פרוטוקול ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס' 09-22 ,54/11
מיום  06.06.22חדר ישיבות אורן

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

-

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

חסרים:
גב' נגה שרון
מר בוריס יודיס
מר מיכאל ברקן
מר צורי כהן

-

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

משתתפים:
מר שלום שלמה
מר איציק שריקי
עו"ד איתי קידר
מר אבישי שאול
מר נתנאל כהן
גב' שרית דהן

-

מנכ"ל העירייה
גזבר העירייה
יועמ"ש העירייה
מהנדס העיר
מנכ"ל החכ"ל
מנהלת אגף תאום ,בקרה וחדשנות

● הישיבה נפתחה בשעה 18:01
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על סדר היום:
 .1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין.
 .2הצעה לסדר בנושא :סייעות בגני הילדים מטעם חבר המועצה עדיאל אילוז.
 .3הצעה לסדר בנושא :חברות חבר מועצה שהורשע בעבירות בנייה בוועדת בנין ערים מטעם חבר
המועצה איתי כהן.
 .4הצעה לסדר בנושא קירוי החצר בבתי הספר אלון יזרעאל ונעם מוריה מטעם חבר המועצה לירז
וזאן.
 .5עדכון דירקטורים וועדות עירייה.

נושא מס'  :1בקשה לכינוס ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין
ראש העיר :התכנסנו לישיבה שלא מן המניין לפי בקשת חברי האופוזיציה.
לירז וזאן :כיום נמצאות עשרות סייעות מקופחות שמקבלות שכר זעום כתוצאה מהסכמים של הממונה
על השכר .כאבא לילדים אני רואה את גודל האחריות שיש לסייעות ועד כמה העבודה הזאת לא מתגמלת
מבחינת השכר .הסייעות הנ"ל מועסקות בחברה העירונית לחינוך .הגשנו בקשה לכנס את הישיבה שלא מן
המניין ובין חלק מהדרישות אנחנו מבקשים להצביע על הצעות החלטה המובאות לפניכם .1:השוואת
השכר של סייעות החברה העירונית והחברה הכלכלית לשכר סייעות העירייה .2 .השוואת מענקי עבודה
בקייטנות .3 .לאחר שנתיים הפרשה לקרן השתלמות .4 .בכל  3שנים לתת מענק לסייעות שנמצאות
במערכת על מנת לאפשר יציבות .5 .להוציא את הסייעות להשתלמויות ולקורס עזרה ראשונה.
שלמה מליחי :לסייעות בעיריית עפולה אין אופק ,הן מרגישות חוסר יציבות ,חלקן מקבלות קביעות לאחר
מספר שנים .ההצעה שהבאנו תעשה סדר בכל הנושא.
בתיה אדרי :אני מודעת לעבודה הקשה של הסייעות בבתי הספר.
חברי המועצה קרן אלקריף וכפיר סרוסי נכנסו לישיבה בשעה 18:10
קרן אלקריף :עצם החשיבה היא חשיבה נכונה .לפני שמביאים הצעה כזאת לשולחן המועצה ,אני סבורה
שיש להביא אותה תחילה לוועדה המתאימה ,לבדוק תקציבית ,היכן ניתן להגמיש פרמטרים .אנחנו לא
שונים מאף רשות אחרת שפועלת ככה.
ראש העיר :אם ההצעה הייתה מובאת לוועדת החינוך כמו שכתוב בסעיף  13בפקודת העיריות ,הנושא היה
נבחן לא באופן פוליטי אלא מקצועי.
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קרן אלקריף :וועדת החינוך תקבל את ההחלטות העקרוניות ולאחר מכן יש להעביר לוועדת כספים
