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 22-12, 57/11פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'      
 חדר ישיבות אורן 19.07.22מיום                                                         

 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

  חבר מועצה -  מר צורי כהן
 חבר מועצה  -  מר עדיאל אילוז

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

 
 
 

 :חסרים
 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי

 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               
 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה             -מר שלום שלמה                
  גזבר העירייה         -  שריקי מר איציק

 יועמ"ש העירייה         -עו"ד איתי קידר                
 מהנדס העיר         -מר אבישי שאול                

 מנכ"ל החכ"ל          -               מר נתנאל כהן
 
 

 18:06הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 2022לשנת  1דוח' רבעוני  :1נושא מס' 

 

. הדוח' מראה את מגמות התקציב. סיימנו 2022קיבלתם בזימון את הדוח' הרבעוני הראשון לשנת גזבר: 
מלש"ח ואנחנו עומדים ביעדים. מצד  93אש"ח. עומס המלוות הינו  976את הרבעון הראשון בעודף של 

תקציב יחסי. מצד ההוצאות אנחנו בביצוע של  מלש"ח 102מלש"ח מול  110ההכנסות אנחנו בביצוע של 
אש"ח בעודף. הפער נובע נכון לעכשיו בעיקר  976מלש"ח תקציב יחסי. הפער הינו  102מלש"ח מול  109

השני והשלישי המספרים יעלו רבעון כתוצאה מעודף הכנסות מארנונה, משרד החינוך ועוד. אני מעריך שב
אנחנו כרגע מבצעים בעיקר בתחום החינוך. אני מבקש להודות בצורה משמעותית עקב הבניה המסיבית ש

 למנכ"ל.ולכל העוסקים במלאכה, לגזברות, לגביה 
 

שאנחנו מסיימים את הרבעון בעודף לאחר תקופת מאוד תודה רבה לגזבר ולכל הצוות. מרשים  ראש העיר:
ת. בימים אלו אנחנו הקורונה. בישיבה הקודמת הגדלנו את התקציבים בעיקר לפעולות חינוך ותרבו

מסיימים את סבב הקייטנות הראשון וממשיכים עם הקייטנות הארוכות. השנה למיטב ידיעתנו הקייטנות 
בעפולה הינן הארוכות ביותר והזולות ביותר במדינה וזה הודות לאפשרות שיש לנו מבחינה תקציבית 

 להעביר תקציבים גדולים יותר לחינוך כולל הבניה בתחום החינוך.
 

 ישר כח.יתודה רבה לגזבר על עבודתו המקצועית, ולכל חברי וועדת כספים, חביב פרץ: 
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   22/81החלטה מספר 
 

 

 .2022לשנת  1חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את הדוח' הרבעוני 
 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

 
 

 אישור תב"רים :2נושא מס' 

 

 

 

 2022קליטה בקהילה  - 1617  אישור הקמת תב"ר   12.0

 ₪ 146,500          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  131,593     משרד הקליטה

 ₪  14,907     186.780סעיף 

 ₪ 146,500   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח נוף הכפר )כפר הילדים( – 1289אישור הגדלת תב"ר  .022

 ₪   2,150,796    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  6,335,806           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  6,335,806       רמ"י

 ₪  8,486,602   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 2022מלווי עולים  – 1618אישור הקמת תב"ר   .032

 ₪ 276,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  248,400     משרד הקליטה

 ₪  27,600     186.780סעיף 

 ₪ 276,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פעילות לבני מנשה – 1619אישור הקמת תב"ר   42.0

 ₪ 216,700          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  195,000     משרד הקליטה

 ₪  21,700     186.780סעיף 

 ₪ 216,700   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 קשישים עולי אתיופיה – 1620אישור הקמת תב"ר   52.0

 ₪ 55,556          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  50,000     משרד הקליטה

 ₪  5,556     186.780סעיף 

 ₪ 55,556   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יום הנצחון על הנאצים – 1621אישור הקמת תב"ר   .062

 ₪ 33,334          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  30,000     משרד הקליטה

 ₪  3,334     186.780סעיף 

 ₪ 33,334   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 חדר מורשת נספי סודן – 1622אישור הקמת תב"ר   .072

 ₪ 38,900          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  35,000     משרד הקליטה

 ₪  3,900     186.780סעיף 

 ₪ 38,900   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מחוברים לנוער – 1623אישור הקמת תב"ר   82.0

 ₪ 266,666          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  240,000     משרד הקליטה

