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 20-08, 8/112פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 אולם ישיבות "אורן" 16.8.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

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

 חבר מועצה   -  אלושמר מוטי 
 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   -  גב' בתיה אדרי
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 חברת מועצה  -  שרוןגב' נגה 
 

 חסרים:
  סגן ראש העיר -  מר צורי כהן

 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -        גב' קרן אלקריף       
 )בהודעה מוקדמת( משנה לראש העיר -  מר מיכאל ברקן

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה                 -         מר שלום שלמה       

 משרד עו"ד גולדהמר ,יועץ משפטי -  מר עודד  דונג
 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי

 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שמעון עמר
  מנהלת אגף הון אנושי -  גב' חמוטל גנון

 
  

 

 
   19:05הישיבה נפתחה בשעה 
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 וביניהם: 2020 הציג מצגת עירונית לחודשים יולי אוגוסטראש העיר 

 

 ביקור שר החינוך יואב גלנט 

 בניית מוסד רפואי נוסף בעיר 

 מבצע שתילת פרחים ברחבי העיר 

 הקלה וסיוע לבתי העסק במשבר הקורונה 

 קידום כביש עוקף עפולה מזרח 

 מינוי קב"ט עירייה חד"ש 

 חנוכת כיכר אבירם לוי 

 אירועים בפארק העירוני לאור מגבלות הקורונה מתן אפשרות לקיום 

  מחשבים לילדי העיר 1,000חלוקת 

 חנוכת ספריה חברתית במרכז העיר 

 ר והיערכות לתרחישי חירום"אימון צוות סע 

 חלוקת תיקי גב למתגייסים 

 פתיחת המרכז לגיל הרך לילדי עפולה 

 עפולה במקום הראשון בדירוג הערים הירוקות במשבר הקורונה 
 
 
 
 

 :על סדר היום

 9.8.20אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום  .1

 אישור תב"רים  .2

  2020עדכון תקציב  .3

  2020-(, תש"פ2תיקון חוק העזר לעפולה )שמירת הסדר והניקיון( )תיקון מס'  .4
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 208.9.אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום  :1נושא מס' 

 
 

 .זימוןעם הקיבלתם את פרוטוקול וועדת כספים  :גזבר
 

 

  20/610החלטה מספר 

  9.8.20 כספים מיום את פרוטוקול וועדת  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי אלוש, דני 
 , עדיאל אילוזדסטה

 

 , נגה שרוןבתיה אדרי, משה לוי: כפיר סרוסי, לא מצביעים
 
 

 

 אישור תב"רים: 2נושא מס' 
 

 סי.פי-נגישות פיזית – 1479ר "אישור הקמת תב  2.01

             ₪ 10,541 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 10,541     משרד החינוך

 ₪ 10,541   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 בטחון קהילתי – 1439 ר"אישור הגדלת תב 2.02

 ₪   745,193    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  240,116           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 180,087    המשרד לביטחון פנים

  ₪ 60,029    רגיל סעיפי תקציב

 ₪ 985,309   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 עבודות תיעול וניקוז – 549ר "אישור הגדלת תב 2.03

 ₪   10,250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  400,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 400,000     גביה מבעלים

 ₪ 10,650,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 פיתוח שצפ"ים – 556ר "אישור הגדלת תב 2.04

 ₪   5,600,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  650,000           התב"ר  מבקשים לאשר הגדלת  

  ₪ 650,000     גביה מבעלים

 ₪ 6,250,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 גן אחיות-נגישות פיזית – 1480ר "אישור הקמת תב  2.05

             ₪ 11,160 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 11,160     משרד החינוך

 ₪ 11,160   ס"התב"ר עסה"כ מעמידים את 

 

 עגורים-הנגשת גן טיפולי – 1481ר "אישור הקמת תב  2.06

             ₪ 30,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 C1פיתוח מתחם  – 312ר "אישור הגדלת תב 2.07

 ₪   74,200,000    עומד ע"ס של  התב"ר

 ₪  5,800,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 5,000,000      הלוואה

