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 21-20,  11/43פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'  
 חדר ישיבות אורן 14.03.21מיום                          

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

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

 סגן ראש העיר  -  מר צורי כהן
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  
 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש

 חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               
 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

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

 ( 19:40 הצטרף לישיבה בשעה) חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 
 חסרים: 

 

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה               -מר שלום שלמה                

 יועמ"ש העירייה     -   מר איתי קידר 
 גזבר העירייה           -  איציק שריקימר 

 מהנדס העיר -   מר יוסי גפני
   מבקרת העירייה -    גב' עינב פרץ

    מהנדסת הוועדה -גב' אורה פיסטינר             
 מנכ"ל חכ"ל -   מר נתנאל כהן

 מנהל אגף שפ"ע -  מר גידי עובדיה
 מנהלת אגף רווחה -  גב' סיגל בניאס
 מנהלת אגף צעירים וקהילה -  גב' תמר דיגמי

 
  

 
 

 19:05הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 עדכן אודות כמו כן ראש העיר .עוקף עפולה 60/65כביש  פרויקטבנושא תוואי ראש העיר הציג מצגת 

שיתוף פעולה עם עיריית עפולה וצפי סיום במול נתיבי ישראל  ההתנהלות ,התקדמות הפרויקט
 הפרויקט.

 
 :ראש העיר הציג מצגת עשייה עירונית

  30הוזלת תו החניה העירוני ל ₪ 

  עוקף עפולה 60/65פרויקט כביש 

 הקמת אוהל אירועים בפארק 

  עם עגלות משפחותרחבי העיר בצבע ורוד לנשים בהיריון ובסימון חניות 

 פעילות אגף קורונה 

 המשך מבצע החיסונים ברחבי העיר 

  למרותקי ביתמבצע חיסונים 

 מבצע חיסונים לבני הנוער 

 חלוקת מזון לאוכלוסיות זכאיות 

 כינוס מועצת אכיפה עירונית 
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 חגיגות פורים 

 החזרת אירועי התרבות לעיר 

 חודש האשה בעפולה 

  חטיבת כפיר –טקס הענקת כומתה 
 

 
 
 

 : תב"רים2נושא מס' 
 

 מעונות יום 3תכנון  – 1519ר "אישור הקמת תב  2.01

             ₪ 294,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 294,000    משרד העבודה והרווחה

 ₪ 294,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פיתוח רח' המלאכה – 531ר "אישור הגדלת תב 2.02

 ₪   12,169,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 3,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 3,000,000             חיובי בעלים

  ₪ 15,169,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 ממשלתית לשילוב יוצאי אתיופיה תכנית – 1520ר "אישור הקמת תב  .302

             ₪ 381,980 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 381,980    משרד ראש הממשלה

 ₪ 381,980   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 לאה גולדברג –בניית בית כנסת יביל  – 1521ר "אישור הקמת תב  .402

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

  ₪ 250,000     קרנות הרשות

 ₪ 250,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 יצחק שמיר  –בניית בית כנסת יביל  – 1522 ר"אישור הקמת תב  .502

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

  ₪ 250,000     קרנות הרשות

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

 

 פיתוח רובע יזרעאל – 450ר "אישור הגדלת תב 2.06

 ₪   78,100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 1,300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,300,000             חיובי בעלים

  ₪ 79,400,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 פיתוח שכונה צפון מערבית – 085ר "אישור הגדלת תב 2.07

 ₪   50,630,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 1,300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,300,000             חיובי בעלים

  ₪ 51,930,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פרויקטים בחינוך – 1323ר "אישור הגדלת תב 2.08

 ₪   4,133,488    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 1,100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,100,000              אורט 

  ₪ 5,233,488   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הפעלת ביה"ס של הקיץ – 821ר "אישור הגדלת תב 2.09

 ₪   5,510,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 760,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 540,000    השתתפות הורים

   ₪ 220,000             משרד החינוך 

  ₪ 6,270,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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  הכלה ושילוב תכנית – 1335ר "אישור הגדלת תב 2.10

 ₪   611,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 151,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 151,000             משרד החינוך 

  ₪ 762,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

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

 ₪   600,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 120,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 120,000            השתתפות הורים

  ₪ 720,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 עיקור וסירוס חתולי רחוב – 1523ר "אישור הקמת תב  2.12

             ₪ 200,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 200,000     משרד החקלאות

 ₪ 200,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תומכי הוראה יסודיים תשפ"א – 1485ר "אישור הגדלת תב 2.13