 ₪  26,666     186.780סעיף 

 ₪ 266,666   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2022מנהיגות עולה  – 1624אישור הקמת תב"ר   92.0

 ₪ 65,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  58,500     משרד הקליטה

 ₪  6,500     186.780סעיף 

 ₪ 65,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 צמצום התרבות החתולים – 1625אישור הקמת תב"ר   .102

 ₪ 400,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  400,000     משרד החקלאות

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

 

 תוכנית גפ"ן רשותי – 1626אישור הקמת תב"ר   .112

 ₪ 1,571,180          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  1,256,944     משרד החינוך

 ₪  314,236     1.8111.784סעיף 

 ₪ 1,571,180   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יח"ד עפולה הצעירה 157ישן חדש  – 1627אישור הקמת תב"ר   .122

 ₪ 1,928,676          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  1,928,676      רמ"י

 ₪ 1,928,676   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מעורבות חברתית – 1628אישור הקמת תב"ר   .132

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

 ₪  187,000    חברתישוויון -רוה"מ

 ₪  63,000      973תבר 

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

 

 גינות קהילתיות – 1629אישור הקמת תב"ר   .142

 ₪ 230,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  161,000     משרד החקלאות

 ₪  69,000      1826.793סעיף 

 ₪ 230,000   ע"ססה"כ מעמידים את התב"ר 

 

 הקמת מרכז יום לתשושי נפש – 1466אישור הגדלת תב"ר  .152

 ₪   967,500    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  3,112,581           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  3,112,581     ביטוח לאומי

 ₪  4,080,081   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2022סל"ע -אירועי תרבות עירוניים – 1630אישור הקמת תב"ר   .162

 ₪ 70,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  62,000    משרד התרבות והספורט

 ₪  8,000     18222.787סעיף 

 70,000₪   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2022קליטת עליה  – 1631אישור הקמת תב"ר   .172

 ₪ 584,000          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  584,000     משרד נגב גליל

 ₪ 584,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תקורות פרויקט נוף הכפר – 1632אישור הקמת תב"ר   .182

 ₪ 883,020          מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  883,020      רמ"י

 ₪ 883,020   את התב"ר ע"ססה"כ מעמידים 

 

 ניקיון המרחב הציבורי – 1547אישור הגדלת תב"ר  .192

 ₪   59,145    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  627,852           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  565,067    המשרד להגנת הסביבה

 ₪  56,506     1.87.720סעיף 

 ₪  686,997   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

וזה בא לידי ביטוי  2022ת שונות בנושא קליטה לשנת יוקיבלנו ממשרד הקליטה הרשאות לפעילוגזבר: 
בתב"רים המוצגים לפניכם: תב"ר בקהילה, פיתוח נוף הכפר: זהו תב"ר לפיתוח השכונה החדשה מעל 

ישים עולי "ח העמק כפר ילדים לשעבר. תב"ר מלווה עולים, תב"ר פעילות לבני המנשה, תב"ר קשהבי
אתיופיה, תב"ר יום הניצחון, תב"ר חדר מורשת סודן חדר מרגש מאוד ממליץ לכולם לבקר שם, תב"ר 
טיפול בנוער עולה, תב"ר מנהיגות עולה. כמו כן קיבלנו תב"ר ממשרד החקלאות לסירוס ועיקור חתולי 

ל עצמי של מנהלי בתי רחוב, ממשרד החינוך קיבלנו תב"ר לתכנית גפן שהינה תכנית חדשה בנושא ניהו
הספר, זהו מתווה חדש של משרד החינוך. קיבלנו תקציב מרמ"י תב"ר ישן חדש זהו חלק מהשיווק של 

 עפולה הצעירה, זהו התקציב הראשון מתוך השיווק הראשון.

 במסגרת ישן חדש, נעשתה פעילות סלילת כבישים נרחבת בעיקר בגבעת המורה ובעפולה עילית. ראש העיר:
 ספר חודשים נסלול גם בעפולה תחתית.בעוד מ
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קיבלנו כסף למעורבות חברתית, קיבלנו תקציב ממשרד החקלאות לפיתוח גינות קהילתיות, קיבלנו גזבר: 
 תקציב מביטוח לאומי להקמת מרכז יום לתשושי נפש בצמוד לבית הקשיש הקיים.

זה. אני מוריד את לא יכולנו לקדם  בלעדיך ,עבדנו המון זמן על הפרויקט הזה, תודה לגזבר מיכאל ברקן:
 את הכובע בפני ראש העיר ומודה לו על הפרויקט.

