פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין מס ' 3-2018
שהתקיימה ביום ראשון כ"ד באדר ה 11 -במרס  2018בשעה 18.00
באולם הישיבות בעיריית קריית שמונה
נוכחים:
הרב ניסים מלכה – ראש העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי – חבר מועצת העיר
מר אלי זפרני – חבר מועצת העיר
מר הרצל בן אשר – חבר מועצת העיר
מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
הגב' אהובה סירוגין  -חברת מועצת העיר
מר יורם מלול  -חבר מועצת העיר
עו"ד אביחי שטרן  -חבר מועצת העיר

חסרו:
מר יגאל בוזגלו  -חבר מועצת העיר
מר עופר אדר – חבר מועצת העיר
מר בן ציון יעקב  -חבר מועצת העיר
מר יורם ממן  -חבר מועצת העיר
מר יהודה חיים  -חבר מועצת העיר

בעלי תפקידים:
עו"ד אריאל בר יוסף -יועץ משפטי
מר בני קונפורטי -גזבר העירייה
מר אורן ירמיהו – מבקר העירייה
מר דנ י קדוש – מנכ"ל החברה הכלכלית
מר אריה דקל – קב"ט העירייה
הגב' סיגל כהן – מנהלת אגף החינוך
ד"ר שלומית פחימה  -מנהלת אגף הרווחה

רשמה :הגב' פאני זפרני – מנהלת היחידה למעקב ובקרה ברשות.
על סדר היום:
 .1מינוי  2חברי מועצה לכהונה של דירקטורים מינהלת אזור תעשיה קריית-שמונה גליל עליון.
)בהחלטה קודמת מונו מר יורם ממן ומר יהודה חיים(.
 .2הרכב וועדת מכרזים )מבוקש להחליף את חבר המועצה מר אלי זפרני בחבר המועצה מר
עופר אדר) .החברים הנוספים ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו ,מר בנצי יעקב ,מר
יורם מלול ללא שינוי(.
 .3האצלת סמכויות בתחום רישוי עסקים למר ירדן ארליך מנהל אגף תעשיה עסקים ותיירות.
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הבהרה לגבי העברת מקרקעין למגבית קנדה )התייחסות לפרוטוקול המועצה מן המניין
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מיום  ,8.2.2009וציון הגוש ,13135 -חלקה .(56
בקשה להיתר תוספת בית כנסת "תפילה למשה".
אישור קידום תקציבי פיס ) 2019-2020גן מצודות  ,חורשת הנופלים ,אולם האיגלו ושיפוץ
מוסדות חינוך(.
תברי"ם.
ענייני עובדים.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני פותח את ישיבת המועצה מן המניין .3-2018
"אני פותח כמנהגנו בדברי תורה ,אספר לכם סיפור קצר על פרופסור מכובד שנסע באוניה והצמידו
אליו אחד מהנערים של האוניה על מנת לשרת אותו .ביום הראשון הנער מגיע ארוחת בוקר לאותו
פרופסור ושואל אותו ,נערי החביב ,למדת פעם פסיכולוגיה? הנער עונה לו :מה זאת פסיכולוגיה?
עונה לו הפרופסור ,פסיכולוגיה זאת תורת חקר ההתנהגות ,זו ההבנה של מח האדם ,ואם לא למדת
אז הפסדת  25%מהחיים שלך .למחרת מגיע הנער ומביא לו ארוחת בוקר ,שואל הפרופסור את
הנער,
למדת גיאולוגיה? שאל אותו הנער מה זה גיאולוגיה? זה תורת האדמות והימים ואם לא למדת אז
הפסדת עוד  25%מהחיים שלך.
למחרת מגיע הנער ומביא לו ארוחת בוקר ,שואל הפרופסור את הנער ,למדת גרפולוגיה?
שואל אותו הנער מה זה גרפולוגיה .עונה לו הפרופסור :זה כתב היד של האדם ,ואם לא למדת אז
הפסדת עוד  25%מהחיים שלך.
למחרת עוד פעם הביא הנער את ארוחת הבוקר ,ואז הוא שואל את הפרופסור :אתה למדת שחיולוגיה?
עונה לו הפרופסור מה זה שחיולוגיה? עונה לו הנער זה לדעת לשחות בים ,ואז אומר לו אם לא למדת
שחיולוגיה הפסדת  100%מהחיים שלך האונייה שקעה והפרופסור טבע.
למה אני מספר את זה כי הסיפור הזה מדבר על פרשיות השבוע ,קראנו השבת את פרשות ו"יקהל "
"פיקודי" ,הן חוזרות על מה שקראנו בפרשות תרומה ותצווה ,זה חוזר על עצמו ,חז"ל אומרים
שבפרשות תרומה ותצווה ,זה היה הציווי שהקדוש ברוך הוא ציווה את משה לעשות את המשכן,
הסביר והראה לו
איך לעשות .כאשר בפרשת ויקהל ופיקודי זה כבר הביצוע מה שנעשה ,זאת אומרת שאדם יכול לדעת
ולתכנן הרבה בתיאוריות ,אם אתה לא יודע להפוך את התיאוריה למעשים ,כך בשתי הפרשיות
שמלמדות אותנו שלא מספיק התאוריה ,שמראה את מה שצריך לעשות ,החוכמה היא למצוא את
האנשים,שיהפכו את התיאוריה למעשים ,להכיר בחשיבות ולבצע אותו.
שיהיה לנו בהצלחה ושב"ה נצליח להגשים את החלומות שלנו".
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
תודה לראש העיר.