 ₪   1,300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

   ₪ 2,000,000             משרד החינוך

  ₪ 3,300,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 אמצעי מיגון מקורונה תשפ"א – 1486ר "אישור הגדלת תב 2.14

 ₪   500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 500,000             משרד החינוך

  ₪ 1,000,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 אור -לאומית לילדים בסיכון  תכנית - 1052ר "אישור הגדלת תב 2.15

 ₪   514,480    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 98,120           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 87,120             משרד החינוך

  ₪ 11,000     8176.910סעיף 

  ₪ 612,600   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מעגן תכנית –לאומית לילדים בסיכון  תכנית - 1180ר "אישור הגדלת תב 2.16

 ₪   382,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 95,500           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 85,900             משרד החינוך

  ₪ 9,600     8176.910סעיף 

  ₪ 477,500   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 קידום נוער –לאומית לילדים בסיכון  תכנית -1423ר "אישור הגדלת תב 2.17

 ₪   162,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 162,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 144,600             משרד החינוך

  ₪ 17,400     8176.910סעיף 

  ₪ 324,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מרחב –לאומית לילדים בסיכון  תכנית - 1022ר "אישור הגדלת תב 2.18

 ₪   1,968,616    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 387,154           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 344,912             משרד החינוך

  ₪ 42,242     8176.910סעיף 

  ₪ 2,355,770   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הפעלת מרכז מדעגן – 1185ר "אישור הגדלת תב 2.19

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 81,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 81,000             משרד החינוך

  ₪ 381,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 שירות פסיכולגי משלים – 305ר "אישור הגדלת תב 2.20

 ₪   650,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 50,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 50,000            השתתפות הורים

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

 

 הפעלת צהרונים בגנים – 457ר "אישור הגדלת תב 2.21

 ₪   30,240,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

   ₪ 1,500,000            השתתפות הורים

  ₪ 31,740,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הנגשה דיגיטאלית חנ"מ – 1028ר "אישור הגדלת תב 2.22

 ₪   916,673    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 176,839           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 176,839             משרד החינוך

  ₪ 1,093,512   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2020לקידום הצפון  תכניתה – 1422ר "אישור הגדלת תב 2.23

 ₪   906,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 54,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 54,000             משרד החינוך

  ₪ 960,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מיפוי פוטוגרמטרי – 670ר "אישור הגדלת תב 2.24

 ₪   1,250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000             קרנות הרשות

  ₪ 1,450,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תפעולה ועדה לתכנון ובניה – 632ר "אישור הגדלת תב 2.25

 ₪   4,300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000             קרנות הרשות

  ₪ 4,500,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 סריקת תיקי בניה ופיקוח – 1374ר "אישור הגדלת תב 2.26

 ₪   100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000             קרנות הרשות

  ₪ 300,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

  2021דרך חדשה  – 1524ר "אישור הקמת תב  2.27

             ₪ 203,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 203,000    המשרד לחיזוק קהילתי

 ₪ 203,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

  2021בטחון קהילתי  – 1525ר "אישור הקמת תב  2.28

             ₪ 985,309 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 738,982    המשרד לחיזוק קהילתי

  ₪ 246,327     סעיפי תקציב 

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

 

 הקמת מתחם נינג'ה בפארק העירוני - 1451ר "אישור הגדלת תב 2.29

 ₪   400,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000             1.747.784סעיף 

  ₪ 600,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 יוזמות חינוך לבתי ספר - 461ר "אישור הגדלת תב 2.30

 ₪   2,299,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 1,571,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,571,000            1817900780סעיף 

  ₪ 3,870,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

  2020צהרוני ניצנים קיץ  - 1475ר "אישור הגדלת תב 12.3

 ₪   2,489,916    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 1,832,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,832,000            1812300783סעיף 

  ₪ 4,321,916   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 מקורות אנרגיה-גגות סולריים – 1526ר "אישור הקמת תב  22.3

             ₪ 1,000,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 1,000,000     חברת חשמל

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

 

 בניית ביה"ס שוהם – 1383ר "אישור הגדלת תב 32.3

 ₪   9,210,724    התב"ר עומד ע"ס של 

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

   ₪ 5,000,000            קדם מימון–רמ"י 

  ₪ 14,210,724   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תכנון כללי – 313ר "אישור הגדלת תב 42.3

 ₪   3,218,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 250,000             קרנות הרשות

  ₪ 3,468,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 בניית ביה"ס אלון יזרעאל – 809ר "אישור הגדלת תב 52.3

 ₪   14,898,236    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪ 750,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 750,000             קרנות הרשות