  ₪ 800,000     גביה מבעלים

 ₪ 80,000,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 21 -התאמת מערכת החינוך למאה ה – 791ר "אישור הגדלת תב 2.08

 ₪   1,676,400    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  120,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 120,000   אוטונומיה -סעיפי תקציב

 ₪ 1,796,400   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 פיתוח רובע יזרעאל – 450ר "אישור הגדלת תב 2.09

 ₪   73,100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  5,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 5,000,000      הלוואה

 ₪ 78,100,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פיתוח גינון ברחבי העיר – 1482ר "אישור הקמת תב  2.10

             ₪ 5,000,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 5,000,000      הלוואה

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

 

 פ לטיפול בילד ובמשפחה"שר – 1148ר "אישור הגדלת תב 2.11

 ₪   510,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  90,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 90,000    גביה ממשתתפים

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

 

 רכישת שני מבנים יבילים לקהילת ויזניץ – 1388ר "אישור הגדלת תב 2.12

 ₪   240,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  436,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 436,000     קרנות הרשות

 ₪ 676,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תוכנית מחשבים לכל תלמיד – 1483ר "אישור הקמת תב  2.13

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

            ₪ 360,000     גביה מהורים

  ₪ 440,000     מפעל הפיס 

 ₪ 800,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תוכנית מחשב לכל כיתה – 1484ר "אישור הקמת תב  2.14

   ₪ 580,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

            ₪ 130,000     גביה מהורים

  ₪ 450,000     מפעל הפיס 

 ₪ 580,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תומכי הוראה יסודיים תשפ"א – 1485ר "אישור הקמת תב  2.15

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

            ₪ 500,000     משרד החינוך

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

 

 אמצעי מיגון מקורונה למוס"ח – 1486ר "אישור הקמת תב  2.16

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

            ₪ 500,000     משרד החינוך

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

 תל"ן והעשרה בחנ"מ – 292ר "אישור הגדלת תב 2.17

 ₪   1,899,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  213,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 213,000     משרד החינוך

 ₪ 2,112,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 עיר המח"ר – 1186ר "אישור הגדלת תב 2.18

 ₪   1,787,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  46,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 46,000     משרד המדע

 ₪ 1,833,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 פוצים במוסדות  ציבור וחינוךשי - 1408ר "אישור הגדלת תב 2.19

 ₪   1,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

  ₪ 1,000,000     קרנות הרשות

 ₪ 2,000,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 כיתות גן ברח' קרן היסוד 2בניית  – 7143ר "אישור הגדלת תב 2.20

 ₪   1,561,010    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  343,658           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 343,658     קרנות הרשות

 ₪ 1,904,668   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 גנים ברח' לאה גולדברג 4בניית  – 2145ר "אישור הגדלת תב 2.21

 ₪   3,155,220    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  457,682           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 457,682     קרנות הרשות

 ₪ 3,612,902   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 והרחבת ביה"ס אלון יזרעאלתכנון  – 809ר "אישור הגדלת תב 2.22

 ₪   12,699,824    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,550,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 1,550,000     קרנות הרשות

 ₪ 14,249,824   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פוטוגרמטרימיפוי  – 670ר "אישור הגדלת תב 32.2

 ₪   1,050,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 200,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,250,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 שיפוץ מגרש כדורגל עפולה עילית – 1405ר "אישור הגדלת תב 42.2

 ₪   863,226    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  79,243           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 79,243     קרנות הרשות

 ₪ 942,469   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 שיקום פארק נחל המורה – 961ר "אישור הגדלת תב 52.2

 ₪   2,113,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  235,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 235,000     הרשותקרנות 

 ₪ 2,348,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הנגשת מבני ציבור – 995ר "אישור הגדלת תב 62.2

 ₪   600,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

  ₪ 1,000,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,600,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תכנון מרכז לתשושי נפש – 1415ר "אישור הגדלת תב 72.2

 ₪   100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  155,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 155,000     קרנות הרשות

 ₪ 255,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 קורונה-מדיה דיגיטאלית  – 1487ר "אישור הקמת תב  82.2

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

            ₪ 500,000     משרד החינוך

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

 

