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 19-51,  1120/פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 אולם ישיבות "אורן" 08.12.19מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר -  מר צורי כהן

 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  

 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה   -  בתיה אדריגב' 

 
 חסרים:

 )בהודעה מוקדמת(סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי
 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף             

 חבר מועצה -  מר מיכאל ברקן
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה                   -מר שלום שלמה              
 יועמ"ש העירייה  מ"מ             -             גב' אורלי חקוקי

 מהנדס העיר             - מר ישראל קנטור   
 גזבר העירייה            - מר איציק שריקי

 מבקרת העירייה -  גב' עינב פרץ
  

 

 
   19:40הישיבה נפתחה בשעה 

 
 

 :על סדר היום

 אישור פרוטוקול וועדת כספים.  .1

 .אישור תב"רים .2

 עדכון חברי דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ.  .3

  .הקמת חדר טרפו "קוקוס" .4

 .עירוני טתכנון מרכז ספור -נטע שמר -הגדלת היקף עבודה  .5

  .שיבולים -אישור תכניות מפורטות  .6

 

 



 
 

2 
 

 אישור פרוטוקול וועדת כספים :1נושא מס' 

שלא  ,החברים קיבלו הסבר מפורט וארוך .לפני מספר ימים תכנסהוועדת כספים ה פרץ:חביב 
 כמו בשנים עברו. הפרוטוקול הועבר אליכם.

 
 

  19711/החלטה מספר 

 פרוטוקול וועדת כספיםחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

דסטה, הרב  דניעדיאל אילוז, אבי אלקבץ, חביב פרץ, צורי כהן, איתי כהן, לירז וזאן, : בעד

 מנחם גולד

 , נגה שרון, בוריס יודיסכפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש נגד:

 
 

 אישור תב"רים: 2נושא מס' 
 

גני  6אישורים לבית ספר שוהם ולעוד  ,קיבלנו אישור לבית ספר אלון יזרעאל במלואו ראש העיר:
 ילדים.

 
 

 מינהלת הסכם הגג – 1410ר "אישור הקמת תב  2.01

             ₪ 1,651,966 ס             "לאשר הקמת   התב"ר ע מבקשים

  ₪ 1,651,966      רמ"י

 ₪ 1,651,966   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פיתוח ותקן למתקני משחק – 1098ר "אישור הגדלת תב 2.02

 ₪   750,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 400,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  400,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,150,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 יהודה -חיזוק מבנים – 1411ר "אישור הקמת תב  2.03

             ₪ 197,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 197,000     משרד החינוך

 ₪ 197,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 שיפוץ מבנה טיפת חלב – 1412ר "אישור הקמת תב  2.04

             ₪ 250,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 250,000     מפעל הפיס

 ₪ 250,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 רכישת ריהוט ביה"ס תדהר -1301אישור הקטנת תבר  2.05

 ₪   230,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  132,440           מבקשים לאשר הקטנת התב"ר  

  ₪  132,440     מפעל הפיס

 ₪ 97,560   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 רכישת ריהוט ביה"ס יהלום - 1299ר "אישור הקטנת תב 2.06

 ₪   450,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  382,755           מבקשים לאשר הקטנת התב"ר  

  ₪  382,755     מפעל הפיס

 ₪ 67,245   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תל"ן חינוך מיוחד – 292ר "אישור הגדלת תב 2.07

 ₪   1,778,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  51,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  51,000     משרד החינוך

 ₪ 1,829,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 סל תרבות עירוני – 289ר "אישור הגדלת תב 2.08

 ₪   6,773,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  385,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  385,000     גביה מהורים

 ₪ 7,158,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תוכנית מנויים ופעולות תרבות – 1090ר "אישור הגדלת תב 2.09

 ₪   3,660,000    ומד ע"ס של התב"ר ע

 ₪  1,095,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,095,000     גביה ממנויים

 ₪ 4,755,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תוכנית הזנה גנ"י – 465ר "אישור הגדלת תב 2.10

 ₪   8,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  609,000             מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר

  ₪  609,000     גביה מהורים

 ₪ 9,109,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 C1פיתוח מתחם  – 312ר "אישור הגדלת תב 2.11

 ₪   69,550,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  550,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  550,000     חיוב בעלים

 ₪ 70,100,000   ס"מעמידים את התב"ר עסה"כ 

 

 הקמת מתחם טניס -665ר "אישור הגדלת תב 2.12

 ₪   5,605,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  220,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  220,000     קרנות הרשות

 ₪ 5,825,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 כיתות ביפה ירקוני 3בניית מעון יום  – 1163ר "אישור הגדלת תב 2.13

 ₪   3,080,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  300,000    שחקים-חיובי בעלים

 ₪ 3,380,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 ח' האלהכיתות בר 3בניית מעון יום  – 1161ר "אישור הגדלת תב 2.14

