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 20-70,  11/72פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 אולם ישיבות "אורן" 21.6.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי

 משנה לראש העיר -  ברקן מר מיכאל
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  

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

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

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 חברת מועצה   -  אדריגב' בתיה 

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 

 חסרים:
  סגן ראש העיר -  מר צורי כהן

  חברת מועצה  -        גב' קרן אלקריף       
 ולא חזרה לישיבה זו( 6-20,26/11)הורחקה מישיבה חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה                 -         מר שלום שלמה       
 יועמ"ש העירייה            -               מר איתי קידר

 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי
 מבקרת העירייה -   גב' עינב פרץ

 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שמעון עמר

 מהנדס העיר - מר ישראל קנטור
  מנהלת אגף הון אנושי -  גב' חמוטל גנון

 
  

 

 

   19:45הישיבה נפתחה בשעה 
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 15.6.20אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום  :1נושא מס' 

 
 

, הלוואה לטובת 2020הכספים דנה בנושא צו הארנונה, דו"ח רבעון ראשון לשנת וועדת  :גזבר
 החברה הכלכלית ובהלוואות.

 
 

  20/940החלטה מספר 

  15.6.20 כספים מיום את פרוטוקול וועדת  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

מיכאל ברקן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, 
 , עדיאל אילוזאיתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה

 

 נגד: כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי
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 אישור תב"רים: 2נושא מס' 
 

 

  קהקמת מרכז פיס לאזרח הוותי – 1465ר "אישור הקמת תב  2.01

             ₪ 3,500,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 3,500,000     מפעל הפיס

 ₪ 3,500,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 שיפוצים במוסדות חינוך – 866ר "אישור הגדלת תב 2.02

 ₪   3,510,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  2,500,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 6,010,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מרכז יום  לתשושי נפש  – 1466ר "אישור הקמת תב  2.03

             ₪ 4,600,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 1,350,000    מוסדות ציבור רמ"י

  ₪ 3,250,000     בטוח לאומי

 ₪ 4,600,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

   C1פיתוח שצ"פ במתחם  – 1476ר "אישור הקמת תב  2.04

             ₪ 3,000,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 3,000,000     מפעל הפיס

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

 מגרש שחב"ק בשכונה הצפון מערבית  – 1467ר "אישור הקמת תב  2.05

             ₪ 800,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 800,000     מפעל הפיס

 ₪ 800,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 שיפוץ אולם ספורט ביה"ס אלון יזרעאל – 1468ר "אישור הקמת תב  2.06

             ₪ 600,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 600,000     מפעל הפיס

 ₪ 600,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 קירוי וחימום בריכת שחיה עפולה עילית – 1469ר "אישור הקמת תב  2.07

             ₪ 2,500,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 2,500,000     מפעל הפיס

 ₪ 2,500,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 וולפסון-בניית מועדון פיס לנוער  – 1470ר "הקמת תבאישור   2.08

             ₪ 2,700,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 2,700,000     מפעל הפיס

 ₪ 2,700,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פיצויי הפקעה מתחם הרכבת – 1471ר "אישור הקמת תב  2.09

             ₪ 211,000 ס             "התב"ר עמבקשים לאשר הקמת   

  ₪ 211,000     קרנות הרשות

 ₪ 211,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2020דרך חדשה  – 1472ר "אישור הקמת תב  2.10

             ₪ 299,278 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 299,278    המשרד לביטחון פנים

 ₪ 299,278   ס"מעמידים את התב"ר עסה"כ 

 

 יח' 433-מוסדות ציבור רמ"י  – 1473ר "אישור הקמת תב  2.11

             ₪ 8,669,524 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 8,669,524      רמ"י

 ₪ 8,669,524   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 יח' 433-ישן חדש  רמ"י  – 1474ר "אישור הקמת תב  2.12

             ₪ 5,603,344 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 5,603,344      רמ"י

 ₪ 5,603,344   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2020צהרוני ניצנים קיץ  – 1475ר "אישור הקמת תב  2.13

             ₪ 2,849,916 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 1,281,566     משרד החינוך

  ₪ 1,568,350     גביה מהורים

 ₪ 2,849,916   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2020-ביה"ס של הקיץ  – 1477ר "אישור הקמת תב  2.14

             ₪ 5,442,934 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 3,307,054     משרד החינוך

  ₪ 2,135,880     גביה מהורים

 ₪ 5,442,934   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 יח"ד 1296תשלומים לחברת חשמל פרויקט  – 930ר "אישור הגדלת תב 2.15

