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 20-21,  11/23פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 מרכז קהילתי "בית אשכול" 06.12.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

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

 סגן ראש העיר  -  צורי כהן מר
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

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

 חבר מועצה -  מר דני דסטה 
 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חברת מועצה   -  אדרי גב' בתיה
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 

 חסרים:
 (בידוד)חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               

 (בידוד) משנה לראש העיר -  מר מיכאל ברקן
 
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה               -מר שלום שלמה                

 יועמ"ש העירייה     -   מר איתי קידר 
 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי
 מהנדס העיר -  מר ישראל קנטור

   מבקרת העירייה -    גב' עינב פרץ
 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן
 מנהל אגף שפ"ע -  מר שמעון עמר
  מנהלת הון אנושי -  גב' חמוטל גנון
 מנהל חינוךראש  -  גב' טינה ולדמן
 מנהלת אגף רווחה -  גב' סיגל בניאס
 מנהלת אגף צעירים וקהילה -  גב' תמר דיגמי

 
  

 

 
   20:32הישיבה נפתחה בשעה 
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 29.11.20ומיום  8.11.20אישור פרוטוקולים ועדת הקצאות מיום  :1נושא מס' 
 

 מציג את הפרוטוקולים.מנכ"ל: 
 

 

  20/190החלטה מספר 

 8.11.20ועדת הקצאות מיום  קולפרוטו את חברי מועצת העיר מאשרים 
 

מנחם גולד, איתי כהן, מוטי אלוש, דני צורי כהן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, עד: ב
 .לוי, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה , לירז וזאןדסטה, עדיאל אילוז

 
 

 

 בוריס יודיס. נגד:
 

 

  092/20החלטה מספר 

למעט סעיפים  29.11.20פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  את פה אחדחברי מועצת העיר מאשרים 
 .3 -ו 1
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי. אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז
 

  093/20החלטה מספר 

  29.11.20פרוטוקול ועדת הקצאות מיום ב 3 -ו 1הסעיפים  חברי מועצת העיר מאשרים את
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, איתי כהן, מוטי אלוש, דני ב

 וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.דסטה, עדיאל אילוז, לירז 
 
 
 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 
 

 

 
 31.8.20אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  :2נושא מס' 

 

 

אנחנו מציגים לפניכם לאישור את התבחינים לתמיכה בתנועות וארגוני נוער. עיקר מנכ"ל: 
כמו כן אנחנו מציגים תבחינים  לתמיכה התבחינים הם על פי כמות המדריכים וכמות החניכים. 

 באגודות ספורט.
 

  094/20החלטה מספר 

 31.8.20פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  את פה אחדחברי מועצת העיר מאשרים 

 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 לירז וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, 
 
 
 
 
 



 

 4 

 

 13.10.20 אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום :3נושא מס' 

 

 מציג את הפרוטוקול.מנכ"ל: 
 

  095/20החלטה מספר 

 13.10.20  פרוטוקול וועדת שמות מיום  את פה אחדחברי מועצת העיר מאשרים 
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.
 
 

 מעבר מבחירה מבוקרת לאזורי רישום :4נושא מס' 

 

לאחד משלושת בתי בעבר קיבלנו תקציב מהמדינה שאפשר להורים לרשום את ילדם : ראש העיר
התקציב הזה הופסק ולכן אנו מביאים  .ללא קשר לקרבת מקום מגוריהם ,הספר שהוצגו בפניהם

כל תלמיד ילמד בבית ספר הקרוב למקום  .חזרה לאזורי רישום בפני מועצת העיר בקשה לאישור
 מגוריו.

 

תלמיד רשאי היה לבחור מתוך שלושה בתי  .לפני מספר שנים הייתה בעפולה בחירה מבוקרת טינה:
מעוניין ללמוד. במשך כשלוש שנים קיבלנו תקציב במסגרת קול קורא,  הואהיכן יסודיים ספר 

במשך השנתיים האחרונות המשכנו עם המודל הזה למרות  . לאחר שלוש שנים הופסקהזה התקציב 
אולם היום אנחנו מבינים שבעיר יש שינוי באזורים שונים עקב מיעוט  ,כך תקציב שלא קיבלנו על

באזורים אחרים יש ריבוי תלמידים. לכן אנו רואים צורך לתת  ,בתלמידים באוכלוסייה ולהיפך
קיבלנו את ברכת ואפשרות רישום לתלמידים קרוב לביתם. הצגנו את הדברים למנהלת המחוז 

י אזורי רישום והבהרנו את הדברים מול הרשות וראש העיר אנו עם אחרכמו כן דיבר .הדרך שלה
 והיום זה מובא לאישור מועצת העיר.