נושא מס' 1בסדר היום:
מינוי  2חברי מועצה לכהונה של דירקטורים מינהלת אזור תעשיה קריית-שמונה גליל עליון.
)בהחלטה קודמת מונו מר יורם ממן ומר יהודה חיים(.
מר ירדן ארליך – מנהלת מנהלת אזורי התעשייה
בהמשך לישיבת הדירקטוריון מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון האחרונה ,ובהתאם
להנחיית ראש העיר ניסים מלכה ,אבקש לעלות לדיון בישיבת מועצת העיר הקרובה את אישור מינוי
חבר המועצה אלי זפרני לדירקטוריון מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון במקום חבר
המועצה יהודה חיים.
הרכב החברים במנהלת אזורי התעשייה 5 ,חברים מהגליל העליון ו 5-חברים מקריית שמונה ,שבניהם
שני עובדי ציבור  ,שני עובדי רשות ,ושני נציגי ציבור.
חברי מועצה כדירקטורים מבקשים היום במועצה לבצע שינוי בהרכב בנבחר ציבור להחליף את
יהודה חיים בחבר המועצה אלי זפרני כנבחר ציבור.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
לפי מה שאתה אומר לא תהיה נציגות לאופוזיציה ,וזאת לא חובה.

עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
זה לא צריך להיות לפי הרכב סיעתי?
צריך להיות נציג אחד לפחות ,גם אם זה מפתח סיעתי אנחנו סיעה של שתיים זו הסיעה שלנו לפחות אחד.
שישה נציגים מתוך  11זה יותר מ.50% -
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
נציגי הציבור ,הם רק  ,2אם אתים מגיעים ל ,50%-אבל אם אתם פחות מ 50%-אז אתם לא.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
אנחנו חמישה באופוזציה,
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
אז אתה צריך לתקן את זה 6 ,מתוך  11לעומת  5מתוך .13
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
יש לי  2חברי מועצה שאנחנו בוחרים,
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
מתוך  6שאתה ממנה,

הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
רק  2מתוך . 2
מר יורם מלול – חבר המועצה:
בשיטה הזאת ,באף וועדה אין לנו נציגות באופוזיציה ,לשיטתך הזאת ,אתה יכול לבוא עכשיו ולמצוא
איזו משוואה ,שלאופוזיציה לא יהיה אף נציג באף וועדה.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
היות וזה תאגיד ישנם רק  2חברי מועצה.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
זה תאגיד עירוני.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
סליחה רגע ,חברי המועצה מהאופוזיציה הם  ,5חלקי  13חברים.0.38%,
מר יורם מלול – חבר המועצה:
המשוואות לא נכונות ,אני מדבר אל ההיגיון ולא למשוואות ,אתה יכול לדלל אותי בכל הוועדות.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 ,X2 =0.76% 0.38%זאת אומרת שכן לאופוזיציה מגיע נציג ,.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
זה מה שאני אומר שנציג אחד חייב להיות  ,כי זה תאגיד עירוני ולפי מפתח סיעתי והוא צריך לייצג
את המועצה.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני לא ...את החישובים ,בסך הכל יש  4חברים באופוזיציה ,החמישי אף פעם לא הודיע שהוא יצא,
חיים יהודה.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
אבל הוא הצביע נגד התקציב ,כך אומרת הפקודה.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
הוא עוד לא הודיע שהוא יצא,

