ט"ו כסלו ,תשע"ח
 3דצמבר2017 ,

פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 18-17 ,77/10
מיום30.11.2017 :
נוכחים:
מר יצחק מירון
מר שלמה מליחי
מר משה לוי
ד"ר בוריס יודיס
מר ולדימיר קרייזלבורד
מר ראובן יוקלר
מר גדעון פורת
מר מנחם גולד
מר יהודה אלמקייס
מר חביב פרץ

-

ראש העיר
מ"מ ראש העיר
סגן ראש העיר
סגן ראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

חסרים:
מר מיכאל ברקן
מר דוד סויסה
מר יוסף אסרף
מר שלום שלמה
מר אבי אלקבץ

-

משנה לראש העיר
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
מר רפאל כהן
עו"ד מוטי נבון
רו"ח עינב פרץ
מר יצחק שריקי
מר ישראל קנטור
מר יעיש סויסה
מר ג'קי ונונו
מר אלי בניאס
מר מוטי פריאל
גב' אתי יפרח
מר עומר לב
מר אבי אדרי

-

מנכ"ל העירייה
יועמ"ש חיצוני
מבקרת העירייה
גזבר העירייה
מהנדס עירייה
סמנכ"ל תפעול
סמנכ"ל חינוך
סמנכ"ל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים
עוזר ראש העיר ומנהל פניות הציבור
מנהלת מחלקת רכש
מנהל הפארק העירוני ומנהל תוכנית "עיר ללא אלימות"
קב"ט העירייה

הישיבה נפתחה בשעה19:00 -

על סדר היום:
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 .1אישור הארכת תוקף מבצע ההנחה מחובות ארנונה  -קובץ התקנות.7885-
 .2אישור פרוטוקול/ים וועדת הקצאות.
 .3אישור הסכם עם חברת חשמל – הקמת חדר טרפו "סרגל" בשד' מנחם בגין.
 .4אישור הסכם עם חברת חשמל – הקמת חדר טרפו "דובדבן" במתחם .C1
 .5אישור הסכם עם חברת חשמל – הקמת חדר טרפו "אפרסק" במתחם .C1
 .6אישור הסכם עם חברת חשמל – הקמת חדר טרפו "תפוח" במתחם .C1
 .7אישור הסכם עם חברת חשמל – הקמת חדר טרפו "רובע יזרעאל  "23בשכונת רובע יזרעאל.
 .8אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון בחברה הכלכלית.
 .9אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון ביזרעאל-עפולה.
 .10אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון בחברה העירונית לחינוך.

נושא מס'  :1אישור הארכת תוקף מבצע ההנחה מחובות ארנונה  -קובץ התקנות.7885-
מנכ"ל העירייה :בתאריך  ,22.11.2017פורסמו תקנות הסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה)
(תיקון) התשע"ח  , 2017 -לפיהן ,על פי החלטת שר הפנים ,מבצע גביית חובות עבר בארנונה ניתן
להארכה לחודש נוסף כך שניתן יהיה להפחית חובות במסגרת המבצע עד ליום .31.12.2017
על פי התקנות ,על מנת להאריך את מועד המבצע ברשות המקומית ,העירייה נדרשת לאשר זאת
במליאת המועצה.
החלטה מס' 96/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הארכת תוקף מבצע ההנחה מחובות ארנונה  -קובץ התקנות .7885-

נושא מס'  :2אישור פרוטוקול/ים וועדת הקצאות.
מנכ"ל העירייה :אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  5.11.17ופרוטוקול וועדת הקצאות מיום
.27.11.17
החלטה מס' 97/17
חברי המועצה מאשרים פרוטוקול/ים וועדת הקצאות.
בעד - 9 :יצחק מירון ,שלמה מליחי ,משה לוי ,בוריס יודיס ,ולדימיר קרייזלבורד ,ראובן יוקלר,
גדעון פורת ,יהודה אלמקייס ,מנחם גולד.
נגד - 1 :חביב פרץ.
נושא מס'  :3אישור הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "סרגל" בשד' מנחם בגין.
מנכ"ל העירייה :הסכם עם ח"ח לחדר טרנספורמציה "סרגל" בהתאם לחוו"ד יועמ"ש העירייה.
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החלטה מס' 98/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "סרגל" בשד' מנחם
בגין.