 ₪   3,080,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  764,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  764,000   נאות מרגלית-חיובי בעלים

 ₪ 3,844,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 

 אופק חדש ממ"ח – 1413ר "אישור הקמת תב  2.15

             ₪ 117,600 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 117,600     משרד החינוך

 ₪ 117,600   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 גנ"י חטיבת כפיר 4בניית  – 1414ר "אישור הקמת תב  2.16

             ₪ 3,122,020 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 3,122,020     משרד החינוך

 ₪  3,122,020   ס"התב"ר עסה"כ מעמידים את 
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 בניית ביה"ס אלון יזרעאל – 809ר "אישור הגדלת תב 2.17

 ₪   6,579,400    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  4,620,424           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  4,620,424                           משרד החינוך

 ₪ 11,199,642   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 
 
 

  19811/החלטה מספר 

 התב"ריםחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, אבי אלקבץ, חביב פרץ, צורי כהן, איתי כהן, לירז וזאן,  :בעד

 מנחם גולד

 , בוריס יודיס, נגה שרוןכפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש :לא מצביעים

 

 
 דירקטוריון בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מעדכון חברי : 3נושא מס' 

 
 

נציגת ציבור מועצת העיר, את מינויה של עו"ד ענבל כידרה כמבקשים להביא לאישור אנו  מנכ"ל:
 .לפיתוח עפולה בע"מ החברה הכלכלית ןדירקטוריוב

 

ידו בשם היועמ"ש של העירייה, עו"ד איתי קידר, המועמדות נבחנה על  מ"מ יועמ"ש העירייה:
 חברת דירקטוריון. כ כהןענבל יכולה ל .ונמצאה כשרה

 

אני נרגשת מאוד לאור העובדה שכבוד ראש העיר המליץ עליי לתפקיד זה. אני רוצה  ענבל:
עשית  ץ.תודה מיוחדת שמורה לראש העיר מר אבי אלקב .להודות באופן אישי לחברי המועצה

בעיר פלאים וקסמים, תודה בשמי ובשם נשות עפולה על כך שאתה משלב נשים במקומות 
 משפיעים ונותן לנשים אפשרות שווה להוביל, להשפיע ולקדם.

 
  19911/החלטה מספר 

בחברה מינוי נציגת הציבור עו"ד ענבל כידרה כחברת דירקטוריון חברי מועצת העיר מאשרים 
 הכלכלית לפיתוח בע"מ.

 
דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, אבי אלקבץ, חביב פרץ, צורי כהן, איתי כהן, לירז וזאן, : בעד

 מנחם גולד

 , נגה שרון, בוריס יודיס כפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש נגד:
 

קחת אני מאחל לך בהצלחה ורוצה להודות לך על כך שאת מסכימה לשאת בנטל ול ראש העיר:

 בעשייה בעיר עפולה. חלק

 את ראויה לקחת חלק בעשייה ציבורית, עלי והצליחי. איתי כהן:

 

 חברי האופוזיציה מציעים לפרק את החברה הכלכלית.בשלב זה 

 כהמשך לדיון שהתקיים בישיבה הראשונה הערב.
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 הקמת חדר טרפו "קוקוס": 4נושא מס' 
 

חוזה סטנדרטי של חדרי טרפו שמגיעים  זהו,C1הקמת חדר טרפו ב אנחנו מצביעים על  מנכ"ל:

 .לאישור מועצה

 

  19201/החלטה מספר 

 הקמת חדר טרפו "קוקוס"פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 
 

 עירוני טתכנון מרכז ספור -נטע שמר -הגדלת היקף עבודה : 5נושא מס' 
 

הספורט העירוני ו מצביעים על הגדלת הוצאות העירייה בעבודת התכנון במרכז חנאנ מנכ"ל:
 מע"מ.₪+ 14,000מע"מ, תוספת של ₪ +  42,000-מע"מ ל₪ +  28,000תוספת, מ 50%ב

 
 

  19121/החלטה מספר 

 

 עירוני טתכנון מרכז ספור -נטע שמר -הגדלת היקף עבודה חברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, אבי אלקבץ, חביב פרץ, צורי כהן, איתי כהן, לירז וזאן, : בעד

 מנחם גולד

 , נגה שרון, בוריס יודיסכפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש נגד:

 

 שיבולים -אישור תכניות מפורטות : 6נושא מס' 
 

לשלושה חלקים. החלק  ואנו רוצים לחלקוישנו שטח ציבורי פתוח ברח' שיבולים : מהנדס העיר
 הקדמי ישמש לחניון ציבורי, החלק האמצעי ישמש לגני ילדים ובהמשך תהיה גינה ציבורית.

 
 

  19122/החלטה מספר 

 
 שיבולים -אישור תכניות מפורטות חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 
 
 

 19:58הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   
 


