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 ח"תשע, אדר ח"כ

 2018, מרץ 15
 

פרוטוקול מועצת 
, 81/10עיר מס' 

18-2  

 
 

Verantwortlich:    

Vom: 14/03/2018   

 14/03/2018 תאריך הישיבה

18-2, 81/10מס'  מס' ישיבה  

 כללי סיווג

 

 
 נוכחים:

 ראש העיר  -   מר יצחק מירון
 משנה לראש העיר   -   מר מיכאל ברקן
 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי

 סגן ראש העיר  -   מר משה לוי
 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה

 חבר מועצה -   מר ראובן יוקלר
 חבר מועצה -  מר יהודה אלמקייס

 חבר מועצה  -   מר מנחם גולד
 בר מועצהח -   מר אבי אלקבץ

 חבר מועצה -   מר שלום שלמה
 חבר מועצה -   מר יוסי אסרף

 
 חסרים:

 סגן ראש העיר  -   ד"ר בוריס יודיס
 חבר מועצה  -  מר ולדימיר קרייזלבורד

 חבר מועצה -   מר אביי דג'ן
 חבר מועצה -   מר חביב פרץ

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -   מר רפאל כהן
 העירייה גזבר -   מר יצחק שריקי

 מבקרת העירייה -   רו"ח עינב פרץ
 מהנדס עירייה -  מר ישראל קנטור

 סמנכ"ל תפעול -   מר יעיש סויסה
 סמנכ"ל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים -   מר אלי בניאס

 סמנכ"ל תרבות וספורט -   מר ג'קי ונונו
 מנהל פניות הציבור -   מר מוטי פריאל

  ברה כלכליתמנכ"ל ח -   מר תומר חדד
 מנהל מחלקת איכות הסביבה ורישוי עסקים -   מר יוסי חן

 רמ"ד רישוי ובינוי -   מר יואל מטמון
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 19:00  -הישיבה נפתחה בשעה

 
 

 על סדר היום:

 אישור היתר עבודה נוספת לעובדי העירייה. .1

 אישור תב"רים. .2

 אישור פרוטוקול/ים וועדת הנחות.  .3

 לצורך מימון החלפת תאורה ברחבי העיר.₪  8,570,000אישור הלוואה עס'  .4

 ת בין עיריית עפולה לחכ"ל. אישור הסכם מסגר .5

 אישור תוכניות מפורטות.  .6

 .2014-2015רת לשנת העבודה דיון בדוחות ביקו .7

 .2015-2016רת לשנת העבודה דיון בדוחות ביקו .8

 .2הגדלה  –נים ברחבי העיר עבודות סלילה ופתוח באתרים שו – 48/16אישור הגדלת חוזה  .9

 

 
 
 

 דיווח פעילות העירייה למועצת העיר:
 

  "פרופ' דן שכטמןבראשות  –כנס בינלאומי "חרקים בשרות האדם. 

 פרופ' טשרניחובסקיבראשות  -כנס ארצי של המועצה הלאומית לביטחון תזונתי.  

 מרכז מורשת ליהודי אתיופיה. -ס הנחת אבן פינה קט 

 "השר להגנת הסביבה זאב אלקיןתשובת  - העברת מפעל "שיבולת דגן. 

 בעפולה. מוסדות חינוךבנושא המשך בינוי  משרד החינוך פגישה עם תמיר בן משה 

 יחד עם דוד פרס מנהל דואר עפולה. , מנכ"ל הדואר,ביקור השר איוב קרא 

 הזמנה משר התחבורה ישראל כץ. -ס קריאת תחנת הרכבת בעפולה ע"ש רפאל איתן קט 

  2017כנס סיכום שנת  -שר הבינוי והשיכוןמפגש ראשי רשויות עם. 