 ₪   203,824    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,452,094           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,452,094      רמ"י

 ₪ 1,655,918   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 בניית בית כנסת רובע יזרעאל – 1358ר "אישור הגדלת תב 62.1

 ₪   600,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

  ₪  1,000,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 1,600,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 C1 -בניית בית כנסת ב  – 1401ר "אישור הגדלת תב .172

 ₪   250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  525,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  525,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 775,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 אלון יזרעאלוהרחבת ביה"ס תכנון  – 809ר "אישור הגדלת תב .182

 ₪   11,199,824    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,500,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 12,699,824   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 בניית ביה"ס יסודי שוהם - 1383ר "אישור הגדלת תב .192

 ₪   5,840,704    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  2,500,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 8,340,704   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מגרש ספורט והתאמת אוהל מאיר)חלופי( – 1478ר "אישור הקמת תב  .202

             ₪ 640,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪  640,000    תב"ר מוסדות רמ"י

 ₪ 640,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 
ומבנה דור   הקתדרה ייבנו המתחם החדש שעליוראינו את וסיור בדור לדור ב היינו מיכאל ברקן:

 .יחד עם ראש העיר ואנחנו שמחים להיות שותפים לעשייה מלש"ח 3.5-לדור חדש  בעלות של כ
לדרך ממש בקרוב. התב"ר הבא הוא שיפוצים במוסדות חינוך:  התב"ר הראשון יצא העיר:ראש 

 C1פיתוח שצ"פ  .שני המוסדות העיקריים שיקבלו תקציב השנה הם בי"ס אלומות ובי"ס בית זאב
ב  הבטחנו לתושבים לבצע את השצ"פ המרכזי עם מתקני משחקים וגינון .מלש"ח 3-של כ תבעלו

C1 השחבק ברח' בגין היה הצלחה ואנחנו מתכוונים לבנות עוד מגרש בשכונה המערבית ליד בי"ס .
אלש"ח, ביה"ס נמצא כבר בשלבי סיום  660בן גוריון. אולם בי"ס אלון יזרעאל יקבל שיפוץ בסך 

השלד. אנחנו רוצים לחמם ולקרות את הבריכה בעפולה עילית כך שגם תושבי השכונה יוכלו ליהנות 
בתי הספר יוכלו ללמוד שיעורי שחייה לכל אורך כדי שתלמידי גם וריכה מחוממת במחיר סמלי, מב

 השנה.
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המשך עשייה במחלקת הנוער, נפתח מרכז נוער ברובע יזרעאל, יבנה מרכז נוער חדש  לירז וזאן:
  .שיתווסף לעוד בנייה של מרכז נוער שאנחנו שוקלים לבנות

 יי הפקעה מתחם הרכבת.הנושא הבא הינו פיצו ראש העיר:
, הינם פיצויי הפקעה מלש"ח 70-80חלק מתביעות הפיצויים של מתחם הרכבת בסכום של  גזבר:

 יש הסכם פשרה עם התובעים.
 8.7-אנחנו מקבלים  כשהצליחו בעפולה עילית וגבעת המורה  השווקיםבזכות שני  ראש העיר:

מאחר ונלקחו  שלצערי הרב לא נוכל ליהנות מהם ,מלש"ח ישן מול חדש 5.6-מוסדות ציבור ו מלש"ח
 בעבר כקדם מימון למזרקה ולדברים אחרים.

פיתוח  ומיתשל םשל חברת חשמל: חלק מהתשלומים של עפולה הצעירה הינ םתשלומי גזבר:
 אנחנו משלמים עבור הדיירים ומקבלים חזרה מרמ"י. .חשמל

מוסדות  עבור מלש"ח 1שרים הגדלה של בניית בית כנסת ברובע יזרעאל: אנחנו  מא ראש העיר:
בית כנסת אהבת ישראל מתקדם בקצב יפה ואני מקווה שהכסף הזה וכספי העמותה יספיק  ציבור.

מתפללים. בית כנסת נוסף שאנחנו מקימים  250-400-לסיים את בנייתו. בית הכנסת אמור להכיל כ

אלש"ח להקמת  525מוסדות ציבור  יאלש"ח ואנו ניתן מכספ 250, קיבלנו ממשרד הדתות  C1ב הינו 
 בית כנסת קטן.

