פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 01-22 ,46/11
מיום  12.01.22חדר ישיבות אורן

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

-

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

חסרים:
מר צורי כהן
גב' קרן אלקריף
מר מנחם גולד
מר מיכאל ברקן

-

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

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איציק שריקי
גב' אורה פיסטינר
מר אהוד פאי

-

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
מ"מ מהנדס העיר
יועץ משפטי

● הישיבה נפתחה בשעה 18:00
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על סדר היום:
 .1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין.

נושא מס'  :1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין
לירז וזאן :התכנסנו כאן היום לישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא גביית תשלומי הורים במוסדות החינוך
בעיר.
במשך שנים רבות עיריית עפולה גובה תשלומי הורים בצורה בלתי חוקית ,ללא אישור הורים ובסכום גבוה
מהמותר .אנחנו מבקשים להחזיר כספים להורים ולמנות רו"ח חיצוני המתמחה במוסדות חינוך.
שלמה מליחי :גביית התשלומים נמשכת כבר עשרים שנה וזה חמור מאוד .הישיבה הזאת הייתה נמנעת אם
הייתה התייחסות לפנייה של אסי אברהם יו"ר הנהגת ההורים.
חביב פרץ :מדוע אסי אברהם לא שאל את השאלה הזאת לפני חמש שנים? מדוע אתה שלמה לא העלית את
הטענה הזאת בשמונה השנים האחרונות?
שלמה מליחי :לא בדקתי זאת אישית.
כפיר סרוסי :נושא גביית היתר בעירייה זה לא נושא חדש ,אנחנו כחברי מועצה צריכים לבדוק איך לא מכניסים
את היד לכיס התושבים.
נגה שרון :הקריאה מכתבי הורים.
משה לוי :עצם זה שגביתם כסף והחזרתם ,מעידה על הטעות שנעשתה .חלק מההורים קיבלו החזר חלקי ולא
מלא.
בתיה אדרי :במועצה האזורית עמק יזרעאל לא גובים דמי הרשמה לגנים ,מדוע אתם גובים?
גזבר העירייה :אנחנו לא גובים דמי הרשמה .בשנת  1999נערכה ביקורת בנושא גביית כספים בגני ילדים .בממצאי
דו"ח הביקורת נמצא כי ישנה בעיית גבייה בגני הילדים ,מכיוון שכל גננת גבתה באופן עצמאי מול ההורים.
בתחילת כל שנה הגננות כינסו את ההורים והציגו לפניהם את כל הצרכים לאותה שנה ויחד החליטו על סוג
הפעילות ומה יהיה הסכום שיגבה ,הגבייה נעשתה ע"י הגננת .יש לציין שלא כל גננת הסכימה לקחת על עצמה
את נושא הגבייה וכך נוצר מצב שחלק מהגנים קיבלו תכניות העשרה וחלק לא וכך נוצרו מעמדות בעיר עפולה.
הנהלת העירייה התכנסה והועלתה הצעה שהעירייה תרכז את הגבייה המותרת על פי חוק ותיזום פעילות של
חוגים ותכניות העשרה בכל הגנים בצורה שוויונית .התקבלה החלטה שהתשלום יגבה במעמד הרישום לגנים וללא
התניית תשלום מול רישום .כך היה משנת  1999ועד היום.
לפני כשבועיים ,יום לאחר תחילת מועד הרישום לגנ"י ,נעשתה פנייה למבקרת העירייה בשאלה האם נכון וחוקי
לגבות מראש על פעילויות הגנים לשנה הבאה .אני מבקש לציין שגביית הכספים אינה לטובת דמי הרשמה אלא
אך ורק להעשרה ופעילויות נוספות .הרשמה לא מחויבת בתשלום.
יועמ"ש העירייה :וועדת החינוך בכנסת אישרה גביית תל"ן בסך  .₪ 597העירייה גובה  ₪ 450עבור תשלומי
חובה ,רשות ותל"ן .זה אפילו לא מגיע למקסימום.
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גזבר העירייה :בקשר להערה של מר וזאן שאנו חורגים מהמותר בחוק  ,אני מבקש להבהיר כי החוק מתיר לגבות