  מזרקת משטח יבש.בדיקת היתכנות למתחם המשחקים,  -שדרוגים בפארק העירוני 

 .שיפוץ ספריית כותר פייס 

  פרויקט שער העיר ופרוייקט מתחם התחנה. -דיונים בוועדה המחוזית בנושא התנגדויות 

  העירייה.של  ופרוייקטיםתוכניות פעילות מהנדס העירייה כנגד 

 .ישיבת המשך בנושא תוכנית מתאר כוללנית עפולה 

 רחובות פנקס והרצל עפולה עלית ווולפסון  -כנס אסיפת דיירים לפרויקט טיפוח שכונות

 קינמון בעיר התחתית.

  "אלון ב"גבי"ס  – 2018מופע "פרי עמלנו. 
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 תנ"ס ויצו.אירועי פורים: עדלאידע, בית פוזנק ע"י מנהלת שכונות ג. המורה, ובמ 

 "שדרוג פיזי והחייאת השוק העירוני הישן בשיתוף תנועת תרבות, "ואהבת. 

  סיור בבית חולים פרטיR.M.C   קיצור תורים –מתחם פרנדלי. 

 "מפגש עם תושבי השכונה "לב העמק –C1 . 

 .טקס סיום מסלול חטיבת כפיר 

 ור כיכר העצמאות השלמת הקטע המערבי של רחוב הנשיא וחיב -עבודות פיתוח מרכז העיר

 למתחם התחנה.

 פגישה בנושא תחזוקת מוסדות חינוך. 

 'ציפורי -יום מורשת לכיתות ו. 

 

 שלמה מליחי יצא מהישיבהחבר מועצה מר * 

 

 .אישור היתר עבודה נוספת לעובדי העירייה: 1נושא מס' 

 מועברת רשימה בין חברי המועצה.: מנכ"ל העירייה

 

 20/18החלטה מס' 

 .לפי הרשימה שהוצגההיתר עבודה נוספת לעובדי העירייה פה אחד חברי המועצה מאשרים 

 

 

 

 

 אישור תב"רים. : 2נושא מס' 

 .: מציג את התב"ריםמנכ"ל העירייה

 

 שיפוץ מרכז מסחרי בהנרייטה סולד– 1251אישור הקמת תבר   2.01

 שיפוץ חזיתות של המבנה המסחרי.

             ₪ 104,000 '              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס

 ₪  104,000     חיובי בעלים

 ₪ 104,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 פיתוח נופי בכיכר פז  – 1131אישור הגדלת תבר  2.02
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 כחלק מפיתוח ואחזקת המזרקה.  

 ₪   8,515,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  1,416,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  1,416,000      רמ"י

 ₪ 9,931,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 הקמת מגרש שחב"ק – 1252אישור הקמת תבר   2.03

 תקציב טוטו. –תקציב נדרש לצורך הקמת מגרש דשא סיננטי 

             ₪ 600,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪  600,000    והספורטמשרד התרבות 

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

 

 

 2018פעילות בדרכים  – 1253אישור הקמת תבר   2.04

 הקצבת הרשות הלאומית לפעילות במערכות החינוך.

             ₪ 96,250 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪ 77,000  הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

 ₪   19,250     קרנות הרשות

 ₪ 96,250   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 2018פעילות לבני מנשה  – 1260אישור הקמת תבר   2.05

 העסקת רכזת בת העדה, פעילות חברתית, סיורים להכרת הארץ, פעילות מועדון נשים.

             ₪ 166,776 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   150,000     משרד הקליטה 

 ₪  16,766      1.86.780סעיף 

 ₪ 166,776   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 תכנון שכונת נוף הגלבוע – 1254אישור הקמת תבר   2.06

 תקציב רמ"י. –תקציב נדרש לצורך קידום ראשוני לשכונת נוף הגלבוע 

             ₪ 4,235,756 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   4,235,756      רמ"י 

 ₪ 4,235,756   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 נגישות ביה"ס נופים – 1255אישור הקמת תבר   2.07

 הקצבת משרד החינוך לשיפור סביבת  תלמידים בעלי לקות.
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             ₪ 38,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   38,000     ד החינוך משר

 ₪ 38,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 טיפול במנופים ומטאטאים  – 918אישור הגדלת תבר  2.08

 עבור  רכשת טרקטור עבור עבודות ניקוי עשבייה לרחבי העיר. 