 
  20/609החלטה מספר 

 מעבר מבחירה מבוקרת לאזורי רישוםחברי מועצת העיר מאשרים 
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

  .אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן
 

 כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.נגד: 
 

 

 )ברחוב החשמל( 16696בגוש  42אישור עסקה לרכישת חלקה  :5נושא מס' 

 

בעלות קצ"א. כביש עוקף השוק החדש בהינה   42כפי שרשמתי בחוו"ד שקיבלתם, חלקה יועמ"ש: 
נסלל  בחלקה ללא הליך הפקעה או רשות. קצ"א הגישה תביעה כנגד העירייה בבית המשפט המחוזי, 
והצדדים הגיעו להסכמה שמחייבת אישור של מועצת העיר לרכישה החלקה . ככל שיתקבל אישור 

 בעסקה:  החלקה תירכש המועצה יגבשו הצדדים מתווה סופי של הסכם בכתב לפי המתווה הבא

ע"מ. כל החיובים שיחולו על המקרקעין    +אש"ח 450רצונית ממוכר לקונה, התמורה שסוכמה בסך 
היטלי פיתוח יחולו על העירייה. התמורה שנקבעה הינה עפ"י חוו"ד ולרבות היטל השבחה, ארנונה 
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ות דעתי המקצועית שמאי מטעם קצ"א ושמאי מטעם העירייה מצא שהיא הוגנת וכדאית. עפ"י חו
 ( לתקנות העיריות )מכרזים(.1)3העירייה מוסמכת להתקשר לחוזה לפי תקנה 

 

 
  20/709החלטה מספר 

 )ברחוב החשמל( 16696בגוש  42עסקה לרכישת חלקה  פה אחדחברי מועצת העיר מאשרים 
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.
 
 

 יצאה מהישיבה ליאנה קריספי
 

 מינוי מחזיק/ת תיק קהילה :6נושא מס' 

 

מנהלת אגף קהילה, נוער וצעירים. הגב' תמר דיגמי ל את חודשים, קלטנולפני מספר : ראש העיר
, ממייסדות מנהלת השכונה ברובע יזרעאל ופעילה ללמנות את הגב' יאנה קריספי היום אני מבקש

מרכזית בתחום התרבות והקהילה בעפולה בשנים האחרונות, למחזיקת תיק קהילה. מדובר בתואר 
 התרבות והקהילה. אגפיתנדבות, תוך שיתוף פעולה עם של כבוד, בתפקיד ייצוגי ובה

 
 

  098/20החלטה מספר 

 מינוי מחזיק/ת תיק קהילהחברי מועצת העיר מאשרים 
 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן. 
 

 כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.: נמנעים
 

 נכנסה לישיבהל יאנה קריספי
 

 , מועצת העיר אישרה את המינוי שלך.קבלי את ברכתייאנה ראש העיר: 
 

בעשייה התנדבותית בעיר, ארגנתי המון פעילויות  עוסקת ערב טוב, שמי יאנה, מגיל צעיר אנייאנה: 
שלתושבי והיא לכולנו יש מטרה אחת  שהוגדר כהפנינג מוצלח ביותר.  שיא הפעילות היה ערב נשים

עפולה יהיה טוב. אני מזמינה את כולם לעבוד אתנו בשיתוף פעולה. תודה על הבחירה ועל האמון 
 שנתתם בי.

 

אני מברכת את יאנה להצלחה. תחום הקהילה הינו תחום שמתפתח ברמה מוניציפאלית תמר דגמי: 
אחת הרשויות הראשונות שהקימה אגף קהילה במיוחד בעיר  אה שעפולה היאני שמחבכל הארץ. 

 עם גידול דמוגרפי. אני שמחה שראש העיר ראה את התחום כחשוב ובחר לקדם אותו. 
 

 אני מבקש לברך את יאנה להצלחה.  עדיאל אילוז:
 

 אני מכיר את יאנה מספר שנים, יאנה בעלת כישרונות רבים, ומאחל לה בהצלחה. בוריס יודיס:
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 204, חלקה:17761שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' ההגנה גוש: :7נושא מס' 
 

 מציג את תשריט המגרש הריק.מנכ"ל: 
 

  099/20החלטה מספר 

כמגרש לחניה ציבורית ברח' ההגנה שימוש במגרש ריק חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 204, חלקה:17761גוש:

 
עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב

 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי.
 