קיבלנו ממשרד התרבות תקציב לאירועי תרבות עירוניים. בימים האחרונים קיבלנו תב"רים ממשרד  גזבר:
 נגב גליל לטיפול בעולי אוקראינה.

אנחנו מצפים להגעתם של עולים שברחו מאוקראינה ועלו ארצה. פתחנו אולפנים, אנחנו  בוריס יודיס:
משקיעים כרגע בטיפול פסיכולוגי ושילוב הילדים בחינוך. אנחנו נעשה כל שביכולתנו בכדי לקלוט אותם 

 בצורה המיטבית.

 אנחנו מודים למשרד נגב גליל, זהו סכום משמעותי מאוד. ראש העיר:

 2.18ות ראש העיר היא להגיש כל קול קורא שמגיע לעירייה. אני מוריד מסדר היום את תב"רמדיני גזבר:
הוא תב"ר חדש קיבלנו תקציב מהמשרד להגנת הסביבה בנושא  2.19, תב"ר 2.02מכיוון שהוא נכנס לתב"ר 

 ניקיון במרחב הציבורי.

 

   22/82החלטה מספר 
 

 

 שירד מסדר היום. 2.18למעט תב"ר  התב"ריםחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 
 

 
 .פסולת עודפת –אישור חוק עזר  :3נושא מס' 

 

במסגרת סמכויות העירייה, העירייה אמונה על סילוק ופינוי פסולת מתחום השיפוט, בין היתר  יועמ"ש:
קיים חוק עזר שמסדיר את הסמכות, כלי אצירה, התקנת ביתני אשפה, פיקוח וענישה. בחוק עצמו מוגדר 

ביקשה בצמצום נושא ההפרדה בין פסולת עסקית לפסולת רגילה. בעקבות בג"צ בעניין עיריית חולון ש
להסדיר חוק עזר שעוסק בעגת פינוי של פסולת עסקים, בג"צ קיבל הדיפרנציאציה הזאת. בעקבות פסק 
הדין, משרד הפנים קבע אמות מידה לאישור חוקי עזר כאלה וחוק העזר המוצע בעצם מסדיר את 

מהי הפסולת הדיפרנציאציה  בין פסולת רגילה לפינוי פסולת תעשייתית על בסיס נוסחה מסוימת שקובעת 
העודפת. קיבלנו את האישורים המוקדמים הנדרשים. החוק יחול על  תהבסיסית)הביתית( ומהי הפסול

 יצרני פסולת מאסיבית, כדוגמת מפעלים ולא על בתים פרטיים ומשרדים.

 

   22/83החלטה מספר 
 

 

 חוק העזר פסולת עודפת.חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      
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 .7.7.22ומיום  13.6.22אישור פרוטוקולים וועדת הקצאות מיום  : 4 נושא מס'

 

הקישון ליד , הוגשו בקשות לשתי הקצאות חדשות של יד שרה ברחוב 13.6.22בפרוטוקול מיום מנכ"ל: 
להקצאת קרקע לבניית מבנה קבע. כמו כן הוגשו  המרכז יום לקשיש. בקשה  אחת למבנה יביל ובקשה שניי

ארבע בקשות נוספות להפעלת גני ילדים ובקשה אחת לבית כנסת במקלט. כמו כן בפרוטוקול ישנה הקצאה 
מרכז חב"ד ברובע יזרעאל שסיימה פרסום שני ואנחנו מבקשים להמשיך בהליך ההקצאה להסכם, עמותת 

 להקצאת קרקע.
 

   22/84החלטה מספר 
 

 

ו' -ג'1למעט סעיפים  13.6.22פרוטוקול וועדת הקצאות מיום חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 

 א'.2וסעיף 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

   22/85החלטה מספר 
 

 

 א'.2ו' וסעיף -ג'1סעיפים  13.6.22פרוטוקול וועדת הקצאות מיום חברי מועצת העיר מאשרים את 
 

 

 חביב פרץ, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, הרב גולד.   אבי אלקבץ,  :בעד
 

 נגד: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 

ברח'  "משכן קדוש יעקב", ישנן שלוש בקשות חדשות אחת של עמותת 07.07.22בפרוטוקול מיום מנכ"ל: 
 בכפר הילדים. "תבור"חטיבה תשע ושתיים של עמותת 

בקשות שסיימו פרסום ראשון. ברחוב וולפסון על אותה קרקע הוגשו שתי הצעות: עמותת "בני בנוסף ישנן 
ידידיה" ועמותת "גירסא דינקותא", הוועדה זימנה את העמותות לראיונות להצגת יכולת כלכלית וחיבור 

ם חיבור לקהילה באזור המבוקש. שתי העמותות הציגו יכולת כלכלית אולם עמותת "בני ידידיה" הוכיחה ג
מתפללים. על כן הוועדה החליטה שעמותת "בני  100-לקהילה ברחוב וולפסון, ששם יש קהילת שמונה כ

 ידידיה"  תצא לפרסום שני.
 

