פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס ' 21/13שהתקיימה ביום ד' 2/12/2020
נוכחים:
מר רונן פלוט ,ראש העיר
מר אלכס גופמן ,סגן ראש העיר
מר אלכס גדלקין ,מ"מ ראש העיר
מר אלכס גנטמן ,חבר מועצה
גב 'מנחם גנדל ,חבר מועצה
גב 'אלה אידוב ,חברת מועצה
מר נוריאל כהן ,חבר מועצה
ד"ר גטאס ראיד ,חבר מועצה
מר דוד שינאן ,חבר מועצה
מר סמיון ברון ,חבר מועצה
ד"ר שוכרי עוואדה ,סגן ראש העיר ללא שכר
מר ינוש פינקלסקו ,חבר מועצה
מר חביב עודה ,חבר מועצה
גב 'מיטל כהן ,חברת מועצה
גב 'ברכה ברוב ,חברת מועצה
גב 'עירית שחר ,חברת מועצה

חסרים :
גב' גלינה סליפקו ,חברת מועצה

משתתפים:
גב 'חוה בכר ,מנכ"לית העירייה
גב 'לאה ספיר ,ראש מנהל עירוני
מר עדי מלכה ,גזבר העירייה  -בזום
מר רן ליאון ,מבקר העירייה  -בזום
מר ארז אטיאס ,מנהל אגף הביטחון
גב ' אורנה יוסף בוחבוט ,דוברת
מר רומן שמעוני ,מנהל אגף ההכנסות
גב' סבטלנה גרמן ,מהנדסת העיר
מר דורון לבב ,מהנדס העיר
סדר יום:

 .1אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  19/11/2020,נשלח אליכם ביום
א' .22/11/2020
 .2אישור חוק עזר לפינוי פסולת מפעלית עודפת,התשפ"א-2020.
 .3דיון בדו"ח כספי –  2019החברה לפיתוח נוף הגליל לידיעה.
 .4אישור החלטות מפרוטוקול לעבודה נוספת מיום 18/11/2020
 .5בקשה לאישור העסקת לבב דורון מהנדס הרשות בחוזה שכר בכירים  95%משכר
מנכ"ל.
 .6אישור החלטות מפרוטוקול ועדת מיתוג מיום11/11/2020.
 .7אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום25/11/2020.
 .8אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תרומות מיום(  26/10/2020,רהוט לאיצטדיון ,
לידיעה.
 .9אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תרומות מיום  26/10/2020,חב 'מזון ,משחקים ,
מוצרי חשמל ניזקי שריפה לידיעה.
 .10אישור הסכם בין העירייה למתנ"ס שיפוץ והתאמת הסיפריה העירונית.

 .11אישור הארכת התקשרות עם עו"ד המטפל בתביעות נזיקין מתחת להשתתפות
עצמית.
 .12אישור תבחינים לתמיכה לשנת2021.
 .13פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  17/11/20אישור שכר בכירים לארז אטיאס 50%
משכר מנכ"ל ,לידיעה.
 .14הודעות ראש העיר.
פרוטוקול:
העלאה מעל סדר היום:
ביטול מכרז מספר  52/20שרותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ,שרותי בקרה תקציבית של
פרויקטים הנדסיים.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת העלאה מעל סדר היום
 .1אישור החלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום  19/11/2020,נשלח אליכם ביום א'
22/11/2020
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת כספים מיום19/11/2020.
 .2אישור חוק עזר לפינוי פסולת מפעלית עודפת ,התשפ"א-2020.
עודה חביב  -אשמח לקבל הסבר?
אולגה  -חוק העזר נוסח ע"י עופר שפיר הוא לא יכל להגיע  ,גביה בגין פסולת עודפת עוגן
בחוק עזר איכות הסביבה ,נהגנו לגבות מבעלי עסקים בהסתמך על חוק עזר זה .ב 2013
היתה תביעה ייצוגית ובפסק הדין גם עירייה שלנו חויבה בכ 6 -מיליון  .₪פסק הדין חייב את
כל הרשויות לאשר חוק עזר נפרד ,החוק נוסח במשרד להגנת הסביבה בנוסח אחיד לכלל
הרשויות ,בנוסח גם נקבעה נוסחה כיצד לחשב את גובה האגרה שמחייבים את בעלי העסקים
שמייצרים פסולת עודפת ,אנחנו מדגישים הגבייה היא רק בגין בעלי עסקים שמייצרים פסולת
עודפת והרשות נדרשת לפנות אותה .עד היום הרשות נשאה בכל ההוצאות האלו.