 21:25נגה שרון עזבה את הישיבה בשעה 
 
 

 אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך :8נושא מס' 
 

 אנחנו מביאים להצבעה אישור מורשי חתימה עפ"י הרשימה שנשלחה אליכם.מנכ"ל: 
 

  100/20החלטה מספר 

 מורשי חתימה מוסדות חינוךחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 
 

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

 
 
 
 
 

 מינוי מהנדס עיראישור  :9נושא מס' 
 

אני ישראל קנטור שפורש לגמלאות.  מר בסוף החודש אנחנו נפרדים ממהנדס העירראש העיר: 
הדרישה הייתה  .יד לבנים ובית המוסיקה, כמנהל הפרוייקט של בית 2002מכיר את ישראל משנת 

. ואכן בערב יום הזיכרון ובזמן קצוב מאוד את פרויקט בית יד לבנים יום הזיכרוןערב לסיים עד ל
נבחר פה אחד כמהנדס העיר ו, התמודד ישראל  2005ערכנו את הטקס במבנה החדש והמכבד. בשנת 

 עפולה. הפרויקטים הגדולים ביותר שנבנו בעיר עפולה נבנו בתקופתו של ישראל. הפרויקט הגדול 
יל בתוכו אמפי, מגרשי , פארק שמכחודשים 9ביותר הינו הפארק העירוני שבנייתו ארכה והבולט 

. ומרשים ענק לפרויקטהר של אדמה הפך  בעבר מקום שהיה .צמחייה ,משחקים, מתקנים, מדשאה
שנים נבנו :  3האצטדיון העירוני והבריכה במתחם הספורט. בפרק זמן של  פרויקטלאחר מכן נבנה 

 בתי ספרמספר נבנו בתקופה שמאז ועד היום אצטדיון, פארק, בריכה, מרכז הורים ילדים. 
בקדנציה  גני ילדים, 28בי"ס שהם. בקדנציה הנוכחית נבנו , , בי"ס יהלוםכשהדובדבן בי"ס תדהר

. כל המבנים החדשים בעיר נבנו בתקופת גני ילדים 8 בקדנציה הקודמת גני ילדים, 17 הראשונה
יזרעאל הייתה שכונת רובע , 2005בשנת  .רבים כבישיםונבנו  תוכננו כמו כן ,ישראל כמהנדס עיר

יחידות הדיור שהוקמו ברובע יזרעאל  4,000. כל וכיום שכונה גדולה שני שלדים של חברת מבני גזית
נסללה דרך הגישה לבית חולים, הושלמה בניית המתחם  הן תכנון וביצוע של ישראל קנטור.

ין ערים וועדת בני ומורדות עפולה הצעירה. C1ובנוסף נעשה גם תכנון וביצוע במתחם  המסחרי
מנהל עבודה מול מוסדות ממשלתיים רבים  ומול בראשותך  אישרה היתרים לאלפי יחידות בינוי, 
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בשם בשמי ואני מודה לך  כל תושבי העיר והאזור צריכים להודות לך על פועלך.. מקרקעי ישראל
 .גם לאחר הפרישה יפגשוהטובות מאחל שדרכנו ו כל תושבי עפולה

 

, ישראל ואני עבדנו יחד הרבה שנים, עברנו כברת דרך ארוכה לתכנון ובניה כיו"ר הוועדה חביב פרץ:
 הן בפן המקצועי והן בפן החברתי, אני מאחל לך הרבה בריאות והצלחה.

 

את ישראל אני מכיר הרבה שנים, בשנים האחרונות כיו"ר הוועדה לתכנון ובניה,   שלמה מליחי:
, אני מעריך רבמהשורה הראשונה, בעל ניסיון  עבדתי בצמוד מאוד לישראל. ישראל איש מקצוע

 אותו הן מקצועית והן כחבר. אני מאחל לך בהצלחה ומאמין שדרכנו לא תיפרד.
 

 

אחל עוד שנים רבות אתודה רבה לכולם, מאחל לכולם בהצלחה, ולך ראש העיר  ישראל קנטור:
הנכונה אני מקווה שייקח לך אמרת שצריך  עשר שנים בכדי לסגור את הבור, אתה בדרך  בתפקיד.

