פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 30-2302
שהתקיימה ביום שני י"א באדר תשע"ב ה -5במרס 2302
באולם הישיבות במכללת תל-חי
נכחו:
הרב ניסים מלכה – ראש העיר
ד"ר יפעת שאשא ביטון – חברת מועצת העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי – סגן ראש העיר
מר יגאל בוזגלו – סגן ראש העיר
מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
מר יורם ממן – חבר מועצת העיר
הגב' אהובה סירוגין – חברת מועצת העיר.
מר בנציון יעקב – חבר מועצת העיר
הגב' אתי חי-דוידי – חברת מועצת העיר
חסרו:
מר עמרם שחר -מ"מ וסגן ראש העיר
מר גבי חסין – חבר מועצת העיר
מר עופר אדר – חבר מועצת העיר
הרב מאיר לוי – חבר מועצת העיר
חברי הסגל שנכחו:
מר אלי כהן – מנכ"ל העירייה
מר אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מר אברהם פינטו – מבקר העירייה
מר בני קונפורטו – גזבר העירייה
מר כפיר מעוז – מתכלל עירוני
הגב' תמי לוי – מנהלת אגף החינוך
מר משה פרץ – מנהל אגף שפ"ע

רשמה :פאני זפרני
על סדר היום:
 .1שיתוף פעולה עם מכללת תל-חי יוצג על ידי ראש העיר
 .2הצגת נתוני גיוס יוצג על ידי מר כפיר מעוז המתכלל העירוני
 .3עדכון דירקטוריונים בוועדות:
א .לדירקטוריון מנהלת התעשייה חברת המועצה אתי חי ,גזבר ומהנדס
ב .להנהלת איגוד כבאות מינוי מנכ"ל וגזבר
ג .ועדת משנה בניין ערים מר עמר שחר יחליף את מר גבי חסין
 .4אישור סגירת תברי"ם טבלה מצ"ב
 .5אישור פרוטוקולים:
וועדת אכיפה  112011מיום 1.12.2011
וועדת הנחות  11111מיום 1.12.2011
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אלי כהן:
אנחנו כאן אורחים ,זאת ישיבת מועצה מן המניין 3-2012זאת ישיבת מועצה חגיגית ,לאחר הישיבה נמשיך
בסדר היום שלנו.
הרב ניסים מלכה:
שלום לכולם הישיבה זו חשובה מאוד ,מרגשת לשבת כאן יחד עם המכללה ששותפה עימנו בהרבה
תחומים וכחלק בלתי נפרד ממה שקורה בקריית שמונה.
נאמר דבר תורה חודש אדר בחודש זה כל מה שקורה ורע ,מתהפך לטוב ,מגילת אסתר סיפור נובלה שהיה
בארמונו של אחשורוש המלך ב 121 -מדינות ,יוצאת החלטה בחתימת המלך להרוג את היהודים מטף ועד
קשישים ,לחתום על שואה לעם היהודי .נעשה נס גדול מסיבה אחת שהחליטו היהודים להיות ביחד,
אסתר המלכה הבינה כי טמונה לכולנו סכנה ואמרה ששיתוף פעולה לכולנו ,רק כשנהיה מאוחדים
כשהעם מאוחד כאחד ונינצל מכל רעה ,קרה מהפך בין ובא הניצחון בארמונו של המלך וליהודים הייתה:
אורה ושמחה ששון ויקר".
לא בכדי שאנחנו יושבים כאן בשיתוף פעולה ,וביחד כמכללה ,נשמע שיש שיתוף פעולה פורה ,שיתוף
הפעולה מסייע לעיר לחבור לשיתופי פעולה ,אחזקה וחשוב שנראה בזה כאחד .
פרופ' יונה חן:
כבוד גדול הוא לנו להזמין את מועצת העיר קריית שמונה לכאן ברוכים הבאים.
צמרת משטרת ישראל וצמרת פיתוח הגליל והנגב היו כאן היום ,אנחנו חלק מכם ואתם חלק מאיתנו
י"א באדר מסמל אחדות על כל הפעילויות.
פרופ' יונה חן מציג את חזון המכללה כמרכז אקדמי מצטיין ומחולל פיתוח אזורי ומדבר על ייחודה של
המכללה( .מצ"ב מצגת חזון המכללה) כקובץ.
פרופ' גידי גרוס -דיקן הפקולטה למדעים וטכנולוגיה:
ליקויי למידה מטופלים ברמה גבוהה ביותר טיפול אינטנסיבי שמקבלים הדרכה אישית על ידי הגב' יעל
מצר מקיבוץ יפתח.
קמפוס מזרח משקיף על החרמון ,לומדים בו  2.200תלמידים נעשית העברה בשלבים של כל היחידות
לקמפוס מזרח.