  ₪ 15,648,236   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 
 

רק חברי הקואליציה ואני מודה בוועדה נכחו . התקיימה וועדת הכספים 17:00היום בשעה  חביב פרץ:
חברי האופוזיציה לא נכחו מסיבותיהם. הייתה ישיבה עניינית, הגזבר הסביר על  .להם על השתתפותם

התב"רים, היה דיון ממצה וחשוב ,הפרוטוקול מונח לפניכם. תודה לראש העיר ולגזבר על עשרות 
  .תב"רים

 

 
  17/21החלטה מספר 

 2.30, 2.22, 2.21, 2.09, 2.05,  2.04 יםחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את התב"רים למעט תב"ר

 
קרן  בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, מיכאל ברקן,

 ., משה לוינגה שרון, בתיה אדרי, איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן אלקריף,
 

  18/21החלטה מספר 

 2.05,  2.04 יםתב"רהחברי מועצת העיר מאשרים את 

 
איתי כהן, מוטי אלוש,  בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, קרן אלקריף,

 ., משה לוינגה שרון, בתיה אדרי, דני דסטה, לירז וזאן
 

 נגד: מיכאל ברקן, בוריס יודיס
 
 

  19/21החלטה מספר 

 2.30, 2.22, 2.21, 2.09  יםתב"רהחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

קרן  אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, בעד:
 .ןאיתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזא אלקריף,

 
 , משה לוי.נגה שרון, בתיה אדרי נגד:
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 31.1.21אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום : 3נושא מס' 
 

 קיבלתם את הפרוטוקול יחד עם הזימון. מנכ"ל:
 
 

  21/20החלטה מספר 

 31.1.21פרוטוקול וועדת תמיכות מיום חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 

 
קרן  בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, מנחם גולד, בוריס יודיס, מיכאל ברקן,

 ., משה לוינגה שרון, בתיה אדרי, וזאן איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז אלקריף,
 

 19:40בשעה  עדיאל אילוז הצטרף לישיבה
 

 הרב גולד יוצא מהישיבה
 

 7.3.21אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום : 4נושא מס' 
 

 קיבלתם את הפרוטוקול יחד עם הזימון. מנכ"ל:
 אני מבקש חוות דעת משפטית האם מותר לחבר מועצה לקבל הקצאה. משה לוי:

 העניין ייבדק ונביא לפניכם חוות דעת לישיבה הבאה. ראש העיר:
 
 

  21/21החלטה מספר 

 7.3.21 הקצאות מיוםפרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 

 
איתי  קרן אלקריף, יודיס, מיכאל ברקן,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, בוריס 

 ., עדיאל אילוזכהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן
 

 ., משה לוינגה שרון, בתיה אדרי מנחם גולד, לא משתתפים:
 
 

 לגלות חיים חדשים" –אישור נוסח חוזה הקצאה עמותת "משמעות : 5נושא מס' 
 

שנה. אנחנו מסדירים את נושא  20 -עמותת "משמעות" משתמשת במבנה הזה כגן קרוב ל :ראש העיר
. אם יסתבר שחו"ד תהיה כזו שלא ניתן להקצות להם את בפרט במקרה זהבכלל וההקצאות לעמותות 

 הגן, נבחן את האפשרויות.
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  21/22החלטה מספר 

בכפוף  לגלות חיים חדשים" –"משמעות נוסח חוזה הקצאה עמותת חברי מועצת העיר מאשרים 
 לחו"ד משפטית.

 
איתי  קרן אלקריף, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, בוריס יודיס, מיכאל ברקן,

 ., עדיאל אילוזכהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן
 

 ., משה לוינגה שרון, בתיה אדרי מנחם גולד, לא משתתפים:
 
 

 חוזר לישיבההרב גולד 
 

הינם הסכמים שאנחנו מביאים לאישור המועצה בגין עמותות  5,6,7אני מבקש לציין שנושאים  מנכ"ל:
  ים הנ"ל.את הנושא כרגע אנחנו מסדיריםרבות. שיושבות במבנים כבר שנים 

 
 

 אישור נוסח חוזה הקצאה עמותת "מוסדות ויז'ניץ עפולה עילית )ע"ר(: 6נושא מס' 
 

 שנים. 3-ל מבקשים לאשר נוסח חוזה הקצאה למוסדות ויז'ניץ, מקלט ברחוב הפלמ"ח מנכ"ל:
 

 

  21/23החלטה מספר 

 נוסח חוזה הקצאה עמותת "מוסדות ויז'ניץ עפולה עילית )ע"ר(חברי מועצת העיר מאשרים את 

 
דני דסטה,  איתי כהן, מוטי אלוש, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף,