 ₪   1,600,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  148,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  702,000-     תקציב רגיל

  ₪  850,000     קרנות הרשות 

 ₪ 1,748,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 התקנת תאורת לד ברחבי העיר  – 1229אישור הגדלת תבר  2.09

הוכרז כזוכה חברת אלמור  עבור התקנת תאורת לד ברחבי העיר על מנת  45/2015במסגרת מכרז 
 לחסוך בחשמל.

 ₪   500,000    עומד ע"ס של התב"ר 

  ₪  14,561,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  3,991,000    המשרד להגנת הסביבה

  ₪  2,000,000     משרד הפנים 

 ₪  8,570,000      הלוואה

 ₪ 15,061,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 ת חינוך מיוחד הצטיידות פרטני – 1028אישור הגדלת תבר  2.10

 הקצבת משרד החינוך לקול קורא להצטיידות יחודית לתלמידי החינוך המיוחד.

 ₪   499,774    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  208,617           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  208,617     המשרד החינוך

 708,391₪   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 

 

 שיפוץ בריכה בעפולה עילית -1256תבר אישור הקמת   2.11

 הוגש קול קורא למענק של משרד נגב גליל לטובת עבודות שיפוץ בריכת עפולה עלית.
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התקציב נועד לטובת שיפוץ מקלחות, שירותים, החלפת וחידוש מתקני נגישות לנכים, גינון, 

 תאורה, גידור ועוד.

             ₪ 500,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   450,000     משרד נגב גליל 

 ₪  50,000     קרנות הרשות 

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

 

 אירועי קליטה – 1257אישור הקמת תבר   2.12

 קיום אירועי חברה, תרבות, מורשת וזהות יהודית  וסיורים להכרת הארץ.

             ₪ 100,000         מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'      

 ₪   70,000    השתתפות עולים 

 ₪  30,000      1.86.780סעיף 

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

 

 2018קליטה בקהילה  – 1258אישור הקמת תבר   2.13

לעולים פעילות חברה לעולים, פעילות מועדוני עולים גמלאים, פעילות בתחום הסתגלות ראשונית 

 חדשים, פעילות מרכז תרבות לעולה, קיום אירועים לציון יום הניצחון ויום העלייה.

             ₪ 299,959 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   269,963     משרד הקליטה 

 ₪  29,996      1.86.780סעיף 

 ₪ 299,959   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2018עידוד עליה  – 1259ר הקמת תבר אישו  2.14

 שכר פרוייקטורים לעידוד עלייה.

             ₪ 150,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   135,000     משרד הקליטה 

 ₪  15,000      1.86.780סעיף 

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

 

 תגבור השירותים הווטרינרים – 1261 אישור הקמת תבר  2.15

 עבור תגבור לשירות הוטרינרי בעקבות התפרצות הכלבת  במחוז העמקים. 

             ₪ 193,200 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   193,200    משרד החקלאות 

 ₪ 193,200   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הפעלת צהרונים וקייטנות  – 457אישור הגדלת תבר  2.16

 הפעלת צהרונים במערכות הגיל הרך טרום חובה. 
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 ₪   21,300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  900,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  900,000     גביה מהורים

 ₪ 22,200,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 נגישות ביה"ס אורט – 1262 אישור הקמת תבר  2.17

 הקצבת משרד החינוך לשיפור סביבת  תלמידים בעלי לקות.

             ₪ 27,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   27,000     משרד החינוך 

 ₪ 27,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 רנגישות ביה"ס אהל מאי – 1263אישור הקמת תבר   2.18

 הקצבת משרד החינוך לשיפור סביבת  תלמידים בעלי לקות.