את ההשלמות והפיתוח  בצעמלש"ח בכדי ל 1.5-בי"ס אלון יזרעאל אנחנו צריכים להשלים כב
מלש"ח. רוב בתי הספר יהיו חדשים או  2.5שמשרד החינוך אינו נותן. גם בבי"ס שוהם השלמה של 

אלש"ח  ממוסדות רמ"י, לצורך קירוי   640לביה"ס אוהל מאיר הזמני אנחנו מעבירים  משופצים.
 מגרש ספורט.

 

 
 

  20/050החלטה מספר 

 את התב"ריםפה אחד  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, איתי 
 סרוסי, משה לויבתיה אדרי, כפיר , כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 
 

 1רבעון  2020דו"ח רבעוני לשנת  :3נושא מס' 
 

הגרעון נובע בעיקר מבעית הכנסה . מלש"ח 2.3בגרעון של  1 אנחנו מסיימים את רבעון :גזבר
 מארנונה, דוחות חניה ומתקצובי משרד הפנים, מקווים שבמהלך השנה נצליח לאזן זאת.

. בתקפות הקורונה היינו עם הפנים לתושב, לא הייתה אכיפת חנייה ואכיפת ארנונה ראש העיר:
 הנחתי לא לבצע אכיפה אגריסיבית, נבדוק כל מקרה לגופו צריך להיות מאוד רגישים.

 
  20/150החלטה מספר 

 1רבעון  2020דו"ח רבעוני לשנת ה את חברי מועצת העיר מאשרים
 

שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, 
 איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 

 נגד: כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי
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 אישור להמשך גביית היטל שמירה ע"פ חוק עזר לעפולה :4נושא מס' 

 

 .אני מבקש להסיר מסדר היום: ראש העיר
 

 
 
 

 2019דיון בדוחות כספיים חברה כלכלית לפיתוח בע"מ לשנת  :5נושא מס' 

 

 2019רו"ח שגב סיטי מציג את הדוחות הכספיים של החברה הכלכלית לפיתוח בע"מ לשנת 

הקורונה משבר אך עקב  31.5.20-באמור היה להיות מוגש  2019לשנת  מאזן תאגיד עירוני שגב:
אתם רואים ירידה . נוגע בכמה נושאים עיקריים. המאזן 31.7.20האריכו את ההגשה עד לתאריך 

 ושכירויותהחברה הכלכלית הוא הקאנטרי  ה שלייעודש זה נובע מכךו במחזורים בין השנים
מלש"ח  2.7ההפסד הינו  רק את הפעילות הזאת. בהוצאות הנהלה וכלליות הממצ 2019ושנת 

אפשר לראות  16,17בביאור  .מלש"ח 3.5מלש"ח, זהו קיטון של  6לעומת שנה קודמת שהיה מעל 
בעיקר נושא מוסדות חינוך,  ,פעילויות שהשנה אינן היו את הירידה בהכנסות. בשנה קודמת

בהוצאות, בקאנטרי ישנו שיפור ניכר מבחינת גידול  יש קיטון לא היו הוצאות אז ומנגד
ה רואים את היתרה המצטברת משנה קודמת שהיית –בהכנסות. ביטוי מתחם התחנה במאזן 

מלש"ח ללא מענקים. ההשקעה בכל מתחם  27אלש"ח סה"כ  726מלש"ח. השנה הושקעו עוד  26
מלש"ח וישנן עוד תביעות שעומדות כנגד המתחם בסכום של מעל  32התחנה כולל מע"מ הינו 

 מלש"ח. 47 –מלש"ח, אם נחבר זאת יחד נגיע להשקעה של כ  15
 

 

  20/520החלטה מספר 

 2019חברה כלכלית לפיתוח בע"מ לשנת  של דוחות כספייםהחברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, 
 איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 

 נגד: כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי
 
 
 
 

 17.6.20אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום   : 6' נושא מס

 

  .17.6.20מנכ"ל העירייה מציג את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 

 

  20/530החלטה מספר 

 17.6.20פרוטוקול וועדת הקצאות מיום   פה אחד אתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

וזאן, מיכאל ברקן, איתי אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז 
 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי, כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 
 

 

 סיוע למען הקהילה" –אישור הסכם פיתוח והסכם חכירה עמותת "סלע  : 7' נושא מס

 
 

צורפה לכם חוו"ד של היועמ"ש, זוהי עמותה שסיימה את הליך ההקצאה והיא בשלב  :מנכ"ל
 שנים, מבנה יביל במתחם אגף שפ"ע. 3 –רשות שימוש ל  אנחנו מעניקים. ההסכם