 עפולה זכתה בראש עיר שמקדם את העיר ודואג לה.פחות. 
 
 

הוועדה בחרה את מר יוסי גפני, בעל  .בכירים ה למינויהתקיימה וועד16.11.20בתאריך  ראש העיר:
ניסיון מתאים למהנדס העיר. אנחנו מבקשים לאשר את מינויו של יוסי גפני למהנדס העיר בתנאי 

, אחזקת רכב כמקובל בכפוף להוראות פקודת 85%שכר בכירים, שכר התחלתי  85%-95%שכר של 
ובנייה גב' אורה פיסטינר. תקופת  העיריות ומשרד הפנים. כמו כן נבחרה גם מהנדסת הוועדה לתכנון

סמכויות למהנדסת  אצלתחודשים, התנאי למינוי הוא התשעה הניסיון של מהנדס העיר הינה ל
 , או סביבתהכמו כן יידרש להעתיק מגוריו לאזור עפולה הוועדה.

 
 

  101/20החלטה מספר 

 מינוי מהנדס עירחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 
 

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

 
 

 הלוואה לפיתוח כבישים ותשתיות :10נושא מס' 
 

 .לפיתוח כבישים ותשתיותאנחנו מבקשים להביא לאישור מועצת העיר הלוואה גזבר: 
 
 
 
 

  102/20החלטה מספר 

 הלוואה לפיתוח כבישים ותשתיותחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 
 

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

 
 

 23.9.20, 22.9.20אישור פרוטוקולים ועדת ביקורת מיום  :11נושא מס' 
 

והנושאים הרבים שנדונו כבר, אני מבקשת מחברי המועצה לדחות  הישיבה הארוכהמפאת  מבקרת:
בישיבה  2019אישור הפרוטוקולים של וועדת הביקורת ולהציגם יחד עם דוח המבקרת לשנת את 

 הבאה.
 

  103/20החלטה מספר 
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אישור פרוטוקולים ועדת ביקורת את להוריד מסדר היום וחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 בישיבה הבאה.ולהציגם  23.9.20, 22.9.20מיום 

 

 
 

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

 
 

 2019המבקרת לשנת  בדו"חדיון  :21נושא מס' 
 

מפאת השעה והנושאים . ועם המון נושאים להצגהמאוד דוח הביקורת הינו דוח ארוך  מבקרת:
 הרבים שנדונו כבר, אני מבקשת מחברי המועצה לדחות את הצגתו לישיבה הבאה.

  
  104/20החלטה מספר 

 2019להוריד מסדר היום את הצגת דו"ח המבקרת לשנת חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 ולהציגו בישיבה הבאה.

 

 
 

עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב
 י, משה לוי.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, בתיה אדר

 
 

 עדכון דירקטורים בחברות העירוניות :13נושא מס' 
 

ואת  יזרעאל עפולה את מר תומר בן לולו במנהלתאנחנו מבקשים להאריך לכהונה נוספת  מנכ"ל:
 3 -לואנחנו מאריכים כדחצ"ים שנים  3כיהנו כבר בהכשרתם, גב' אורלי חקוקי. שניהם עורכי דין 

 שנים נוספות. 
 

  105/20החלטה מספר 

את כהונתם  שנים נוספות 3להאריך לתקופה של חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 יזרעאל עפולה. במנהלתשל מר תומר בן לולו וגב' אורלי חקוקי כדירקטורים 

 

 
 

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

 
קנין במקום הגב' אורטל סרוסי אנעם את עו"ד יריב ו-מי אנחנו מבקשים למנות בחברתמנכ"ל: 

 ות.שכיהנה שתי תקופ
 

  106/20החלטה מספר 

 .קניןאמר יריב ו עו"דלמנות כדירקטור בחברת מי נעם חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 
 

עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב
 משה לוי.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, בתיה אדרי, 
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 וועדה חקלאיתאישור  :41נושא מס' 
 

לאישור המועצה. הוועדה החקלאית היא  הוועדה החקלאית ובאהצו הארנונה, לא ה בדיון עלגזבר: 
סטטוטורית. הוועדה אישרה את העלאת הארנונה לאדמות החקלאיות. אנחנו  יתוועדה שממונ

 מבקשים להביא לאישור את ההחלטה.
 
