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 ראש העיר ומנכ"ל העירייה –עדכון שוטף  .1

אשר  לחינוך העירונית ואת החברה המשתתפים בישיבה הדירקטוריוןחברי  הציג את: ראש העיר
 ומתנהלת כחברת כוח אדם לטובת עיריית עפולה. פועלת בשיתוף פעולה עם העירייה 

עובדי  2נציגי מועצת עיר,  2חברי דירקטוריון ) 6החברה העירונית לחינוך מונה  מנכ"ל העירייה:
מינויה של גב' רעיה שכטמן מסתיים החברות עולה, כי נציגי ציבור(. מתוך פלט רשם  2-ציבור ו

 בחודש יולי הקרוב וניתן לחדשו בשלוש שנים נוספות. 

 נו בהחלט מעוניינים בהארכת כהונתה של רעיה ונפעל להארכת הכהונה.: אנחראש העיר

: כשהחברה הוקמה היא הוגדרה כאחראית על מערך החינוך בעיר. קיימות שתי ראש העיר
להשאיר את החברה במתכונת הנוכחית לטיפול בכח אדם או לתת פתרונות  –אפשרויות 

לפעילויות החינוך הפורמאלי. ניתן לייצר זאת ע"י חוגים, קייטנות בחגים, הארכת יום הלימודים, 
 הזנה, צהרונים, שמרטפיות וכו'. יתכן שהתוכן ישתנה ויתווספו הכנסות מההורים. הדבר לא יפגע 

 



 
 

 
 

 

 

עילויות המתנ"ס שייכות לתחום התרבות ולחינוך הבלתי פורמאלי. זהו תהליך במתנ"ס מאחר ופ
 נכון אשר דורש זמן ובחירת מנכ"ל, חשב, אדמיניסטרציה וכו'. 

 לצורך העניין, נצטרך להקים מערכת גביה וסליקה בחברה  מנכ"ל העירייה:

דים מתבצע מול אגף כיום, מנגנון הגביה מתנהל בשני אופנים, הרישום לשנת הלימוראש העיר: 
ג'  מתבצע מול המתנ"ס. אנו רוצים -הגביה בעירייה ואילו הרישום לצהרונים ולהזנות לכיתות א'

 ליצור שינוי, כך שכל מנגנון הגביה ינוהל תחת החברה העירונית עם כתובת אחת להורים. 

 :החלטה

כולל חברה העירונית לחינוך, הפעלת מערך החינוך על ידי החברי הדירקטוריון אישרו פה אחד את 
 הול הגביה במערך החינוך הפורמאלי.ני

 

 עדכון כוח אדם בעקבות משבר הקורונה .2

יצאו לחל"ת )עובדים שעתיים/זמניים  עובדים 418משבר הקורונה,  בעקבות מנכ"ל העירייה:
אינם מקבלים משכורת, ועל כן העדיפות הינה לחל"ת( , למעט ואינם תחת ההסכם הקיבוצי ש
 ההנדסה.  מנהלמהחינוך ו מחלקת תחזוקת מוסדותעובדים מ9

כל העובדים אשר יצאו לחל"ת קיבלו את דמי האבטלה כנדרש ולאחר חזרתה של  ראש העיר:
של כלל מערכת החינוך לתפקוד מלא, כל עובדי החינוך יוחזרו לעבודה. יש צורך בטבלה מרוכזת 

 )בתי ספר, גנים וסייעות פרטניות(. הסייעות

עובדי  40יתקיים מכרז בכל שנה לקליטת  לפיו, הסדר עם ההסתדרותקיים  מנכ"ל העירייה:
עקב משבר הקורונה. השנה טרם פורסם מכרז טרם כעובדי העירייה, החברה העירונית 

נת הקריטריונים לקליטה: המלצות אודות העובדים, וותק של לפחות שנתיים בחברה, לשם בחי
 לוועדה לבדיקה. מגיעעבודתם ורצינותם. והחומר 

ל ש דבר נוסף, לפני כחודשיים התקיימה ישיבה בנוכחות טינה, אביבה ואני, ובה קבענו נוהל
 דוחות הנוכחות והעברת המשכורות כדי למנוע עיכובים בשכר. 
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הספק העיקרי של  זו.את מאזן החברה לשנת ו 2019מציג את הדוח הכספי לשנת : שגב סיטירו"ח 
הוצאות שכר של עובדים. בשנת והתשלום העיקרי הינו עבור  החברה העירונית הינו עיריית עפולה

 עובדים בחודש. 400-420ובממוצע יש  ,עובדים בפיק 529 –כ בחברה היו  2019

שאותו ₪  18,000,000 –חזור שנתי כ מדוח הפעילות הכנסות מול הוצאות. ישנו ניתן לראות ב
הוצאות בעיקר שכר עבודה,  ,הוצאות ש"ח 18,000,000-קרוב ל לעומת  ה מקבלת מהעירייה,החבר

  חשב שכר, מיחשוב ותוכנות(.)רו"ח, שירותים מקצועיים הנהלה ו

. טינה, התקורות הן אפסיותלכן ו ומזכירה כרגע אין מנכ"ל בחברה ואין חשב שכר ראש העיר:
 ,לחברה העירוניתנוספות במידה ויוכנסו פעילויות . לחברהאביבה והמנכ"ל נותנים את שירותיהם 

ניתן ההורים, מה שכיום לא קיים וההכנסה היחידה מהעירייה.  מהתוכן ישתנה ויתכנו הכנסות 
 במאזן שהוצג לא קיים רווח/הפסד חריג. לראות כי 

 החלטה:

 .2019פה אחד את הדוחות הכספיים לשנת אישרו חברי הדירקטוריון 
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העירונית  לפיה מערך החינוך יפעל תחת החברה ,כשהחברה הוקמה, יצאה הוראה: ראש העיר
 נודורש שבכל חברה יממנהל אגף התאגידים במשרד הפנים  בשיתוף פעולה עם העירייה.  לחינוך

שהכסף  העירונית לחינוך נכ"ל, אנשי אדמיניסטרציה, רו"ח ויועמ"ש. אנו נוסיף פעילויות לחברהמ
ויתקיימו ומך )עירייה(, הכנסות שאינן מהגוף הת כך יהיו גםעבורן יגיע מההורים ולא מהעירייה, 

ל תנהופרויקטים והיא ת צהרונים. לחברה יתווספו פעילויות, ועדות מכרזים ,כוח אדם ורכש
 כחברה ניהולית לכל דבר.

העירייה מפאת  אדם תהיה השתתפות של נציג/ת וי כוחאני מציע שבוועדת מינ מנכ"ל העירייה:
 הקשר הישיר.

 זכות הצבעה. םלהצטרף, אך לא תהיה לה יש אפשרות לנציג/ה יועמ"ש:

מנכ"ל ושבע חייט, רעיה שכטמן -בתאביבה גבאי, הרכב ועדות כוח אדם: מוטי אלוש יו"ר, 
 .חמוטל גנון /העירייה

שבע חייט, מנכ"ל -רעיה שכטמן, בתטינה ולדמן, הרכב ועדות רכש/מכרזים: שלמה מליחי יו"ר, 
 . העירייה

 החלטה:

 .כוח אדם ורכש/מכרזים ועדותפה אחד את הרכב  אישרוחברי הדירקטוריון 

 

 רשמה: מיטל תומר הילף
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 אבי אלקבץ                                                                                                          

 ראש העיר                   

  

 

  

 

  

 

 

 