             ₪ 25,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   25,000     משרד החינוך 

 ₪ 25,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 נגישות ביה"ס נופים – 1264אישור הקמת תבר   2.19

 סביבת  תלמידים בעלי לקות.הקצבת משרד החינוך לשיפור 

             ₪ 15,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   15,000     משרד החינוך 

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

 

 נגישות גני רימון – 1273אישור הקמת תבר   2.20

 הקצבת משרד החינוך לשיפור סביבת  תלמידים בעלי לקות.

             ₪ 12,626 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   12,626     משרד החינוך 

 ₪ 12,626   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סימון כבישים ומדרכות – 814אישור הגדלת תבר  2.21

 יש צורך בתוספת  2018לצורך עמידה בסימון כבישים ומדרכות ברחבי העיר עפולה לשנת 

 ₪. 400,000של 

 ₪   900,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  400,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  400,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוץ יד לבנים – 1126אישור הגדלת תבר  2.22

 דר ההנצחה  ביד לבנים ומחדשת אותו. עיריית עפולה בשיתוף עם משרד הביטחון משדרגת את ח
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 ₪   220,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  240,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  240,000     קרנות הרשות

 ₪ 460,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סקר נכסי הרשות – 1006אישור הגדלת תבר  2.23

נכסי העירייה ]המלצת הביקורת[, עדכון תוכנה להשלמת  הגדלת התב"ר נועדה להזמנת סקר

 באתר העירייה.   GISרישום הנכסים והרחבת שכבות

 ₪   120,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  80,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  80,000     קרנות הרשות

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

 

 שיפוץ מקווה ראסל ג"ה  – 1102אישור הגדלת תבר  2.24

 תקציב נדרש לצורך שיפוץ מקווה ראסל ג"ה. 

 ₪   500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  120,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  120,000     קרנות הרשות

 ₪ 620,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוץ במוסדות חינוך  – 866תבר  אישור הגדלת 2.25

 תקציב נדרש לצורך עבודות שיפוצים במוסדות חינוך.

 ₪   2,310,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,000,000     קרנות הרשות

 ₪ 3,310,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית לאומית לילדים בסיכון , תכנית מרח"ב  – 1022ר אישור הגדלת תב 2.26

 .2018הקצבת משרד החינוך להמשך התוכנית לשנת 

 ₪   807,154    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  387,154           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  344,912     משרד החינוך 

  ₪    42,242     8176.910סעיף 

 ₪ 1,194,308   -"ר ע"ססה"כ מעמידים את התב

 

 פיתוח רובע יזרעאל  – 450אישור הגדלת תבר  2.27

 תקציב נדרש לצורך המשך ביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברובע יזרעאל.



 
 

9 
 

 ₪   62,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,500,000     חיובי בעלים 

 ₪ 64,000,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בטיחות מוסדות חינוך  – 653אישור הגדלת תבר  2.28

 תקציב נדרש לצורכי טיפול בליקויי בטיחות בהתאם לדרישות. 

 ₪   800,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  500,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בטיחות מגרשי ומתקני ספורט ברחבי העיר  – 740אישור הגדלת תבר  2.29

 תקציב נדרש לצורך השלמת עבודות בטיחות נדרשות במגרשי ומתקני ספורט ברחבי העיר. 