חוק העזר מאפשר לבעלי העסקים לקבל החלטה אם לשלם לרשות ולקבל פינוי פסולת ע"י
העירייה או לפנות בכוחות עצמם.
עדי  -הרשות הפסידה  6מיליון שח בגלל שלא היה חוק עזר כל עסק רשאי לפנות ע"י העירייה
או באופן עצמאי וכמובן שיש לזה עלות זה נכון לגבי כל הארץ
שוכרי  -כל ההצבעה מחדש הייתה חובה מבחינה משפטית הנוסחה היא ארצית.
אולגה  -כרגע מייצרים פסולת ,אנחנו מפנים ובעלי העסקים לא משלמים
עודה חביב  -מדובר רק בפסולת של תעשיה לא פרטי
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת חוק עזר לפינוי פסולת עודפת ,התשפ"א-2020.
 .3דיון בדו"ח כספי –  2019החברה לפיתוח נוף הגליל.
לאה ספיר  -זה לא להצבעה שמעון ורו"ח נמצאים כאן ויסבירו
ד"ר גטאס  -במשך הרבה שנים היו הרבה בעיות כספיות בחברה הכלכלית
כמה מילים שנדע לאן נושבת הרוח.
שמעון גלרון  -על פי הנוהל החברה צריכה להציג את הדוחות הכספיים ומועצת העיר צריכה
לדון ולהעביר למשרד הפנים העברנו ב יולי  2020את הדו"ח לעירייה אחרי דיון בדריקטוריון ,
לפחות בארבע שנים אנחנו עומדים בכל תנאי המנהל התקין לגבי דוחות פעילויות והכול רו"ח
שלו יפרט מבחינה כספית ,כחברה בראשות היו"ר מר אלכס גופמן פועלת באופן תקין וברווח
תפעולי.
אלכס גופמן  -לפני  4שנים החליט ראש העיר להשאיר את החברה בחיים החברה כמעט
התמוטטה ,הפקידו והעבירו הרבה כסף בזכותו של ראש העיר ,קיבלנו  29מיליון ש"ח בחברה
יש  140איש שאנחנו מעסיקים גם בגילאים מבוגרים ,מאז  4שנים החברה עובדת ועד סוף
השנה יהיו  200עובדים.
רו"ח חביב  -קיבלתם את הדוחות הכספיים  ,הכול מוצג ומפורט לכם.
היום החברה נמנעת מההפסדים היא לא משלמת מס על הרווחים ,בעמוד  16יש פירוט של
רווח והפסד השירותים של כל המחלקות.
באותו עמוד מופיעות לכם הוצאות הפחת שנובעות בעיקר מ הקאנטרי ,הרווח של 2019
הסתכם ב  37,000ש"ח התוצאה הסופית היא מאוזנת.

רונן פלוט -ראש העיר :אתה רו"ח של החברה אתה היום ישן בשקט ומרוצה מהפעילות?
רו"ח חביב  -כן
ד"ר שוכרי  -החברה עברה טלטלות ובשנים האחרונות היא במגמת רווח למעט שנת הקורונה ,
שנה ללא שוק  ,וללא הכנסות גם במתחם ולכן הדוח אושר פה אחד בדירקטוריון שאלנו שאלות
וקיבלנו תשובות אנחנו עושים את העבודה וזה מנוף לעירייה ,היא הוקמה כדי לשרת את
האוכלוסייה ,תודה לאל הכול מתייצב השרות הורחב בזמן הקורונה והשרפה החברה עשתה
עבודת פלא.
עירית שחר  -בעידן של היום אם היא מצליחה לסיים ברווח אפילו קטן  37,000ש"ח אז כל
הכבוד.
ד"ר גטאס  -שנה אחרי שנה שמענו על בעיות ,אני מאוד שמח לשמוע שיש אפילו רווח ולא
שומעים על הפסדים יישר כוח
חביב עודה  -בגדול הדוח של החברה נראה מאוזן.
מיטל כהן  -בהיבט הפנימי על תהליכי ועדה החלטות מתקבלות תמיד מגיעים להחלטות.
רונן פלוט – ראש העיר :אני רוצה להודות לכולם ,ולברך את אלכס גופמן עם כניסתם לחברה
זה אופרה אחרת החברה עובדת מתפקדת יש להעביר עוד פרויקטים מכל הלב בשם כל חברי
מועצת העיר ברכות לאלכס גופמן ושמעון גלרון ,תמשיכו ככה.
המועצה קיימה דיון בדו"ח.
 .4אישור החלטות מפרוטוקול לעבודה נוספת מיום18/11/20.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול לעבודה נוספת מיום18/11/20.
 .5בקשה לאישור העסקת לבב דורון מהנדס הרשות בחוזה שכר בכירים  95%משכר מנכ"ל.
ד"ר שוכרי  -כחבר ועדת מכרזים לבחירת עובדים בכירים ,בסך הכול היו  18מהנדסים ב  3נגלות
עד שהגענו לדורון מאוד הרשמת אני חושב שמקצועיות וידע יכולים להוסיף למה שחסר לנו.
אני מברך על בחירתך.
רונן פלוט  -כל חברי הועדה החליטו פה אחד לבחור בדורון.
דורון לבב  -ערב טוב לכולם ,אני באתי לעבוד אני פה ביומיים חפיפה וכבר סיימתי מחברת.
אני גר בנהריה ,יש לי ניסיון רב בתחום הציבורי ,הייתי מהנדס עיריית נהריה ,וסמנכ"ל בחברת
יפה נוף ועוד מספר תפקידים שביצעתי ,מקווה להביא את הניסיון שלי לעיריית נוף הגליל .מאחל
לכולנו בהצלחה.

הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת העסקת לבב דורון מהנדס הרשות בחוזה שכר בכירים  95%משכר מנכ"ל.
 .6אישור החלטות מפרוטוקול ועדת מיתוג מיום11/11/2020.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את החלטות מפרוטוקול ועדת מיתוג מיום11/11/2020.
 .7אישור החלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום25/11/2020.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את ההחלטות מפרוטוקול ועדת שמות מיום25/11/2020.
 .8אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תרומות מיום(  26/10/2020,רהוט לאיצטדיון ),לידיעה.
 .9אישור החלטות מפרוטוקול ועדת תרומות מיום  26/10/2020 ,חב' מזון משחקים ,מוצרי
חשמל ניזקי שריפה לידיעה.
 .10אישור הסכם בין העירייה למתנ"ס שיפץ והתאמת הסיפריה העירונית.
מר דוד שינאן יוצא מהאולם ואינו משתתף בדיון בשל חשש לניגוד עיניינים.
עירית שחר  -חתמנו על הסכם מול חברת המתנסים ומה שהיה חסר זה החתימה של
העירייה אני ביקרתי במתחם זה הולך להיות משהו מדהים וזה ישלים את בית קק"ל וישמש
את תלמידי כיתות ה' עד ט' תודה לאלכס גדלקין שהתחיל את התהליך ולך רונן.
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת את ההסכם בין העירייה למתנ"ס שיפוץ והתאמת הסיפריה העירונית.

מר דוד שינאן חוזר לאולם המועצה.
 .11אישור הארכת התקשרות עם עו"ד המטפל בתביעות נזיקין מתחת להשתתפות עצמית.
אולגה  -מדובר בעו"ד עצמאי שאנחנו מפעילים בביטוח תביעות נגד העירייה פרסמנו מכרז
חדש  ,הבקשה היא להארכת ההסכם עד סוף דצמבר .2020
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת הארכת התקשרות עם עו"ד המטפל בתביעות נזיקין מתחת להשתתפות
עצמית עד סוף דצמבר .2020
 .12אישור תבחינים לתמיכה לשנת2021.
מר דוד שינאן יוצא מהישיבה בשל חשש לניגוד עיניינים
הצבעה:
בעד – פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת תבחינים לתמיכה לשנת2021.
מר דוד שינאן חוזר לאולם המועצהה.
 .13פרוטוקול מועצה טלפוני מיום  17/11/20אישור שכר בכירים לארז אטיאס  50%משכר
מנכ"ל ,לידיעה.
העלאה מעל סדר היום:
ביטול מכרז מספר  52/20שרותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ,שרותי בקרה תקציבית של
פרויקטים הנדסיים.
עו"ד אולגה גורדון  -מדובר ב  3משרות ,משרות של הנדסה פרסמנו מכרז מספר פעמים,לרכישת
שירות .קיבלנו הצעות שהן גבוהות ביחס לאומדן ,בעקבות מכרז ובדיקה הצלחנו לאייש שרות
אחד מתוך השלוש ושתי משרות נשארו פתוחות ההמלצה לבטל את המכרז .לגבי  2המשרות
הנוספות ולנהל משא ומתן עם המציעים ולקנות את השירותים מדובר במימון של משרד הפנים
אם לא נעשה זאת עד סוף השנה נפסיד.
הצבעה:
פה אחד
החלטה:
מועצת העיר מאשרת ביטל מכרז מספר  52/20שרותי בקרת תכנון וביצוע הנדסי ,שרותי בקרה
תקציבית של פרויקטים הנדסיים.