 .ועמותות נוספות עבודה נהדרת כמו גם עמותת יד לקהילה עושהזוהי עמותה שראש העיר: 
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  20/540החלטה מספר 

סיוע למען  –הסכם פיתוח והסכם חכירה עמותת "סלע פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 הקהילה"

 
אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, איתי אבי 

 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי, כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז
 

 
 

 מהישיבההרב גולד יוצא 
 
 
 
 
 

 לגלות חיים חדשים" –אישור חוזה הקצאה עמותת "משמעות  : 8' נושא מס

 

העמותה  .לגלות חיים חדשים"-שנים לעמותת " משמעות 3-רשות שימוש למעניקים אנחנו  :מנכ"ל
 .סיימה הליך הקצאה ונמצאת בשלב ההסכם

 

  20/550החלטה מספר 

 לגלות חיים חדשים" –עמותת "משמעות להקצאה החוזה  אתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

לירז וזאן, מיכאל ברקן, איתי כהן, מוטי  אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, בוריס יודיס,בעד: 
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי

 
 

 
 הרב גולד חוזר לישיבה

 
 
 
 

 אישור הסכם פיתוח והסכם חכירה עמותת "תפארת לגיל הרך" : 9' נושא מס

 
 
 

 יצאנו להליך הקצאה למעון יום ברובע יזרעאל, ההליך הסתיים ואנחנו בשלב ההסכם. :מנכ"ל

 

  056/20החלטה מספר 
 
 

 הסכם פיתוח והסכם חכירה עמותת "תפארת לגיל הרך"פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 

ברקן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל בעד: 
 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי, איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 
 
 
 
 

 חידוש הרכב המועצה הדתית :10' נושא מס

 
 

ברגע שמתמנה ממשלה ממנים גם מועצה דתית. לפי מה שהבנו מספר החברים עלה  :ראש העיר
נציגים  4 . ההרכב יהיה כדלקמן:נשים 3 חייבות להתמנות הרכב המועצהב .7במקום  9-אצלנו ל

 רב העיר.שהוא אחד  ונציגע"י השר נציגים שיבחרו  4,שחברי מועצת העיר תבחר
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אני מבקש למסור לי את שמות המועמדים  .3לקואליציה ו 1נציג אפשרות להציע לאופוזיציה יש 
לאישור המועצה ונשלח לשר. כרגע זה לא לאישור המועצה אלא  ולאחר מכן נביא את ההרכב

 לעדכונכם.
 

 

 הארכת הסכם עם חברת אמניר :11' נושא מס

 

ישנה סוגיה נוספת שאנחנו מכיוון ש אנחנו מבקשים להוריד את הנושא מסדר היוםראש העיר: 
מלש"ח לעירייה במהלך  40רוצים לבדוק עם היועמ"ש. על פניו זה נראה הסכם שאמור להכניס כ 

 מסודרת. חו"דת העיר למועצ נביאשנים.  15של 
 

 מהנדס העיר יצא מהישיבה
 
 

 מהנדס העיר –החזר הוצאות משפטיות  : 12'נושא מס

 
 
 

 .הדיון התנהל בדלתיים סגורות

 . 25% -כ₪ ,  28,950היועמ"ש סקר את המלצת הוועדה וחיווה דעתו להחזר של 

 

  057/20החלטה מספר 
 
 

 מהנדס העיר –החזר הוצאות משפטיות מאשרים חברי מועצת העיר 
 

אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, בעד: 
 דני דסטה, עדיאל אילוזאיתי כהן, מוטי אלוש, 

 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי נגד: 
 

 חבל בתיה שלא היית חברת מועצה בקדנציה הקודמת. חביב: 
 חבל שלא הייתי, לא יודעת מה עשו לו. בתיה:
 איזו עוגמת נפש ועוול עשו למהנדס, שפכו את דמו, אין אח ורע למה שקרה כאן. חביב:
 את מה שיש לי אגיד לך בפרטיות. בתיה:

 
 

 הלוואה לטובת החברה הכלכלית : 13'נושא מס

 
 
 

הלוואה לטובת החברה הכלכלית נדרשת בכדי שהחברה תוכל לעמוד בהתחייבויות ובפסקי  :נתנאל
 איך לשלםאין לנו אפילו . כמו כן יש פרויקט גדול שתקוע שכולכם מכירים פארק הרכבת .דין שיהיו