 ₪   2,050,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  250,000     קרנות הרשות

 ₪ 2,300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הקמת בי"ס רימונים  – 1024אישור הגדלת תבר  2.30

 תקציב משרד החינוך. –תקציב נדרש עבור תוספות הנדסיות 

 ₪   11,793,950    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  996,718           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  996,718     משרד החינוך 

 ₪ 12,790,668   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנית לאומית קידום נוער בסיכון   – 1020אישור הגדלת תבר  2.31

 .2018הקצבת משרד החינוך להמשך התוכנית לשנת 

 ₪   335,400    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  162,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  144,600     משרד החינוך

 ₪    17,400     8176.910סעיף 

 ₪ 497,400   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנית לאומית לילדים בסיכון תכנית עוגן  – 1180אישור הגדלת תבר  2.32

 .2018הקצבת משרד החינוך להמשך התוכנית לשנת 

 ₪   95,500    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  95,500           שים לאשר הגדלת  התב"ר  מבק
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 ₪  85,900     משרד החינוך

 ₪   9,600     8176.910סעיף 

 ₪ 191,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנית לאומית לילדים בסיכון  תכנית אור  – 1052אישור הגדלת תבר  2.33

 .2018הקצבת משרד החינוך להמשך התוכנית לשנת 

 ₪   220,120    עומד ע"ס של  התב"ר

  ₪  98,120           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  87,120     משרד החינוך 

 ₪  11,000     8176.910סעיף 

 ₪ 318,240   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 התאמות מוסדות חינוך לדרישות כיבוי אש  – 1265אישור הקמת תבר   2.34 

קידום וביצוע עבודות נדרשות עפ"י הנחיית כיבוי אש הוראות בטיחות במוסדות תקצב נדרש לצורך 
 חינוך. 

             ₪ 1,000,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   1,000,000     קרנות הרשות  

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

 

 

 תחזוקת מוסדות חינוך – 1266 אישור הקמת תבר  2.35

תקציב נדרש עבור שכר עובדי אחזקת מוסדות חינוך וציבור המועסקים באמצעות החברה העירונית 
 לחינוך.

             ₪ 360,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   360,000     קרנות הרשות  

 ₪ 360,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 לטיפול והרחבת כיכרות )מעלי תנועה( קיימים  – 1267אישור הקמת תבר   2.36

 תקציב נדרש לצורך טיפול והרחבת ככרות )מעגלי תנועה( קיימים ברח' ההסתדרות והפרסה.

             ₪ 150,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   150,000     קרנות הרשות  

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

 

 תכנון גני ילדים חדשים  – 1268אישור הקמת תבר  2.37 

 תקציב נדרש לצורך תכנון גני ילדים חדשים ברחבי העיר.

             ₪ 300,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              



 
 

11 
 

 ₪   300,000     קרנות הרשות  

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

 
 

 שדרוג תאורה במגרש משולב בבי"ס בית זאב    – 1269אישור הקמת תבר   2.38

 תקציב טוטו. –תקציב נדרש עבור שדרוג תאורה במגרש משולב בב"ס בית זאב 

             ₪ 224,332 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪   160,000   השתתפות מוסדות ותרומות 

 ₪    64,332     קרנות הרשות 

 ₪ 224,332   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 מרכז פסג"ה  – 394אישור הגדלת תבר  2.39

 תקציב נדרש לצורכי השלמת הנגשת המבנה )הנגשת השירות( כולל מעלון.

 ₪  100,000    התב"ר עומד ע"ס של

             ₪ 150,000 מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר עס'              

 ₪  150,000     קרנות הרשות 

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

 

 

  16744/113גו"ח   C1 כיתות ילדים דו כיתתי במתחם  2בניית  – 1270אישור הקמת תבר   2.40

 .16744/133בגוש  C1תקציב נדרש לצורך הקמת גנ"י דו כיתתי במתחם 

             ₪ 1,404,000              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס' 

 ₪   1,404,000     משרד החינוך  

 ₪ 1,404,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 

  16742/93גו"ח   C1 כיתות ילדים דו כיתתי במתחם  2בניית  – 1271אישור הקמת תבר   2.41

 .C1 16742/93תקציב נדרש לצורך הקמת גנ"י דו כיתתי במתחם 

             ₪ 1,404,000 ם לאשר הקמת   התב"ר עס'              מבקשי

 ₪   1,404,000     משרד החינוך  

 ₪ 1,404,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 טיפול בחזיתות כיכר העצמאות  – 1049אישור הגדלת תבר  2.42

רחוב הנשיא, דב הוז בהמשך למדיניות העירייה לפתח את מרכז העיר ובהם שדרות ארלוזורוב, 
 ועוטף כיכר העצמאות כחלק מתוכנית כוללת ומקיפה לשדרג את מרכז העיר.