למציאת מקורות מימון .כולנו רוצים לתת לסייעות את ההכי טוב .אתם מציגים את הנושא כפשוט והוא
לא.
איתי כהן :שמעתי את ההצעה ,אני די שמח שהנושא עלה לשולחן המועצה .אני אהיה אתכם בכל זמן
שתגידו לי ונצא לדרך .שלמה אני פונה אליך כסגן יו"ר המרחב ,ואל כל הסייעות ,אני מוכן כבר מחר לצאת
עם כולכם להפגנה מול בניין העירייה יחד עם יו"ר המרחב הנבחרת .תדאג שיצא סכסוך עבודה בהסתדרות,
בכדי להקים איגוד מקצועי לסייעות.
חבר המועצה לירז וזאן מפריע לישיבה ונקרא לסדר בפעם הראשונה
מנכ"ל :החברה העירונית לחינוך הוקמה בקדנציה הקודמת בשנת  .2014הממונה על משאבי אנוש הקודם
וממייסדי החברה הוא חבר המועצה משה לוי שיושב כאן .חבר המועצה שלמה מליחי היה מורשה חתימה
וחבר דירקטוריון בחברה מיום הקמת החברה העירונית לחינוך ועד לפני כחודשיים.
חבר המועצה שלמה מליחי נקרא לסדר בפעם הראשונה
חבר המועצה לירז וזאן מפריע לישיבה ונקרא לסדר בפעם השנייה
מנכ"ל :במקביל להקמת החברה משה לוי חתום על ההסכם מול ההסתדרות שקולט מכסת סייעות אחת
לתקופה כעובדות עירייה .אנחנו פועלים לפי ההסכם הזה שלפי דעתנו הוא הסכם נכון .אנחנו בוחנים
בתקופת ניסיון את הסייעות במסגרת החברה העירונית לחינוך מקבלים המלצה ממנהל החינוך ולאחר מכן
מסדירים את המעבר לעירייה במכרזי כח אדם.
בחודש דצמבר  2018קיבלנו זימון לוועדה פריטטית על עשרות גזירות שהטיל הממונה על משאבי אנוש,
משה לוי ,בקדנציה הקודמת ,שביניהן טענו הסייעות שלא קיבלו אופק חדש ,הקשחת שעון נוכחות וכדו'.
והכל בוטל ,ההסתדרות משכה את ההזמנה לוועדה הפריטטית לאחר שראש העיר מר אבי אלקבץ ביטל
את כל הגזרות הנ"ל.
כפיר סרוסי :האם משרד החינוך מממן את הסייעות ב?100% -
ראש העיר :משרד החינוך מעביר  87%מהשכר של הסייעות בחינוך .במכלול ,העירייה מסבסדת את החינוך
במיליוני שקלים.
כפיר סרוסי :האם אתה כראש עיר יכול להעלות את שכר הסייעות?
ראש העיר :לא ניתן לפעול כנגד הסכם קיבוצי .מאות עובדי עירייה החזירו כספים בקדנציה הקודמת כי
קיבלו שכר גבוה ממה שהגיע להם .אנחנו נעבוד רק לפי הסכם קיבוצי ,ורק על פי החוק.
ראש העיר :מתוך כל הדברים שנאמרו ,דברים רבים כבר מיושמים .ישנם תהליכים שהוטבעו ,הסייעות
מקבלות הכשרות מקצועיות ,גמולי השתלמות ,קורסי עזרה ראשונה .החברה העירונית לחינוך עושה עבודה
נהדרת ,היא אינה חברת כ"א ,היא חברה עירונית לחינוך.
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החלטה מספר 62/22
חברי מועצת העיר דוחים את הצעת ההחלטה בנושא שכר הסייעות שהעלו חברי האופוזיציה.
בעד :משה לוי ,שלמה מליחי ,כפיר סרוסי ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
נגד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,דני דסטה ,מוטי אלוש ,עדיאל אילוז ,קרן אלקריף ,מנחם גולד.