רונן פלוט – ראש העיר :ד"ר שוכרי ביקש ממני למסור הצהרה בתום הישיבה ,אז לפני שאני
מתחיל בהודעות ראש העיר ,ד"ר שוכרי בבקשה.
ד"ר שוכרי  -אני רוצה להתייחס לאמירות ,לא היה ולא היו הסכמים קואליציוניים מתחת
לשולחן ,כל ההסכמים אושרו ע"י משרד הפנים וזה כאן במדינת ישראל ,אנחנו נמשיך להיאבק
בשביל כל התרבויות אבל אל לנו לתת לאף אחד להסיט לא משנה מי הוא ומה הוא ,מה שקורה
לאחרונה עם סימני ההסתה והגזענות ,ביחד ננצח את התופעה הזאת אנחנו כסיעה חתמנו
מייצגים  92%אל לאף אחד להסית אנחנו חלק מהמועצה ומהנוף.
רונן פלוט – ראש העיר :תודה רבה ד"ר שוכרי ,אני מכבד את ההצהרה שלך והיא אמיתית.
 .14הודעות ראש העיר.
בצער רב אני מעדכן כי אנחנו נמצאים בחור של  19מיליון ש"ח  ,יש עסקים שנסגרו ואין סיכוי
שישלמו ויש עסקים שלא מסוגלים לשלם.
אני הזהרתי את כולם עוד מחודש מרץ ואמרתי שלאט לאט אנחנו יורדים למטה .העירייה
מתקיימת מארנונה והשכר של עובדים משולם בין היתר גם מארנונה כדי לעמוד בתקציב היינו
צריכים לפטר כ  35עובדים.
אני יודע איך להתייחס לעובדים יש לנו בעיה ,יש הרבה עובדים שקיבלו במשך שנים שעות
נוספות כוננויות הוצאות רכב  ,כחלק מן השכר אנחנו באים לאותם עובדים ואומרים שיש תקופה
קשה ואנחנו צריכים לעשות צעדים כדי שלא יהיה מצב שלא נוכל לשלם משכורת.
אני רוצה להבהיר אין בעניין הזה שום עניין של ועד עובדים או הסתדרות .זה עניין שלנו ואנחנו
עובדים בשקיפות מלאה הכנסנו את הועד וההסתדרות לעניין וחשוב שיבינו ויהיו אתנו בזמנים
קשים.
אני מניח שבתקופה הקרובה נכנס למשא ומתן אני חושב להוריד לכולם לתקופה של שנה שנתיים
ואז לראות איפה אנחנו עומדים.
ההסתדרות ביקשה לקבל דו"חות ואנחנו נותנים הכל וביקשתי מועד עובדים ומההסתדרות
לעשות את זה מהר.
אני רוצה שתבינו אין השוואה לשום רשות אחרת.
אנחנו נמצאים בשנה קשה זאת השפעה ישירה מקורונה שעדיין לא הסתיימה ,אין לי ספק
שאנחנו נכנסים לגל שלישי ואני מאוד מודאג.
אני לא חייב לעשות את זה אבל אני רוצה שקיפות מלאה ,זה המצב אני לא מסתיר שום דבר.
אני יודע שמחלקת הארנונה עובדים ימים כלילות ,אבל אם בכל שנה היו כמה עשרות השנה יש
מאות ואלפים שלא שילמו וצריך לפנות אליהם

רומן שמעוני  -הנושא של הנחות לארנונה ,למעשה נותן פיגור של  4חודשים קיבלנו רשימה של
עסקים שזכאים ,הנושא הזה ילווה אותנו עד נובמבר  2021לפחות היות והעסקים יוכלו להמשיך
לפנות במהלך השנה בגין חודשים קודמים.
כל עסק יכול לפנות למעוף.
רונן פלוט  -לאף אחד אין עניין לפגוע בעובדים ,טוב שאנחנו עם היד על הדופק ועוקבים ,הקורונה
פגעה בנו יותר מאשר פגעה בממשלה.
אני קורא להסתדרות וועד עובדים ללכת אתנו יד ביד.
הישיבה הסתיימה בשעה_
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