 ₪   1,450,000    התב"ר עומד ע"ס של 
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  ₪  450,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  450,000     קרנות הרשות 

 ₪ 1,900,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 21/18החלטה מס' 

 חברי המועצה מאשרים תב"רים.

, מנחם גולד, דוד , ראובן יוקלר, יהודה אלמקייסצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לויי - 7בעד: 

 .סויסה

 .יוסי אסרף, שלום שלמה, אבי אלקבץ – 3נגד: 

 

 

 . פרוטוקולים ועדת הנחות אישור: 3נושא מס' 

 פירוט פרוטוקולים וועדת הנחות: : מנכ"ל העירייה

 ₪  1,680,113.20חיקת חובות עבר ע"ס מקרים של מ 22הובאו בפני הוועדה  11.03.2018  בתאריך .1

 ₪ 1,009,561  רים של מחיקת חובות עבר ע"סמק 6 הובאו בפני הוועדה   11.03.2018 בתאריך  .2

 ₪ 1,120,268  מקרים של מחיקת חובות עבר ע"ס 14 הובאו בפני הוועדה   11.03.2018 בתאריך  .3

  

 22/18החלטה מס' 

 .פרוטוקולים ועדת הנחותחברי המועצה מאשרים 

, מנחם גולד, דוד , ראובן יוקלר, יהודה אלמקייסצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לויי - 7בעד: 

 .סויסה

 .אלקבץאביי  - 1נגד: 

 ., יוסי אסרףשלום שלמה - 2נמנע: 

 

 

 .מימון החלפת תאורה ברחבי העירלצורך ₪  8,570,000הלוואה עס' אישור : 4נושא מס' 

  -0.34ה ביותר מבנק דקסיה בפריים הצעה הזולבנקים.  3 -קיבלנו הצעות מ: העירייה גזבר

 +(. 0.35ובנק לאומי הציע פריים  -0.3)בנק הפועלים הציע פריים  שנים. 10 -ל

 

 23/18החלטה מס' 

, מבנק החלפת תאורה ברחבי העירלצורך מימון ₪  8,570,000הלוואה עס' חברי המועצה מאשרים 

 .שנים 10-ל  -0.34דקסיה בפריים 

 

 

 . הסכם מסגרת בין עיריית עפולה לחכ"לאישור : 5נושא מס' 

המשך ביצוע החליטה המועצה על  23/10/2017ום בישיבת מועצת העיר עפולה מי: העירייה מנכ"ל

 החברה הכלכלית.יר באמצעות פרויקטים, קבלת שירותים ופעילות לרווחת תושבי הע
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 .המפורטות בהסכם שאישורו מבוקש להסכמותעם החכ"ל והגיעה  , סיכמההעירייה דנה

 

 24/18החלטה מס' 

 .הסכם מסגרת בין עיריית עפולה לחכ"לחברי המועצה מאשרים 

, מנחם גולד, דוד , ראובן יוקלר, יהודה אלמקייסצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לויי - 7בעד: 

 .סויסה

 ., יוסי אסרףשלום שלמה אלקבץ, אבי - 3נגד: 

 

 

 . תוכניות מפורטותאישור : 6נושא מס' 

 : יואל מטמון

   13החלטה לתוספת שטחי שירות בהתאם לסעיף  – 263חלקה 16705גוש  2829ג/ –תב"ע . 1

 .66% –לתקנות חישוב שטחים     

  –עפולה  –הצרחת שטחים הצופים  – 130, 178, 263חלקות  16705גוש  215-0550830 –תב"ע . 2

 החלטה למתן תוקף.    