 

  107/20החלטה מספר 

 .חקלאיתהוועדה האת חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 
 

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

 
 

 1056אזור תעסוקה תמ"ל  –עמק יזרעאל  –אישור הסכמות עפולה  :51נושא מס' 
 

מועצה האזורית עפולה ולעיריית היא חברה משותפת ל בע"מ יזרעאל עפולה החברהראש העיר: 
מתווסף ליד מפעל תדיראן.  "משולשה"ו עמק יזרעאל והיא מנהלת את אזור התעשייה אלון תבור

. החלוקה בין עפולה לעמק אדמות שייכות למרחביהוהבעפולה חדש, המיקום הינו אזור לחברה 
. אנחנו מההכנסות 55%ולעפולה  45% ויזרעאל באזור החדש תתבצע כך שלעמק יזרעאל יינתנ

 מבקשים את אישור המועצה.
 

  108/20החלטה מספר 

 .1056אזור תעסוקה תמ"ל  –עמק יזרעאל  –הסכמות עפולה אחד חברי מועצת העיר מאשרים פה 
 

 
 

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

 
 

 עדכון והודעה על קביעת שטחים ציבוריים פתוחים :16נושא מס' 
 
אנחנו מבקשים  .אזורים 10-העיר חולקה ל ,שצ"פיםבמסגרת חוק עזר עירוני לקביעת מהנדס:  

 . 11 -להוסיף עוד אזור בדרום העיר, זה יהיה האזור ה 
 

  109/20החלטה מספר 

 קביעת שטחים ציבוריים פתוחיםאחד חברי מועצת העיר מאשרים פה 

 
 

עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי.
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 אישור פרוטוקול ועדת הנחות :17נושא מס' 
 

הארנונה. לפני כשבוע הייתה פסיקה בעבר הנחה על נכס ריק נקבעה ע"י מנהלת מחלקת : גזבר
שקובעת כי ההנחה צריכה להתנהל בוועדת הנחות. רוב היועצים המשפטיים במדינת ישראל טוענים 

עד שיהיה שינוי אחר אנחנו מביאים זאת  ,כי הפסיקה שגוייה ולא הגיונית, למען הסדר הטוב
 לאישור המועצה בפרוטוקול וועדת ההנחות.

 
 

  110/20החלטה מספר 

 את פרוטוקול וועדת הנחותחברי מועצת העיר מאשרים 

 
 

עד: חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי אלוש, דני ב
 דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, בתיה אדרי, משה לוי.

 
 לא משתתפים בהצבעה: אבי אלקבץ, כפיר סרוסי.

 
 שכר עוזר לסגן ראש הרשותהגדרת טווח  :18נושא מס' 

 
וצריך להגדיר טווח  30%הגדרנו  .נפלה טעות סופר בשורה שבה הגדרנו את שכר העוזרראש העיר: 

 בבוא העת נוכל להעלות את השכר לפי טווח זה.ש כדי  .30% -40%
 

  111/20החלטה מספר 

 .30%-40% הגדרת טווח שכר עוזר לסגן ראש הרשותחברי מועצת העיר מאשרים 
 
 

עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב
 אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן.

 

 נמנעים: כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי.
 

 אישור עבודה נוספת לעובדים :91נושא מס' 
 

 לעובדים, מבקש את אישור המועצה.עבר בינכם מסמך אישור עבודה נוספת מנכ"ל: 
 

  112/20החלטה מספר 

 אישור עבודה נוספת לעובדיםאחד חברי מועצת העיר מאשרים פה 

 
 

עד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי ב
 אדרי, משה לוי.אלוש, דני דסטה, עדיאל אילוז, לירז וזאן, כפיר סרוסי, בתיה 
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 הצעה לסדר סיוע במקומות תפילה בעיר :20נושא מס' 
 

 מבקשים להסיר את ההצעה מסדר היום כפיר סרוסי:
 
 

 

 הודעות חברי המועצה
 

 מסמך של הרשימה."ב מצ .2021עמדת סיעת הליכוד היא להתנגד לתקציב כפיר סרוסי: 
 

עמדת סיעת הליכוד הכתובה בחוק היא עמדה של חברי סיעה במועצה בהחלטה  מוטי אלוש:
מתנגד לעמדת ושהתקבלה במועצה.  אני חבר סיעת הליכוד וכחבר סיעת הליכוד אני בעד התקציב 

 כפיר.
 

תודה רבה לעובדי העירייה ונבחריה, תודה למרכזים הקהילתיים  ,שתהיה שנה מוצלחת ראש העיר:
 שאירחו אותנו.

 
 
 
 
 

 

 21:56הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