מר יורם מלול – חבר המועצה:
אז תשאיר אותו בקואליציה,
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני משאיר אותו בקואליציה אבל אני מחליף אותו ,מותר לי להחליף אותו בקואליציה.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
חכה ,אני רוצה חוות דעת  ,אני לא מוכן לדון בזה בלי חוות דעת.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי שלא הצביע בעד התקציב הוא לא יהיה בקואליציה ,זאת ההנחה של הפקודה.
מתנהל ויכוח בין חברי המועצה יורם מלול ,עו"ד אביחי שטרן וראש העיר על חוקיות ההצבעה.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
אני רוצה חוות דעת משפטית בנושא הזה,
מר יורם מלול – חבר המועצה:
ניסים ,בגישה הזו לא יהיה כדאי להגיע לישיבת מועצה ,יש חוק...
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני מעלה זאת להצבעה אני מעלה זאת להצבעה ששני הנציגים של ההנהלה הם :אני ואלי זפרני
וישנה הצעה נגדית ,של חברי המועצה מר יום מלול ועו"ד אביחי שטרן.
מי בעד הצעה של ההנהלה?.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
איך אפשר להצביע בניגוד לחוק? אני לא מבין,
הרב ניסים מכלה – ראש העיר
אני רוצה להעלות להצבעה

הצעה ראשונה:

אישור מינוי חבר המועצה אלי זפרני לדירקטוריון מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון
במקום חבר המועצה יהודה חיים.
מי בעד?:

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן,
והגב' אהובה סירוגין .
מי נגד?
עו"ד אביחי שטרן חבר המועצה.
מי נמנע?  -אין
הצעה נגדית:
להשאיר בדירקטוריון מנהלת אזור התעשייה קריית שמונה גליל עליון את מר יורם ממן
ומר יהודה חיים.
מי בעד?:

מר יורם מלול ועו"ד אביחי שטרן.
מי נגד?

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר
פיניאן ,והגב' אהובה סירוגין .
החלטה:
אושר ברור קולות הרכב החברים במנהלת אזורי התעשייה 5 ,חברים מהגליל העליון ו6 -
חברים מקריית שמונה ,שבניהם שני חברי מועצה כדירקטורים הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.
מר יורם מלול – חבר המועצה
אני בז לראש העיר איך שהוא מתנהל ומנהל בצורה הזו ,אני בז לך אתה חסר הגיון וחסר תבונה,
וחסר ראיית המציאות.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה:
אני מפנה אותך לסעיף  249א' לפקודה בעניין הזיכה לתאגידים העירוניים לרשות .הוא מחייב אותך
שכל תאגיד עירוני צריך להיות מורכב לפי סיעות המועצה .זה מה שאומר סעיף  249א'.
שכל תאגיד עירוני ,צריך להיות מתוך סיעות המועצה בדירקטוריון כנציגי הגוף המנהל בגוף העירוני.
נושא מס' 2בסדר היום:
הרכב וועדת מכרזים )מבוקש להחליף את חבר המועצה מר אלי זפרני בחבר המועצה מר עופר אדר.
)החברים הנוספים ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו ,מר בנצי יעקב ,מר יורם מלול ללא שינוי(.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
כאן מדובר על חילוף בתוך חברי הקואליציה בהרכב ועדת המכרזים .נמצא שיש להחליף את חבר

המועצה אלי זפרני בחבר המועצה עופר אדר שאר החברים ישארו ללא שינוי .

עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה:
אני מבקש שהיועץ המשפטי של הרשות יניח חוות דעתו של הייצוג ההולם.
)דבריו נקטעו על ידי הרב ניסים מלכה(
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
מבקש להביא זאת להצבעה:
מי בעד?