קמפוס מערב ,חצר תל-חי ,הקמפוס מאוכלס  050לומדים במכללה הטכנולוגית ,מדעים וטכנולוגיה,
במהלך השנה אחרונה נבנתה מנהרה בתיקצובו של משרד התחבורה שמשרתת את הסטודנטים.
קישוט המנהרה קושטה על ידי אומנים מת"א ותלמידים מהמכללה.
מעונות הסטודנטים:
במטרה לבנות ו להקים את המעונות בקרית שמונה ויהיו יחסי גומלין בין הסטודנטים לתושבי העיר.
במעונות מתגוררים כ 400 -תלמידים.
 2.400סטודנטים גרים במטולה ,חצור ,ראש פינה וקריית שמונה .בקריית שמונה כ 500 -מיטות.
הספרייה בתהליכי בנייה בתרומתו של מר נוחי דנקנר בעלות של כ 21 -מליוני שקלים.
המכללה משמשת כמנוע חברתי וכלכלי בכל המרחב .קיימת מעורבות בקהילה .זו השקעה גדולה בכח
אדם ,ברצון טוב רוח ההתנדבות בעיר ולסביבה.
יוסי מלכה – מנכ"ל המכללה( :מצ"ב מצגת המכללה כקובץ).
"שיתופי הפעולה עם העירייה מתרחשים כל העת ,בעיניי המפגש הוא שיאו של תהליך ארוך ,שמאוד
התעצם בשנים האחרונות ,חיבורים אסטרטגיים ,כאן "נפל האסימון" ,העירייה היא משאב משמעותי
של ידע וכח אדם אנושי ,העיר הזו ידעה סידרה אין סופית של פרויקטים ,אין קרן ביקום שלא השקיעה,
שנה,שנתיים ויותר בעיר .המכללה גדלה ,צומחת ומתעצמת ופועלת בעיר ובקהילה בהיקפים גדולים.
העבודה סינרגטית ופורום מסודר שיודע לדבר בזרועות המכללה ".
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העיר הזו ידעה סידרה אין סופית של פרויקטים ,אין קרן ביקום שלא השקיעה ,שנה,שנתיים ויותר
בעיר .המכללה גדלה ,צומחת ומתעצמת .עבודה סינרגטית ,פורום מסודר שיודע לדבר ויעשה טוב לכולנו.
הפורום המשותף ,חיבור נכון שמתאים לשני הצדדים גם למכללה יש צרכים ,חיבורים במקומות שלא היו
בהיבט של השותפים.
תמי זרוצס מנהלת קשרי מכללה בקהילה:
יוסי מלכה:
עתיד העיר ואגדה פרויקט הדגל להצמיח אנשים צעירים ,קרן רש"י ומגבית קנדה אנחנו חווים בעשור
האחרון משרד החינוך משקיע מליוני שקלים בצמיחתה של המכללה.
מטרות
קידום מקצועי של מורי המדעים
* ריכוז מאמץ משותף שלנו ושלכם ללימודי מדעים לילדי קריית שמונה והאזור.
* תוכניות לקידום האנגלים אנשי אקדמיה בבתי הספר היסודיים בקריית שמונה.
סיכום:
אנחנו מדברים על שותפות לטווחים ארוכים ,בהעצמה הדדית של הקהילה והמכללה .כל מה שקורה בעיר
עושה טוב וזה משפיע על המכללה ,כלל ההתפתחות בשדרת הניהול ,ראש העיר ,יפעת ,מנכ"ל ,יגאל ואנו
נעזרים במנהיגות של קריית שמונה ,השותפות חשובה ואמיצה ותודה על השותפות.
הרב ניסים מלכה:
נאמר תודה לפרופ' יונה חן ,ליוסי מלכה מנכ"ל המכללה ולכל המרצים ,העשרתם אותנו בהרבה תחומים
שנעשים ולא כולם מכירים .שיתוף הפעולה תורם לשני הצדדים בעבודה יום יומית ובפרויקטים ארוכים.
אווירה של שיתוף ושל יחד עושה גליל טוב ואטרקטיבי יותר לאוכלוסיות חזקות ,כאן המקום לצאת
בקריאה להמשיך ,לעזור ,להקים צוות משותף עם העיר בישיבות קבועות כדי שנחשוב מה נעשה ומה עוד
צריך לעשות ,על מנת להביא הישגים לעיר ולהצלחת השיתוף בנינו.
פרופ' יונה חן:
הדברים שנאמרו כאן על ידי ראש העיר ,אני נענה לקריאתו להקים צוות מצומצם,
הרב ניסים מלכה:
לחיבור המכללה והסטודנטים יש משמעות אסטרטגית ,המכללה והעיר הן שותפות טבעיות,צריך
להקים צוות היגוי אסטרטגי לקשרים שלנו וצריך לאחד מאמצים ,בפעילות בשטח ומול משרד הממשלה.
מיג"ל מכון המחקר מיג"ל ישאר בקריית שמונה  ,היום התבשרתי שהנושא יעלה לדיון בממשלה שרי
המדע יתמכו ויחזקו שמכון מיגל יהיה בקריית שנה.

