקס עובד מצטיין של העיריה 

 ארוח קונסול הפדרציה הרוסית 

 מעללי מהנדס העיר ופניית מבקר המדינה 

  2018הצגה ואישור תוכניות עבודה של מנהלי האגפים לשנת 

  נור וסיכום שת"פ אייל בצר, עובד –פגישה בנושא תחנות כח המופעלות בגז 

  בית אשכול –השתתפות בכנס תושבים המתנגדים לתחנות כח 

 של הרשויות המקומיות יו"ר איגוד מבקרי הפנים -עינב פרץ ברכות ל 

  ת עובדים בכירים כמנהל אגף חינוךמומלץ ע"י הועדה לבחינת לקבל –שרון מאיו 

 ישיבת צוות ההכנה של תוכנית המתאר הכוללנית 

 תחילת פעילות, מפגשים מנהלי מח' בבי"ח –וש מרכז חדשנות בר 

 בכל העיר ארועי חנוכה 

 ברכות לגזבר העירייה על קבלת פרס ניהול תקין של משרד הפנים 

 
 

 אישור היתר עבודה נוספת לעובדי העירייה.: 1נושא מס' 

 : מועברת רשימה בין חברי המועצה.מנכ"ל העירייה

 
 17/411החלטה מס' 

 .לפי הרשימה שהוצגה היתר עבודה נוספת לעובדי העירייהחברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 14בעד: 

יוסי  אבי אלקבץ, שלום שלמה, ,ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה

 . אסרף

 .חביב פרץ – 1נגד: 

 
 

 אישור תב"רים. : 2נושא מס' 

 .: מציג את התב"ריםמנכ"ל העירייה

 

  C1פיתוח מתחם  – 312אישור הגדלת תבר  2.01

 המשך ביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות.

   57,500,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  2,500,000     חיובי בעלים
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 ₪ 60,000,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 פיתוח מתחם רחוב המלאכה  – 531אישור הגדלת תבר  2.02

 ביצוע עבודות סלילה, פיתוח ותשתיות.

   5,700,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  1,700,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,700,000     חיובי בעלים

 ₪ 7,400,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 C2 פיתוח מתחם  – 380אישור הגדלת תבר  2.03

 המשך ביצוע עבודות פיתוח, סלילה ותשתיות.

   9,500,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  1,100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,100,000     חיובי בעלים

 ₪ 10,600,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 הפעלת בית הספר של הקיץ – 821אישור הגדלת תבר  2.04

 הפעלת ביה"ס של הקיץ תשע"ז השתתפות משרד החינוך. 

   2,340,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  390,000    השתתפות הורים

  ₪  610,000     משרד החינוך

 ₪ 3,340,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 הפעלת צהרונים וקייטנות – 457אישור הגדלת תבר  2.05

 הפעלת צהרונים בגני ילדים טרום חובה לשנה"ל תשע"ח.

 ₪   20,300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,000,000    השתתפות הורים

 ₪ 21,300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנית הזנה לגנ"י – 465אישור הגדלת תבר  2.06
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 תוכנית במסגרת מפעל ההזנה לתלמידי חובה בגני ילדים לתשע"ח.

 ₪   5,560,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  875,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  875,000    השתתפות הורים

 ₪ 6,435,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 חשמל-פיתוח כביש בגין – 352אישור הגדלת תבר  2.07

 המשך ביצוע עבודות סלילה.

   16,000,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  580,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  580,000     חיובי בעלים

 ₪ 16,580,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עיר מנגנת יסודיים – 1004אישור הגדלת תבר  2.08

 תוכנית עיר מנגנת השתתפות משרד החינוך.

 ₪   1,088,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  200,000    השתתפות ממשלה

 ₪ 1,288,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרוייקט השאלת ספרים – 768אישור הגדלת תבר  2.09

 פרויקט השאלת ספרים לתלמידים לשנה"ל תשע"ח השתתפות משרד החינוך. 

 ₪   660,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  110,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  110,000    השתתפות ממשלה

 ₪ 770,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

  יוח"א מפעל הזנה – 303אישור הגדלת תבר  2.10

 הזנה לתלמידים חינוך חובה גביה מהורים. 

 ₪   1,875,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  110,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  110,000    השתתפות הורים

 ₪ 1,985,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

  פיתוח מתחם ברוש הישן – 955אישור הגדלת תבר  2.11

 תקציב נדרש להשלמת עבודות במבנה מכללה להנדסאים.
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 ₪   6,800,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  635,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  635,000     קרנות הרשות

 ₪ 7,435,000   -מידים את התב"ר ע"ססה"כ מע

 

 שיפוצי קיץ – 1195אישור הגדלת תבר  2.12

 תוכנית שיפוצי קיץ  במוסדות חינוך מתואמת מינהלי חינוך והנדסה. 

 ₪   1,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  50,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  50,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,550,000   -ים את התב"ר ע"ססה"כ מעמיד

 

 הפעלת מתקני הפארק – 989אישור הגדלת תבר  2.13

 .בפארק הכנסות מפעילויות 

   120,000₪    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  55,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  55,000     חיובי בעלים

 ₪ 175,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 21התאמת מערכת החינוך למאה ה – 791אישור הגדלת תבר  2.14

 תוכנית הענן החינוכי במערכת החינוך. 