הגשנו קול קורא כדי להתחיל להניע איזשהו תהליך עסקי. ביכולים לשלם  ואיננוהשומה לרמ"י 
למפעל הפיס בבקשה להלוואה לגגות סולריים, זוהי הלוואה בתנאים טובים מאוד. מלבד התביעות 

אני תקווה שנשקיע כמה שפחות בתביעות וכמה ושאין לנו יד בהן ונצטרך לשלם את פסקי הדין 
וכמובן שכל השקעה תהיה אל מול תכנית בכדי להצדיק את ההשקעה. החברה  בפיתוח,שיותר 

 נמצאת בשלב התייעלות והבראה.
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מלש"ח. פנינו לכל הבנקים וההלוואה הטובה ביותר היא מבנק מרכנתיל  20ההלוואה הינה עד  גזבר:
 .1.1.21-לשלם ב נתחיל ,. זוהי הלוואה עם גרייס-0.39פריים  (בנק דקסיה לשעבר)דיסקונט 

 

  20/805החלטה מספר 
 
 

 הלוואה לטובת החברה הכלכליתחברי מועצת העיר מאשרים 
 

אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, בעד: 
 איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוינגד:  
 

 
 הלוואת פיתוח : 14'נושא מס

 
 

להשלמת כבישים ומדרכות   c1ל חמלש" 5מלש"ח.  15הלוואה של לקחת אנחנו רוצים  ראש העיר:
 מלש"ח לגינון ברחבי העיר והשכונות. 5-מלש"ח לעבודות ברובע יזרעאל ו 5ואת הטיפוח הכללי, 

 התב"ר למועצה.אנחנו מאשרים כרגע רק את ההלוואות, כשהתב"ר יאושר, נביא את 
 

  059/20החלטה מספר 
 
 

 פיתוח תהלוואאת  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, בעד: 
 איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז

 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוינגד:  
 

 

 היתר עבודה נוספת לעובדים : 15'נושא מס

 
 
 

 מסמך היתר עבודה נוספת לעובדים הועבר ביניכםמנכ"ל: 
 

  20/600החלטה מספר 
 
 

 פה אחד עבודה נוספת לעובדים חברי מועצת העיר מאשרים 
 

אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, לירז וזאן, מיכאל ברקן, בעד: 
 בתיה אדרי, כפיר סרוסי, משה לוי , אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוזאיתי כהן, מוטי 
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בישיבה הקודמת הסברתי את נושא בי"ס נופים ואלומות ואני ארחיב בנושא היום. ראש העיר: 
ישנה ירידה מאוד משמעותית במספר התלמידים בשלושת בתי הספר בעפולה עילית: אלומות, 

תלמידים מתוכם  165ובנופים  130במעלות ניסים  ,תלמידים 250 לומדיםבאלומות  מעלות ונופים.
קבוצות תלמידים גדולות  עוזבות . קבוצה  2תלמידים יעלו בשנה הבאה לחטיבת הביניים. בנוסף  30

אחת עוברת לבי"ס שוהם והקבוצה השנייה היא קבוצת בי"ס הדמוקרטי שהודיעו שהם עוזבים את 
 תלמידים. 110בשנה הבאה אמורים  ללמוד בבי"ס נופים כ .נופים

באי כרגע גם אנחנו נמצאים מורות לשימוע.  5הזמינה בדיקה, היא מנהלת המחוז ערכה לאחר ש
וודאות. בניגוד למה שקורה בתקשורת התושבים אינם יודעים שהעירייה אינה סוגרת בי"ס אלא 

מכיוון שאי אפשר  למיזוג לפני שנגיע לקריסה משרד החינוך. המלחמה שלי הייתה לנסות להגיע
תלמידים. אם נמזג בין בתי הספר ניתן יהיה לקחת את כל הכיתות ואת  15 עםלהישאר עם כיתות 

תלמידים שתי  300 -יצור בי"ס של כתבין אלומות לנופים  התלמידיםכל המורות ולוודא שחלוקת 
צריכים להיות ערוכים לסיטואציה שבה תה בממוצע. אנחנו יתלמידים בכ 25כיתות בשכבה עם 

 בתי הספר שבעפולה עילית יישאר בי"ס ממלכתי אחד וממלכתי דתי אחד. שלושתמתוך 
 הכל נתון כרגע להחלטת מנהלת המחוז.

 
 

 
 

 20:23הישיבה הסתיימה בשעה 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