 .2הצגת נתוני גיוס  -על ידי כפיר מעוז –(ראה מצגות כקובץ).
 .0עדכון דירקטוריונים בוועדות:
הרב ניסים מלכה:

א .לדירקטוריון מנהלת התעשייה חברת המועצה אתי חי ,גזבר ומהנדס:

מנהלת התעשייה ממשיכה להתקיים  ,עדכוניי היטל של הביוב והמים מיישר אותה עם הישובים האחרים.
לנו חשוב לתת מענה למנהלת ,העירייה ממשיכה באותה מתכונת ,בפיתוח אזור התעשייה הדרומי.
במנהלת ישנם  11דירקטורים 1 ,חברים מתוכם מקריית שמונה ,יו"ר הדירקטוריון המיועד הוא חבר
המועצה עמרם שחר .השנה תקציב המנהלת הוא  15% - ₪ 140.000קריית שמונה ו 25%-מועצה אזורית
גליל עליון.
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-4ד"ר בוריס סידלקובסקי:
מבקש לאחר שנת פעילות יוצג בפני חברי מועצת העיר דו"ח פעילות עבודת המנהלת.
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,מר יגאל בוזגלו ,מר יורם ממן,
מר אשר פיניאן ,הגב' אהובה סירוגין ,מר בנציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי .
החלטה:

אושר פה אחד מינויים של חברת המועצה הגב' אתי חי ,הגזבר מר בני קונפורטי והמהנדס מר
שוקי בנדלק לדירקטוריון מנהלת התעשייה.
ב .להנהלת איגוד כבאות אני מעוניין במינויים המנכ"ל והגזבר:
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,מר יגאל בוזגלו ,מר יורם ממן,
מר אשר פיניאן ,הגב' אהובה סירוגין ,מר בנציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי .
החלטה:

אושר פה אחד מינויים של המנכ"ל מר אלי כהן והגזבר מר בני קונפורטי להנהלת איגוד הכבאות
ג .ועדת משנה בניין ערים ,מר עמרם שחר יחליף את מר גבי חסין,
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,מר יגאל בוזגלו ,מר יורם ממן,
מר אשר פיניאן ,הגב' אהובה סירוגין ,מר בנציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי .
החלטה:

אושר פה אחד כניסתו של חבר המועצה מר עמרם שחר לועדת מנשנה בניין ערים במקומו של
חבר המועצה מר גבי חסין (חילוף טכני).
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 .4אישור סגירת תברי"ם טבלה מצ"ב:
רשימת פרויקטים שנסגרו בשנת תקציב 2300
מס'
סד'

מספר תב"ר

שם תב"ר

יתרת סגירה

1

291

שרותים עיליים במקלטים

0.00

2

562

שיפוץ מרכז פסג"ה

0.00

3

669

סקר נכסי רשות

0.00

4

701

הצטיידות מיוחדת לבית הקשיש

0.00

5

703

מתקנים לגן משחקים פלדמן

0.00

6

716

ציוד וריהוט בי"ס רמב"ם

0.00

7

724

סימון והתקני בטיחות

0.00

8

794

רכישת רכב בטחון

0.00

9

805

שקום גני שעשועים

0.00

10

819

 2כיתות לקוי שמיעה עוזיאל

0.00

11

820

כיתת לקוי שמיעה תל חי

0.00

12

825

הצטיידות חווה חקלאית

0.00

סה"כ

0.00

מי בעד אישור סגירת תברי"ם?
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,מר יגאל בוזגלו ,מר יורם ממן,
מר אשר פיניאן ,הגב' אהובה סירוגין ,מר בנציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי .

החלטה :אושר פה אחד סגירת תברי"ם לשנת .2300
 .5אישור פרוטוקולים :וועדת אכיפה  0/2300מיום  0.02.2300וועדת הנחות מס'  01/00מיום 0.02.2300
פרוטוקולים וועדת אכיפה מס'  0/2300מיום 0.02.2300
א .וועדת הנחות מס'  01/00מיום 0.02.2300

הונחו בפני חברי מועצת העיר לעיונם.
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-1אלי כהן:
 . 1ענייני עובדים( :נספח מצורף לא לפרסום).
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,ד"ר יפעת שאשא-ביטון ,מר יגאל בוזגלו ,מר יורם ממן,
מר אשר פיניאן ,הגב' אהובה סירוגין ,מר בנציון יעקב והגב' אתי חי-דוידי .

החלטה :אושר פה אחד נושא ענייני עובדים.
הרב ניסים מלכה:
מברך את ועד העובדים שנבחר בבחירות שנערכו בשבוע שעבר ,מתוכם  3וותיקים ומברך את הגב' כוכי
סולטני ושולה נויזדה שמשמת גם כפקידה של הוועד .מאחל להם הצלחה ושיתוף פעולה פורה.
היינו אמורים בשיתוף ועד העובדים לארגן נשף אך זה לא מתאים ביום פורים ,נעשה ערב לכל העובדים
ונפרד בצורה מכובדת מאותם עובדים שפרשו באותה שנה.

הישיבה ננעלה!!

_____________
הרב ניסים מלכה
ראש העיר

_________
אלי כהן
מנכ" ל העירייה

נספח ענייני עובדים:
פרישה:
פרץ שמעו :עבד באגף שפ"ע לצערנו מסיבות בריאותיות צריך לפרוש אחרי  25שנות עבודה עם 50%
פנסיה .מאחלים לו בריאות טובה!

לוטה:

מצ"ב  0קבצי מצגות:
א .על ידי פרופ' יונה חן – נשיא המכללה
ב .על ידי מר יוסי מלכה – מנכ"ל המכללה
ג .על ידי כפיר מעוז – המתכלל העירוני