 ., עדיאל אילוז, מנחם גולדלירז וזאן
 

 נגד: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 ., משה לויבתיה אדרי :יםלא משתתפ
 

 .נמנעת: נגה שרון
 

 

 אישור חוזה הקצאה "עמותת דרך אמת": 7נושא מס' 
 

 .מדובר על הסדרת הקצאה גני ילדים "דרך אמת" ברח' עגור מנכ"ל:
 

  21/24החלטה מספר 

 חוזה הקצאה "עמותת דרך אמת"חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה,  בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף,
 ., עדיאל אילוז, מנחם גולדלירז וזאן

 

 נגד: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 ., משה לויבתיה אדרי, נגה שרון :נמנעים
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 חיפה והצפון –אישור חוזה הקצאה עמותת "מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית  :8נושא מס' 
 

ואנחנו  רבות כבר שנים 17768/205עפולה, גו"ח  5לט ברחוב מצפה העמותה נמצאת במק מנכ"ל:
 מבקשים לאשר את חוזה ההקצאה.

 
 

  21/25החלטה מספר 

הקצאה עמותת "מרכז סיוע לנפגעות אונס ותקיפה מינית חוזה חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 חיפה והצפון –
 

איתי  ,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף, בוריס יודיס, מיכאל ברקן
 נגה שרון, בתיה אדרי, משה לוי. ,כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, עדיאל אילוז, מנחם גולד

 
 

 סקר עצים לתכנון בי"ס בעפולה הצעירה –אישור הגדלת הצעת מחיר  :9נושא מס' 
 

מע"מ. מכיוון שמתבקשת  +₪  26,800נערכה התקשרות לביצוע סקר עצים בסך  2018בשנת  :מנכ"ל
 6,800 אים זאת לאישור המועצה. ההגדלה המתבקשת הינה בסך שלי, אנחנו מב25%-הגדלה של יותר מ

 מע"מ.+₪ 
 
 

  21/26החלטה מספר 

 .סקר עצים לתכנון בי"ס בעפולה הצעירה –הגדלת הצעת מחיר פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, איתי 
 אדרי, משה לוי.כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, עדיאל אילוז, מנחם גולד, נגה שרון, בתיה 

 

 
 16774בגוש  395ויתור על חלקה : 10נושא מס' 

 
מדובר על חלקה בשכונת מורדות עפולה הצעירה שהייתה בעבר שצ"פ ובעקבות אישור התמ"ל  מנכ"ל:

 2016אנחנו צריכים להחזירה למדינה. הנושא הובא לאישור בפני המועצה בשנת כעת  .הוסבה למגורים
 "ד משפטית לאישור המועצה.ושנים אנו מביאים זאת יחד עם חו 5ונשלח לחו"ד משפטית, ולאחר 

 
   21/27החלטה מספר 

 16774בגוש  395ויתור על חלקה חברי מועצת העיר מאשרים 

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

 .נגה שרוןנגד: 
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 עדכון חברים בוועדות עירייה: 11נושא מס' 

 

 .7במקום  נציגים 6בוועדה חברים מעתה יהיו  .החברים בוועדת מלגותאנחנו מעדכנים את  מנכ"ל:
 . בוועדההיה חבר יאופוזיציה שה יחבראנחנו מבקשים שתבחרו נציג אחד מבין 

 

 .אי זוגיים זוהי וועדת רשות לכן אין חובת מספריםיועמ"ש: 
 

 יהיה נציג בוועדת המלגות מבניהםחברי האופוזיציה יודיעו בישיבה הבאה מי 
 

 את כפיר סרוסי, נתבקשנו למנות אדריבפניה שהתקבלה מחברי המועצה משה לוי ובתיה  מנכ"ל:
 .בוועדת בנין ערים משה לויחבר המועצה של ממלא מקום קבוע כ
 

   21/82החלטה מספר 
 

 עדכון חברים בוועדות עירייה פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, איתי 
 ., נגה שרוןכהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, עדיאל אילוז, מנחם גולד, בתיה אדרי, משה לוי

 
 

 אישור עבודה נוספת לעובדים.: 12נושא מס' 
 

 הועברו בינכם מסמכים לאישור עבודה נוספת לעובדים. מנכ"ל:
 
 

   21/92החלטה מספר 
 

 עבודה נוספת לעובדים שברשימה.פה אחד  חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, קרן אלקריף, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, איתי 
 וזאן, עדיאל אילוז, מנחם גולד, בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון.כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז 

 
 
 

 20:04הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