 ₪   1,148,400    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  28,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  158,000     תקציב רגיל

  ₪  130,000-    משרד החינוך הקטנה

 ₪ 1,176,400   -ע"ס סה"כ מעמידים את התב"ר

 

 סל תרבות עירונית – 289אישור הגדלת תבר  2.15

 הפעלת סל תרבות במערכת החינוך לשנה"ל תשע"ח.

 ₪   6,123,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  510,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  510,000     גביה מהורים

 ₪ 6,633,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תגבור בגרויות – 1184אישור הגדלת תבר  2.16

 תגבור בגרויות לתיכוניים לשנה"ל תשע"ח לשיפור הישגים לימודיים. 
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 ₪   1,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  500,000     תקציב רגיל

 ₪ 1,500,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 115/17החלטה מס' 

 .תב"ריםחברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 חכ"ל.  –אישור הסכם מסגרת עיריית עפולה : 3נושא מס' 

 ., כיוון שלא צורפה חוו"ד משפטית: הנושא יורד מסדר היוםמנכ"ל העירייה

: לצורך הדיוק, לא בטוח שיש צורך בחוות דעת. הנושא יבדק שוב ע"י היועצים ראש העיר

 המשפטיים ויובא לדיון בישיבה הבאה.

  

 

 הצטרפות עיריית עפולה לרשת ערים בריאות.אישור : 4נושא מס' 

יוזמה של המרכז לשלטון המקומי לדאוג לבריאות מניעתית של התושבים, כגון מזון  :ראש העירייה

בבתי ספר, פעילות גופנית וכל דבר שיכול לסייע, עפ"י תוכנית מוסדרת בה שותפים רווחה, בריא 

 את הפעילויות בין התחומים השונים. חינוך, דור לדור וכו'. הרעיון לתכלל

 

 116/17החלטה מס' 

 .הצטרפות עיריית עפולה לרשת ערים בריאותחברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 13בעד: 

 יוסי אסרף. אבי אלקבץ, סויסה,ה אלמקייס, מנחם גולד, דוד ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהוד

 .חביב פרץ – 1נגד: 

 שלום שלמה. - 1נמנע: 

 

 

 

 

 אישור פרוטוקול/ים וועדת תמיכות. : 5נושא מס' 

 

 117/17החלטה מס' 

 .12/12/17פרוטוקול וועדת תמיכות מיום פה אחד חברי המועצה מאשרים 
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 לתפקיד ראש מנהל חינוך.  אישור מינוי מר שרון מאיו: 6נושא מס' 

מהם  8, מועמדים 9 התפרסם מכרז עפ"י קריטריונים של משרד הפנים. למכרז ניגשו: דוד סויסה

מועמדים נמצאו  3מתוכם דרישות המכרז היו נסיון בחינוך, תעודת הוראה.  עמדו בתנאי הסף.

למבחני מיון המועמדים  3ראויים ומתאימים לתפקיד, בהתאם להחלטת ועדת הבחינה נשלחו 

 3במכון פילת, לאחר קבלת תוצאות המבחנים התכנסה הועדה פעם נוספת, ראיינה את 

המועמדים לאחר שעמדה על טיבם, ניסיונם, כישוריהם, הכשרתם ותוצאות מבחני המיון, הועדה 

שרון מאיו בעל  ראש מינהל החינוך.תפקיד לכמועמד המוביל בחרה ברוב קולות במר שרון מאיו 

אשון ותואר שני בהצטיינות באונ' ת"א. תעודת הוראה נוספת מבית ברל, בוגר מכון מנדל תואר ר

  רואה בתפקיד שליחות.הוא לחינוך, ומספר קורסים בארה"ב. 

 70%מציעים למנות מר שרון מאיו לתפקיד ראש מינהל חינוך בתנאים הבאים: : מנכ"ל העירייה

 .7/1/2018 העבודה מועד תחילתשכר מנכ"ל, הצמדת רכב, 

 

 118/17החלטה מס' 

 70%:שהוצגומינוי מר שרון מאיו לתפקיד ראש מנהל חינוך בתנאים חברי המועצה מאשרים 

 .7/1/2018 מועד תחילת העבודהשכר מנכ"ל, הצמדת רכב, 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, אביי  - 10בעד: 

 דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 ולדימיר קרייזלבורד. - 1נמנע: 

 

 

 

 שינויים/עדכון חברים בוועדות העירייה.: 7נושא מס' 

, יו"ר הילדמעמד וועדה לקידום הכיו"ר אביי דג'ן  מציעים למנות את חבר המועצה :מנכ"ל העירייה

וועדת  ,וועדת מלגות ,וועדת כספיםבחבר וכ )במקום יוסי אסרף(וועדה לענייני נוער וצעירים הועדה 

 וועדת רווחה.  ,וועדת שמות ,וועדת שימור אתרים ,וועדת בטחון ,חינוך

 –חביב פרץ  מציעים למנות את חבר המועצה ,במקום חבר המועצה מר בוריס יודיס -וועדת מלגות 

  .הוועדה כחבר

  .איכות הסביבהל יו"ר הוועדהכ ,ראובן יוקלר מציעים למנות את חבר המועצה

 

 

 

 

 

 

 119/17החלטה מס' 
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 .שינויים/עדכון חברים בוועדות העירייה כפי שהוצגוחברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 ראובן יוקלר, אביי דג'ן, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה. 

 אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף. – 4נגד: 

 

 

 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ייהראש העיר
 
 
 
 
 

 20:30ה בשעה: נעלהישיבה נ

 