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר
פיניאן ,והגב' אהובה סירוגין .
מי נגד?
עו"ד אביחי שטרן חבר המועצה.
החלטה:
אושר ברוב קולות הרכב וועדת המכרזים בין חברי הקואליציה ,חבר המועצה מר עופר אדר
יחליף את חבר המועצה מר אלי זפרני.
חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.
נושא מס' 3בסדר היום:
האצלת סמכויות בתחום רישוי עסקים למר ירדן ארליך מנהל אגף תעשיה עסקים ותיירות:
האצלת הסמכויות בהתאם לסעיף  17מחייבת אישור מועצת העיר לחוק הבחירה הישירה ,בהתאם
לסעיף ) 5א( לחוק רישוי עסקים ,התשכ"ח –  ,1968ולפי כל דין ,אני מסמיך אותך לשמש את רשות
הרישוי לפי חוק רישוי עסקים .האצלת הסמכויות תעמוד בתוקפה כל עוד לא בוטלה ,וכל עוד הנך
משמש בתפקידך הנוכחי בעירייה .בהתאם להבהרה משפטית מילוי התפקידים והשימוש
בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה:
אני רוצה לדעת מבחינה מעשית איך זה עובד? ,אני יודעת שאתה עובד במשרה מלאה ואתה עובד גם באגף
חדש ,ומניח שיש לא מעט עבודה על הראש של ירדן ,שהוא סוג של "סופר מן" ,ועוד עושה עבודות אחרות,
להטיל עליו עוד סמכות  .הוא יכול לבצע את זה? יהיה לך מספק זמן?
מר ירדן ארליך – מנהל מנהל רישוי עסקים:

עשינו שינוי ארגוני ,ומי שמרכזת את תחום רישוי עסקים זו נועם שהיא צוערת ועו"ד ועושה את
התנעת הרפורמה ,יחד איתי נקים את ועדת הרישוי ונטמיע את הרפורמה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?:

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן ,
הגב' אהובה סירוגין ועו"ד אביחי שטרן .
מי נגד?  -אין
מי נמנע? אין

החלטה:
אושר פה אחד האצלת סמכויות בתחום רישוי עסקים למר ירדן ארליך מנהל אגף תעשיה עסקים
ותיירות.
חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
אני לא משתתף בביזיון הזה ,למה שאשתתף.

נושא מס'  4בסדר היום:
הבהרה לגבי העברת מקרקעין למגבית קנדה )התייחסות לפרוטוקול המועצה מן המניין 2/09
מיום  ,8.2.2009בציון הגוש ,13135 -חלקה .(56
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
בשנת  2009אישרנו בפרוטוקול המועצה מן המניין  2/09מיום  ,8.2.2009העברת מקרקעין למגבית
קנדה לצורך הקמת בית הספר "רננים".
לצערנו לא נרשם בפרוטוקול מספר הגוש והחלקה ,אנחנו רוצים להוסיף היום ,את מספר הגוש והחלקה
בגוש ,13135 -חלקה  .56הערה מקצועית לחלוטין.
יש התנגדויות?

כל חברי המועצה עונים שאין התנגדות.
מי בעד?

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן ,
הגב' אהובה סירוגין ועו"ד אביחי שטרן .
מי נגד?  -אין
מי נמנע? אין

החלטה:
אושר פה אחד רישום הגוש והחלקה  ,13135חלקה  - 56בהעברת המקרקעין למגבית קנדה
לצורך הקמת בית הספר רננים" בקריית שמונה) .פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין
מס'  2-2009מיום  8בפברואר .(2009

חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.
נושא מס'  5בסדר היום:
בקשה להיתר תוספת בית כנסת "תפילה למשה".
לוועדה המקומית הוגשה בקשה להיתר לתוספת לבית הכנסת "תפילה למשה" ברחוב המחתרת
בגוש  13145חלק מחלקות  .173 ,6עיריית קריית שמונה היא בעלת הזכויות במקרקעין.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מבקש שהנושא שסעיף  5בסדר היום לא ידון.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר
למה?
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מהנדס העיר לא נוכח כאן ומבקש זמן ללמוד את החומר.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר – למה?
מה יש ללמוד?
עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
מה מהנדס העיר קובע את סדר היום? לא ראש העיר?
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני מבקש לאשר זאת בכפוף לאישור המהנדס .אם המהנדס לא מאשר נחזיר את זה לכאן לשולחן
המועצה.
עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
מי שמאשר זה אנחנו ,זה לא המהנדס ,אם הוא הסמכות המקצועית ,מן הראוי שהוא יהיה פה.
הרב ניסים מלכה ראש העיר:

יש בית כנסת ברחוב המחתרת ,הבית הכנסת הזה יושב בתוך צריף ,זה בית כנסת שהוקם בשנות ה.50-
המתפללים רוצים להרוס את הצריף ולבנות במקומו בית כנסת .מה שקרה כשהם בקשו את הבקשה,
התברר שבית הכנסת יושב על שטח בינוי לדיור ,ואז התבקשנו להגיש שינוי בתוכנית התב"ע ,הוגשה
תוכנית תב"ע והומלצה על ידי הוועדה ועברה את כל האישורים שצריך לאשר ,עכשיו כל מה שצריך
לעשות היות והשטח ,הוא שטח שצ"פ ציבורי ,שהרשות צריכה לוותר עליו כדי לתת אותו לטובת
בית הכנסת ,אין פה משהו למחלקת ההנדסה להגיד ,הנושא הזה עבר את כל התהליכים עבר את כל
הוועדות ,אם יש בעיה בהנדסה ,אז אנחנו מתנים את זה בהתניה .צריך עכשיו שהרשות תוותר על
המגרש הזה לטובת בית כנסת .זה הגיע למועצה .אין פה עניין של הנדסה.
עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
פה רשום שמדובר בקשה להיתר ואתה מסביר לי דברים אחרים ,אתה מסביר עכשיו על שינוי יעוד
הרב ניסים מלכה –ראש העיר:
זה לא מנוסח נכון.
עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
אין לי חומר ,אין לי פה מהנדס עיר על מה אני מצביע.
הרב ניסים מלכה – ראש בעיר:
שמעת את ההסבר שלי,
עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
שמעתי את ההסבר שלך ואיך שהדברים מתנהלים ככה אתה נראה,
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני לא רוצה לענות לך ,עזוב ....אתה לא ראוי....

עו"ד אביחי שטרן -חבר המועצה
תראה את הסקר ,תראה ש 73%-מהתושבים מה חושבים עליך? מי גרם לזה? העיר הזו פעם הייתה
גאוות יחידה הייתה פה .הייתי מתהלך בראש מורם ואמר שאני מקריית שמונה ,היום אנשים בעיר
מתביישים להגיד שהם מקריית שמונה.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר
 73%התושבים רוצים מאוד לגור בקריית שמונה.

אני מעלה זאת להצבעה :מי בעד עם ההתנייה?
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
מה בעצם ההצעה?
הרב ניסים מלכה  -ראש העיר
ההצעה ,מאשרים להעביר את השטח מעיריית קריית שמונה לטובת בניית בית הכנסת .
אנחנו לא מאשרים היתר אנחנו לא ועדת היתרים ,למה זה מגיע לפה אם אנחנו לא נותנים היתר?
ממתי המועצה נותנת היתרים?
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מנכ"ל העירייה חותם על הבקשה להיתר.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
למה ,למה הוא צריך לחתום?
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
כי השטח בבעלות העירייה.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
זו הסיבה ,לכן אנחנו מאשרים למנכ"ל לחתום ונעביר את זה לבקשה להיתר על שם העירייה.
מר אלי זפרני – מנכ"ל העירייה:
הנוסח פשוט....
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מנכ"ל הרשות יוכל לחתום על הבקשה למתן היתר.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
ומותנה בחוות דעת ובאישור המהנדס.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד ההצעה שירים את היד?

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן ,
הגב' אהובה סירוגין .

מי נגד?  -אין
מי נמנע?  -עו"ד אביחי שטרן .


חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.