 נגישות פיזית גוונים – 1488ר "אישור הקמת תב  92.2

   ₪ 97,297 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

            ₪ 97,297     משרד החינוך

 ₪ 97,297   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 19:20כפיר סרוסי יצא מהישיבה בשעה 
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  20/620החלטה מספר 

 את התב"רים חברי מועצת העיר מאשרים 
 

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

 

 לא מצביעים: בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון
 
 

 2020עדכון התקציב לשנת  :3נושא מס' 
 

כבכל שנה אנחנו מבצעים כשניים עד שלושה עדכונים במהלך השנה. העדכונים האחרונים  :גזבר
  .נשלחו אליכם

 בנושא טיפול בפסולת ופתחנו סעיף חדש לטובת הנושא הזה. אש"ח 465קיבלנו מהמדינה שיפוי של 
ערכנו התאמות בצד  .מלש"ח 6.4 בסךלתוספת בהכנסה לתקבולים ממשרד החינוך וצפי יש 

. בישיבת המועצה מלוותהגדלנו פירעון ו  סייעות כעובדות עירייה נוההוצאה בסעיפי שכר, קלט
הלוואה הראשונה. כמו כן הוגדלו עבור הקיבלנו אישור ממשרד הפנים  .הלוואות 2הקודמת אושרו 

תקציב חגיגות את  צמצמנומלש"ח.  1.435ההוצאות מתב"רים מחודש אוגוסט ועד סוף השנה ב
: פתחנו במקומם שני סעיפים חדשים אש"ח, 100סך באת תקציב חגי עם אש"ח ו 300האסיף בסך 

. לאחר שיאושר אש"ח 300בסך של  וסעיף סיוע קורונהאש"ח  100סך של  סעיף אזרחים וותיקים 
יקים צוות סיוע לנפגעי קורונה בתחומים שונים, ייקבעו  עדכון התקציב, מנכ"ל העירייה

היום התקבלה  :הנחת ארנונהסיוע לעסקים בהכספים.  יחולקופיהם  לעקריטריונים ותבחינים ש
כל  .2021ארנונה לעסקים עד חודש יולי תשלומי סיוע בל בנוגעהחלטה ע"י שר הפנים ושר האוצר 

יהיה שיפוי מהמדינה לאותם עסקים.  .יוכל לבקש סיוע מהרשות 60%עסק שהכנסתו תיפגע ב 
עדיין לא הוגשו בקשות, אנחנו נפרסם את  .וועדת ההנחות התכנסה השבוע :בנושא סיוע לתושבים

, נרכז זאת לקראת פקודת העיריות ההנחות בארנונה שהעירייה יכולה להעניק לתושבים על פי
 ונוכל לתת הנחות רטרואקטיבית מתחילת השנה לכל מי שנפגע. חודשים אוקטובר נובמבר

 ₪. 385,010,000סה"כ מעמידים את תקציב העירייה המעודכן על סך של 
 

  20/630החלטה מספר 

 2020עדכון התקציב לשנת  את חברי מועצת העיר מאשרים
 

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

 

 לא מצביעים: בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון
 

 

 
 

 2020-(, תש"פ2תיקון חוק העזר לעפולה )שמירת הסדר והניקיון( )תיקון מס'  :4נושא מס' 
 

לעסקים, בין היתר ע"י פטור יחסי של  רהעזמתן ל את האפשרותראש העיר ביקש לבחון : מנכ"ל
ור חלק מהשנה טבדקנו את החוק וראינו שזוהי אגרה שנתית ואי אפשר לפ .אגרת כסאות ושולחנות

החוק לא מאפשר זאת. אנחנו רוצים לתקן את חוק העזר בכדי שנוכל לפטור עסקים בחלק היחסי שו
 שבו לא השתמשו. 
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  20/640החלטה מספר 

(, 2תיקון חוק העזר לעפולה )שמירת הסדר והניקיון( )תיקון מס' חברי מועצת העיר מאשרים 
 2020-תש"פ

 
בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי אלוש, דני 

 דסטה, עדיאל אילוז
 

 לא מצביעים: בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון

 
 
 

 

 

 

 

 19:30הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