נושא מס'  :4אישור הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "דובדבן" במתחם .C1
מנכ"ל העירייה :הסכם עם ח"ח לחדר טרנספורמציה "דובדבן" בהתאם לחוו"ד יועמ"ש העירייה.
החלטה מס' 99/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "דובדבן" במתחם .C1

נושא מס'  :5אישור הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "אפרסק" במתחם .C1
מנכ"ל העירייה :הסכם עם ח"ח לחדר טרנספורמציה "אפרסק" בהתאם לחוו"ד יועמ"ש העירייה.
החלטה מס' 100/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "אפרסק" במתחם .C1
נושא מס'  :6אישור הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "תפוח" במתחם .C1
מנכ"ל העירייה :הסכם עם ח"ח לחדר טרנספורמציה "תפוח" בהתאם לחוו"ד יועמ"ש העירייה.
החלטה מס' 101/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "תפוח" במתחם .C1

נושא מס'  :7אישור הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "רובע יזרעאל  "23בשכונת רובע
יזרעאל.
מנכ"ל העירייה :הסכם עם ח"ח לחדר טרנספורמציה "רובע יזרעאל  "23בהתאם לחוו"ד יועמ"ש
העירייה.
החלטה מס' 102/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד הסכם עם חברת חשמל  -הקמת חדר טרפו "רובע יזרעאל "23
בשכונת רובע יזרעאל.

נושא מס'  :8אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון בחברה הכלכלית לפתוח עפולה.
מנכ"ל העירייה :מציעים למנות נציגת ציבור עו"ד ז'קלין דייני.
מציעים למנות נציגת הרשות גב' עופרית וינברגר.
חביב פרץ :מבקש להפריד הצבעה.
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החלטה מס' 103/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד מינוי עו"ד ז'קלין דייני כנציגת ציבור ,לדירקטוריון בחברה
הכלכלית לפתוח עפולה.
החלטה מס' 104/17
חברי המועצה מאשרים מינוי נציגת הרשות גב' עופרית וינברגר לדירקטוריון בחברה הכלכלית
לפתוח עפולה.
בעד - 9 :יצחק מירון ,שלמה מליחי ,משה לוי ,בוריס יודיס ,ולדימיר קרייזלבורד ,ראובן יוקלר ,גדעון
פורת ,יהודה אלמקייס ,מנחם גולד.
נגד - 1 :חביב פרץ.

נושא מס'  :9אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון במינהלת אזורי תעשיה יזרעאל-עפולה בע"מ.
מנכ"ל העירייה :מציעים למנות נציגת ציבור מהנדסת וכלכלנית גב' אפרת קריקסט.
מציעים למנות נציגת הרשות גב' אתי יפרח מנהלת הרכש בעלת תואר שני במינהל ציבורי.
החלטה מס' 105/17
חברי המועצה מאשרים פה אחד מינוי נציגת ציבור גב' אפרת קריקסט ונציגת הרשות גב' אתי
יפרח לדירקטוריון במינהלת אזורי תעשיה יזרעאל-עפולה בע"מ.

נושא מס'  :10אישור מינוי מועמד/ים לדירקטוריון בחברה העירונית לחינוך עפולה בע"מ.
מנכ"ל העירייה :מציעים למנות נציגת ציבור גב' מיכל אגז'ה-שאטו (בעלת תואר ראשון בחינוך).
החלטה מס' 106/17
חברי המועצה מאשרים מינוי גב' מיכל אגז'ה-שאטו לדירקטוריון בחברה העירונית לחינוך עפולה
בע"מ.
בעד - 9 :יצחק מירון ,שלמה מליחי ,משה לוי ,בוריס יודיס ,ולדימיר קרייזלבורד ,ראובן יוקלר ,גדעון
פורת ,יהודה אלמקייס ,מנחם גולד.
לא השתתף בהצבעה - 1 :חביב פרץ.

ראש העירייה :משרד עורכי הדין ש .פרידמן ושות' מחיפה זכה במכרז לייעוץ משפטי חיצוני.
מודה לעו"ד מוטי נבון על שירות משפטי נאמן ,מקצועי ומעולה ב 4 -שנים האחרונות לעירייה.
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יהודה אלמקייס :מצטרף לברכות.
חביב פרץ :גם אני מצטרף.

________________
יצחק מירון
ראש העירייה

הישיבה ננעלת בשעה 19:10
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