 איחוד וחלוקה ללא הסכמה,  –רח' תאשור  – 61, 69חלקות  16707גוש  215-0527879 –תב"ע . 3

 קבלת הסכמת בעלים.    

 החלטת מועצה כבעלים בדבר ביטול הפקעה על חלק מהשטח הציבורי  – 6,7חלקות  16759גוש . 4

 שנעשה בצורת החלוקה בהתאם לתשריט. לאור השינוי    

 שינוי ייעוד משצ"פ לשטח – 29-30, 33, 35 –חלקי חלקות  16694גוש  215-0577247 –תב"ע . 5

 בנייני ציבור.    

 איחוד וחלוקה אריאל פורת. – 29, 149-150חלקות  16746גו  215-0507442 –תב"ע . 6

 .1021למגורים עפ"י תכנית תמ"ל  ויתור על הפקעה משצ"פ – 395חלקה  16774גוש . 7

 

 

 25/18החלטה מס' 

 .צ"ברלפי רשימה ה תוכניות מפורטותמאשרים חברי המועצה 

, מנחם גולד, דוד , ראובן יוקלר, יהודה אלמקייסצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לויי - 7בעד: 

 .סויסה

 ., יוסי אסרףשלום שלמה אלקבץ,אביי  - 3נגד: 

 

 

 

 .2015-2014בדוחות ביקורת לשנת העבודה דיון : 7נושא מס' 

הואיל  .הדיון בדוחות הביקורת של מבקרת העירייה הינו באחריות וועדת הביקורת: מנכ"ל העירייה

 הדוחות לדיון בפני המועצה.את , יש להביא דנה בנושאוהוועדה לא 

 
 עוסק בשלושה תחומים:  2014-2015וח ביקורת לשנת העבודה ד
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 .בגני הילדים עיריית עפולהתהליכי עבודה . 1

 .תהליכי עבודה במחלקת רווחה עיריית עפולה. 2

 .צריכות מים במוסדות העירייה. 3

 

 * חברי מועצה מר אבי אלקבץ, מר שלום שלמה, מר יוסי אסרף יצאו מהישיבה

 
 26/18החלטה מס' 

 .2014-2015דוחות ביקורת לשנת העבודה פה חברי המועצה מאשרים 

 

 .2016-2015דיון בדוחות ביקורת לשנת העבודה : 8נושא מס' 

הדוחות לא נדונו בוועדת ביקורת, למרות שהיו על סדר היום. בוועדה אחרונה הוסבר : עינב פרץ

חות של מבקרת העירייה. אם יש השגות לגבי דוח מבקר המדינה, "לחברי הוועדה שצריך לדון בדו

ות הקיימים וכשהדבר לא נעשה בוועדת ביקורת, אפשר לדון גם בדוחות הנ"ל. במקביל יש לדון בדוח

 זו תפקידה של מועצת העיר. 

 עוסק בשלושה תחומים:  2015-2016וח ביקורת לשנת העבודה ד

 .ניהול דוחות חניה. 1

 .נגישות מוסדות חינוך. 2

 .תפעול מחלקת הגביה. 3

 
 27/18החלטה מס' 

 .2015-2016 דוחות ביקורת לשנת העבודה פה אחד חברי המועצה מאשרים

 

 –עבודות סלילה ופתוח באתרים שונים ברחבי העיר  – 48/16אישור הגדלת חוזה : 9נושא מס' 

 .2הגדלה 

 
 28/18החלטה מס' 

עבודות סלילה ופתוח באתרים שונים ברחבי  – 48/16הגדלת חוזה פה אחד חברי המועצה מאשרים 

 .2הגדלה  –העיר 

 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 העירייהראש 
 19:50הישיבה ננעלה בשעה: 

 