החלטה:
אושר ברוב קולות לאשר העברת השטח הציבורי שעיריית קריית שמונה היא בעלת הזכויות
במקרקעין ,לטובת בית הכנסת "תפילה למשה" ברחוב המחתרת בקריית שמונה בגוש 13145
חלק מחלקות  .173 ,6בכפוף לכך שאנחנו מאשרים למנכ"ל לחתום על הבקשה להיתר על
ובכפוף לחוות דעת המהנדס.
סעיף  6בסדר היום:
אישור קידום תקציבי פיס :2019-2020גן מצודות  ,חורשת הנופלים ,אולם האיגלו ושיפוץ
מוסדות חינוך :מר דני קדוש  -מנכ"ל החברה הכלכלית.
מר דני קדוש – מנכ"ל החברה הכלכלית:
תקציבי פיס בשנת העבודה  2019-2020עומדים על כ ₪ 4,200,000 -בהמשך להנחיות מפעל הפיס,
יש להביא את אישור קידום זה למועצת העיר ואישור מנהל מחוז משרד הפנים.
בכוונת העירייה לקדם את הפרויקטים הנ"ל:
להלן הפרויקטים שיקודמו מתקציבי הפיס ,אני צריך להביא אותם לאישור המועצה .לאחר מכן,
לאישור משרד הפנים ולאחר מכן לאישור הפיס .נפלה כאן איזו טעות סופר.התקציבים להרחבת
גן המצודות ,נשפץ את חורשת הנופלים ,ואת אולם האיגלו המיתולוגי של העיר.
לגבי שיפוץ מוסדות חינוך בעלות של מליון וארבע מאות אלף שקלים 700 ,אלף  ₪לכל שנה,
לשנים .2019-2020

 .1פיתוח והגדלת מרחב גן המצודות :

בהמשך לתכניות גן המצודות מבקשת הרשות להרחיב את גן המצודות צפונית למגרש הסינטטי
ויבנו בו מרחבי מתקני משחק חדשים בשילוב מגרש סקייט פארק שאושר ומגרש שחב"ק שאושר.
סה"כ השקעה עבור פרויקט גן המצודות . ₪ 1,000,000

 .2חורשת הנופלים:
הרשות מבקשת לקדם את שדרוג חורשת הנופלים ובניית אנדרטה בחורשה במקום זאת נמצאת
בסמוך למבנה יד לבנים הנגשת החורשה ופיתוחה  ,שתילת עצים חדשים על שם הנופלים ,שבילי
הליכה מרוצפים וריהוט גן למבקרים .לציין כי תכנית זו מקודמת יחד עם וועד יד לבנים בקריית
שמונה.
סה"כ השקעה עבור פרויקט חורשת הנופלים . ₪ 1,000,000

 .3אולם האיגלו:
אולם האיגלו עומד מזה שנים נטוש לאחר שהרשות והחכ"ל עברו תהליך ארוך להוצאת סופרמרקט
שפעל שם בניגוד לתב"ע ,הרשות מבקשת לקדם שיפוץ יסודי של המבנה ולהחזירו לשימוש הקהל
הרחב על פי התב"ע לאולם זה שהוא שימושי ספורט.

סה"כ השקעה עבור פרויקט אולם האיגלו . ₪ 800,000

 .4במסגרת תקציב זו שריינה הרשות יתרה של כ ₪ 1,400,000 -עבור שיפוץ מוסדות חינוך לשנים
 2019-2020עבור שיפוצים נדרשים במהלך שנים אלו ולשיפוצי קיץ וכלל מוסדות החינוך בעיר

במהלך שנים אלו ,סכום זה לא יקודם ויישאר בשנים  2019-2020כ ₪ 700,000 -בשנה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

מי בעד?:
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן ,
הגב' אהובה סירוגין ועו"ד אביחי שטרן .
מי נגד?  -אין
מי נמנע?  -אין

חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.

החלטה:
אושרו פה אחד קידומם של תקציבי הפיס לשנים  2019-2020גן מצודות ,חורשת הנופלים,
אולם האיגלו ושיפוץ מוסדות חינוך ,והכל בכפוף לאישור משרד הפנים ומפעל הפיס.

נושא מס'  7בסדר היום:
תב"רים:
ועדת הכספים התכנסה בתאריך  11במרס  2018ואישרה את רשימת התב"רים.
מס'
סד'