תשלומי רשות וחובה בסך  ₪ 253ותשלומי תל"ן בסך  ₪ 597מר וזאן לא התייחס לסכום השני של התל"ן משמע
שלכאורה מותר לגבות עד  ₪ 850ואנו גובים . ₪ 450מבקרת העירייה השיבה לפנייה בגין הגבייה שהנושא בבדיקה.
קיבלנו מייל ממשרד החינוך שמבהיר לנו שאיננו יכולים לגבות כסף מראש לשנה הבאה ,אלא רק לאחר החלטת
וועדת ה חינוך בכנסת .ברגע קבלת המייל נתתי הנחיה לחברת התוכנה של העירייה לבטל את התניית הרישום
האינטרנטי .כמו כן הנחתי את מנהלת מחלקת הגביה לבטל את כל העסקאות של כרטיסי האשראי .באשר
לטענתכם כי חלק מהתושבים קיבלו החזר חלקי ,הטענה אינה נכונה .תושבים שקיבלו החזרים ,ההחזרים הינם
בגין יתרות זכות שיש בחשבונם מתשלומים שונים לעירייה .אין לזה קשר לתשלום עבור גנ"י .אני רוצה להדגיש
שלכאורה הבעיה היחידה שהייתה היא תיזמון הגביה ולא הגביה  ,מכוון שאם הגביה הייתה נעשית בחודש
ספטמבר  2022לאחר החלטת ועדת החינוך לא הייתה שום בעיה ולכן אין שום מקום להחזיר כסף על פעילות
שביצענו בפועל .בשנת תשפ"א שנת קורונה לא ביצענו את כל הפעילות המתוכננת ולכן החזרנו לחשבונות ההורים
סך של .₪ 240
כפיר סרוסי :אני קיבלתי הודעה על ביטול עסקה.
גזבר העירייה :נכון לרגע זה ,לא נוכל להתקשר עם קרן קרב ועם מפעילי חוגים והעשרה לשנה"ל תשפ"ג ולהבטיח
את הפעילויות.
ראש העיר :הנושא שהועלה כאן היום הוא רק עניין של עיתוי .הסכום עומד בתנאים ואף מתחת לסכום
המקסימלי ,השירות שניתן עד היום היה מצוין לכל אורך השנים .מה שיקרה מעכשיו ישפיע על איכות השירות
והשירות יהיה קצר יותר .לא נוכל להיערך מראש ,וחבל .אנו נעשה הכל כדי שהילדים לא יפגעו.
חביב פרץ :גבינו סכום נמוך ממה שוועדת החינוך בכנסת קבעה ולא נעשתה כל עבירה .אם נתחיל את גביית
הכספים לאחר החלטת הוועדה שתתכנס רק באוקטובר  ,2022לא יישארו מפעילים פנויים ובספק אם נצליח
להתקשר עם קרן קרב.
איתי כהן  :אני רואה את הישיבה כישיבה פוליטית ופופוליסטית .שלמה ומשה לוי מדוע לא טיפלתם בזה
בקדנציות הקודמות שכיהנתם כסגני ראש העיר?
מוטי אלוש :מערכת החינוך קרובה מאוד לליבי ובמהלך הזה של תשלום מאוחר יותר הנפגעים העיקריים הם
הילדים.
חברת המועצה נגה שרון נקראת לסדר פעם ראשונה ושנייה
בתיה אדרי יצאה מהישיבה
ראש העיר :אני מביא את ההצעות להצבעה:
מאחר והפעילות כבר בוצעה בעבר ,אין סיבה להחזר כספי ,מדובר בהצעה פופוליסטית .השירות ניתן לתלמידים,
ולכן הבקשה להחזר הכספים לא הוגנת.
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החלטה מספר 01/22
חברי מועצת העיר אינם מאשרים החזר רטרואקטיבי להורים עבור תשלומים ששולמו עבור פעילות העשרה
שהתקיימה.
בעד :נגה שרון ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,כפיר סרוסי ,משה לוי.
נגד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז.
גזבר העירייה :לכל בית ספר ,יש רו"ח שמלווה אותו לכל אורך השנה ,ועובד עפ"י כללי משרד החינוך .בסוף שנת
כספים ,הוא מבצע סגירת חשבון ומדווח למשרד החינוך על הביקורת.

החלטה מספר 02/22
חברי מועצת העיר מאשרים לדחות את ההצעה למנות רו"ח חיצוני מסדר היום ,מכיוון שכבר יש רו"ח.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,בוריס יודיס ,מוטי אלוש ,דני דסטה ,עדיאל אילוז.
נגד :נגה שרון ,שלמה מליחי ,לירז וזאן ,כפיר סרוסי ,משה לוי.

הישיבה הסתיימה בשעה 18:55

________________

________________

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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