נושא מס'  :2הצעה לסדר סייעות בגני ילדים
עדיאל אילוז :נושא הסייעות הוא נושא חשוב ואני רוצה להציע הצעה נגדית .מחסור בסייעות בגני הילדים
הינה בעיה ארצית .נושא השכר אינו הולם את הקושי ומורכבות התפקיד של הסייעות בגנים .אני מציע
לקבוע נוהל קבוע ומוסדר שיהווה כמסננת להעסקת סייעות טובות ולמנוע מפח נפש בקליטה של סייעות
לא מתאימות .הצעת ההחלטה :לקבוע דיון בוועדת החינוך העירונית על כל ההשלכות ,שיובאו לאישור
מועצת העיר.

החלטה מספר 63/22
חברי מועצת העיר מאשרים את הצעת ההחלטה לקביעת דיון בנושא הסייעות בוועדת החינוך העירונית.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,דני דסטה ,מוטי אלוש ,עדיאל אילוז ,קרן אלקריף ,מנחם גולד.
נגד :משה לוי ,שלמה מליחי ,כפיר סרוסי ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.

נושא מס'  :3הצעה לסדר בנושא חברות חבר מועצה שהורשע בעבירות בנייה בוועדת בנין ערים
איתי כהן :הגשתי הצעה לסדר .אני סבור שכל חברי המועצה מודעים לעובדה שחבר מבין חבריה שהורשע
בעבירות בניה בעפולה ומחוצה לה ,אינו יכול לשמש כיו"ר בניין ערים ואף להיות חבר וועדת בנין ערים.
כיצד יכול להורות יו"ר וועדה ליחידת הפיקוח לאכוף עבירות בנייה כשהוא עצמו עבריין בניה? הצעת
החלטה :חבר מועצה לא יוכל לשמש כיו"ר או חבר וועדת בניין ערים .אני מבקש למשוך את ההצעה לסדר
שהגשתי.
יועמ"ש העירייה :סעיף  44ב' לחוק תכנון ובניה כבר מסדיר את הנושא הזה .וקובע שלא יכהן אדם כחבר
או יו"ר אם הורשע בעבירה על חוק התכנון והבניה ונקבע בצידו של העונש קלון ובמידה ומוגש כתב אישום
כנגד חבר מועצה ,ניתן לפנות לועדה להשעיית נבחרי ציבור לצורך השעיית חבר המועצה מתפקידו .לכן
ההצעה מתדפקת לדלת פתוחה.
גזבר העירייה :אני מבקש להביא בפניכם נתונים לנושא הקודם בעניין הסייעות :ההכנסות שיש לנו ממשרד
החינוך בגין סייעות ועוזרות גננות הינם  27,449מלש"ח .ההוצאות הינן  30,604מלש"ח .מתוך ההכנסות
שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך ,ישנן הוצאות נוספות שאינן רק שכר .אנחנו מממנים מהעירייה עוד כ 5
מלש"ח לערך.
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נושא מס'  :4הצעה לסדר בנושא קירוי החצר בבתי הספר אלון יזרעאל ונעם מוריה
לירז וזאן :הגשתי הצעה בנושא קירוי בי"ס אלון יזרעאל ועם מוריה .ההצעה הוגשה בעקבות פניית ההורים.
אני יודע שמהנדס העיר ביקר כבר במקום ואני מקווה שתהיה התקדמות .לירז מקריא מיילים שונים תוך
התלהמות וצעקות.
ראש העיר :אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום מכיוון שכבר התחילו בהליך הרכישה והקמת הקירוי.
החלטה מספר 64/22
חברי מועצת העיר מאשרים להסיר את הצעה לסדר בנושא קירוי החצר בבתי הספר אלון יזרעאל ונעם
מוריה.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,דני דסטה ,מוטי אלוש ,עדיאל אילוז ,קרן אלקריף ,מנחם גולד.
נגד :משה לוי ,שלמה מליחי ,כפיר סרוסי ,לירז וזאן ,בתיה אדרי.
חבר המועצה לירז וזאן מתלהם וצועק ומפריע לישיבה ונקרא לסדר בפעם השלישית ומתבקש לצאת
מהישיבה.
חברי המועצה משה לוי ,שלמה מליחי ,כפיר סרוסי ,לירז וזאן ,בתיה אדרי עזבו את הישיבה בשעה 19:02

נושא מס'  :5עדכון דירקטורים
מנכ"ל :קיבלנו חוות דעת מהיועצת המשפטית של מי נעם בקשר לבקשתנו להארכת כהונתה של אשתו של
חבר המועצה לירז וזאן ,עינב  .בחוות הדעת נכתב כי עינב אינה יכולה להיות דירקטורית מכיוון שבעלה
מכהן כחבר במועצת העיר ויתר על כך היה מחובתה לדווח על כך .על כן ,אנחנו מבקשים למנות את עו"ד
ענבל ששי כחברת דירקטוריון במי נעם מטעם עיריית עפולה במקום עינב וזאן.
כמו כן נתבקשנו למנות שני גברים לדירקטורים בחברה העירונית לחינוך ובכך להשוות את הנושא המגדרי.
אנחנו מבקשים למנות עובד עירייה ונציג ציבור .כעובד עירייה את שלום שלמה ואת איציק ויצמן כנציג
ציבור.

החלטה מספר 65/22
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינוייה של עו"ד ענבל ששי כדירקטורית בחברת מי נעם במקום
עינב וזאן.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,דני דסטה ,מוטי אלוש ,עדיאל אילוז ,קרן אלקריף ,מנחם גולד.
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החלטה מספר 66/22
חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את מינוים של שלום שלמה ואיציק ויצמן כדירקטורים בחברה
העירונית לחינוך.
בעד :אבי אלקבץ ,חביב פרץ ,איתי כהן ,דני דסטה ,מוטי אלוש ,עדיאל אילוז ,קרן אלקריף ,מנחם גולד.
מהנדס העיר :קירוי בי"ס אלון יזרעאל יסתיים במהלך החודשיים הקרובים.
עדיאל אילוז :אני מבקש לנצל את הבמה הזו ולהגיד ששרת החינוך מוכוונת פריפריה ,יש המון בקשות
מרחבי הארץ להקמת מוסדות חינוך ,המקצועיות שלך ראש העיר ושל הדרג המנהלי והמתקצב של מוסדות
החינוך גורמת לכך שנקבל אישור להקמת מוסדות חינוך.
ראש העיר :תודה רבה.

הישיבה הסתיימה בשעה 19:12

________________

________________

אבי אלקבץ
ראש העיר

שלום שלמה
מנכ"ל העירייה
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