מס'
תב"ר

יעד
התב"ר

סכום
התב"ר

הגדלה/
הקטנה/
פתיחה

סה"כ
התב"ר

גורם מממן

הערות

1

1369

שיפוץ חפץ חיים

-

75,000

75,000

משרד החינוך

התחייבות
2017/09/750

2

1147

גן רמז הקמת פיס ירוק

1,500,00
0

244,000

1,744,000

מפעל הפיס

מענק 2227/2017

3

1217

איטום ובטיחות אולם ספורט

80,000

50,000

130,000

מפעל הפיס

מענק 2124/2017

4

1370

שיפוץ גן תקומה

-

100,000

100,000

מפעל הפיס

מענק 2042/2017

5

1371

שיפוץ על"מ מועדון נוער
לסיכון

-

100,000

100,000

מפעל הפיס

מענק 2043/2017

6

1372

ציוד וריהוט בתי הספר

-

50,000

50,000

מפעל הפיס

מענק 2051/2017

7

1373

ציוד וריהוט גני ילדים

-

50,000

50,000

מפעל הפיס

מענק 2052/2017

8

1374

שיפוץ היכל התרבות

-

100,000

100,000

מפעל הפיס

מענק 2598/2017

9

1375

נגישות פיזית )ראייה( עוזיאל

-

12,500

12,500

משרד החינוך

התחייבות
2017/25/342

10

1376

הקמה ,תחזוקה ושדרוג אתר
האינטרנט 2018-2020

-

300,000

300,000

11

1377

שיפוץ בבית הספר רננים

-

305,000

305,000

12

1378

שיפוץ בבית הספר מצודות

-

550,000

550,000

13

1379

שיפוץ בבית הספר הרמב"ם

-

550,000

550,000

14

1380

שיפוץ בית הספר הנשיא

-

550,000

550,000

שיוויון חברתי
232,910
פיתוח הגליל
67,090
פיתוח הגליל
232,000
קרן רשות 73,000
פיתוח הגליל
495,000
קרן רשות 55,000
פיתוח הגליל
495,000
קרן רשות 55,000

מתוך תוכנית
לעידוד
הגירה חיובית

פיתוח הגליל
495,000
קרן רשות 55,000

מי בעד?:

הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן,
הגב' אהובה סירוגין ועו"ד אביחי שטרן .

מי נגד?  -אין
מי נמנע? אין

החלטה:
אושרו פה אחד התב"רים המופעים בטבלה.
חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.
סעיף  8בסדר היום:
ענייני עובדים – נספח לא לפרסום!!
מי בעד?:
הרב ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ,מר הרצל בן אשר ,מר אשר פיניאן ,
הגב' אהובה סירוגין ועו"ד אביחי שטרן .
מי נגד?  -אין
מי נמנע? אין

חבר המועצה יורם מלול לא השתתף בהצבעה.

החלטה:
אושרו ענייני עובדים פה אחד.

הישיבה ננעלה!

___________

______________

ניסים מלכה
ראש העיר

עו"ד אריאל בר יוסף
יועץ משפטי

ענייני עובדים – נספח לא לפרסום!!
 .1פרישה לפנסיה:
 .1הגב' סוסן פלורי:
עובדת ניקיון בת  ,63התחילה את עבודתה בספטמבר  2000ומסיימת את עבודתה בינואר 2018
סה"כ שנות עבודה בפועל 171/2 :שנים .
מגיעים לה כל התנאים על פי החוק ,לפי אחוזי גמלה לפרישה בפנסיה צוברת והשלמת פיצויים
ל.100% -
 .2הגב' שרון כהן:
עובדת סוציאלית באגף הרווחה ,בת  46החלה את עבודתה ב 1-בינואר  1996ומסיימת עבודתה

ב 28 -בפברואר  .2018סה"כ  20שנות עבודה ותשעה חודשים.
מגיע לה מענק פרישה וכל תנאיה על פי החוק.

 .2פיצויי פרישה:
א .מר ניסים ויצמן:

ניהל את מחלקת החינוך ,החל עבודתו בעירייה ב -ינואר  2000וסיים את עבודתו ב 31-באוגוסט 2011
 .סה"כ  8שנים בפועל .מגיע לו  100%פיצויים.

הישיבה ננעלה!

__________
ניסים מלכה
ראש העיר

_____________
עו"ד אריאל בר יוסף
יועץ משפטי

תוספת לסדר היום:
 .1התנהלות אגף הרווחה לאור אירוע ניסיון התאבדות שלישי של תושב העיר ומקרים נוספים –
על ידי מר יורם מלול חבר המועצה.

 .2הפסד תקציבים בגין אי איוש משרות ותקנים באגף איכות הסביבה -.על ידי עו"ד אביחי שטרן