עמותת תבור היא מכינה קדם צבאית שמבקשת להגיע לעפולה. המקום שאנחנו מייעדים להם  ראש העיר:
הוא כפר הילדים, בתוך המבנים המיועדים לשימור. אנחנו נשקם את המבנים יחד עם עוד גורמים וביחד 

 נביא לעיר עפולה בני נוער שרוצים לתרום למדינה .
 

ר, שהרמת את הכפפה וקיבלת את התנועה החשובה והציונית אני רוצה להגיד לך תודה ראש העי איתי כהן:
 -1הזאת לעיר עפולה, אין ספק שזה צעד חשוב לחיזוק הנוער והקהילה בעיר, העמותה תתחיל לפעול ב

בספטמבר. לאורך כל הקדנציה אנחנו מחזקים את העיר עם תנועות נוער חזקות ועוצמתיות שמוסיפות גוון 
 רבות.וצבע שלא היה בעפולה שנים 

 

אני מברך על חיזוק הנוער בעיר, המכינה תוסיף לעיר הן בהיבט של היהדות והן בהיבט  עדיאל אילוז:
הצבאי. אני מברך על התב"ר בנושא הגינות הקהילתיות ומאמין שבשנה הבאה כשתגמר שנת השמיטה, 
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וסף שנבנה ברובע אנחנו נתחיל לקדם בכל הכח את הגינות הקהילתיות ברחבי העיר. מברך על ביהכ"נ הנ
 יזרעאל. זהו ביהכנ"ס השלישי שנבנה ברובע יזרעאל, חיזוק הצביון חשוב מאוד.

 
 

 
   22/86החלטה מספר 

 

 

א', 1למעט סעיפים   07.07.22פרוטוקול וועדת הקצאות מיום חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 

 ד'.-א'2
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

   22/87החלטה מספר 
 

 

 ד'.-א' 2א', 1סעיפים  07.07.22פרוטוקול וועדת הקצאות מיום חברי מועצת העיר מאשרים את 
 

 

 חביב פרץ, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, הרב גולד.   אבי אלקבץ,  :בעד
 

 נגד: בוריס יודיס, מיכאל ברקן.
 

 

 
 .29.6.22אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  : 5 נושא מס'

 

כבר בחודש יוני עקב הצורך  2023הוועדה דנה באישור התבחינים לעמותת ואגודות ספורט לשנת  מנכ"ל:
של האגודות המקצועיות של הכדורסל והכדורגל. הרשות לבקרת תקציבים לפני פתיחת העונה מבקשת 

וי עירייה ולכן אנחנו מבקשים לאשר את התמיכה בכפוף לאישור התקציבים. אין שינהאסמכתא על כוונת 
 בתבחינים משנה קודמת.

 

   22/88החלטה מספר 
 

 .29.6.22פרוטוקול וועדת תמיכות מיום חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

 

 .16697, גוש: 143שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' המלאכה חלקה:  : 6 נושא מס'

 143חלקה:  16697מועצת העיר מתבקשת לאשר הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש הריק שבגוש: מנכ"ל: 
כמגרש חניה ציבורי לאור בעיות החניה הקיימות באזור וזאת על פי חוק הרשויות המקומיות  המלאכה רח'

 (.1987)שימוש ארעי במגרשים ריקים התשמ"ז 

אנחנו מתכננים להגדיל את מגרש החניה כחלק מפיתוח האזור. ישנם שלושה כבישים  מהנדס העיר:
י כבישים המחברים בין רחוב השוק לרחוב אזור המדובר: המשך רחוב השוק, ועוד שנהחדשים בפיתוח 

 מלש"ח בשלב א'. 12חודשים מהיום, עלות הפרויקט כ  3המלאכה. העבודות יסתיימו תוך 
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   22/89החלטה מספר 
 

 

שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' המלאכה חלקה: חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 .16697, גוש: 143
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 
 

 אישור עבודה נוספת לעובדים.  : 7 נושא מס'
 

 המסמכים עברו ביניכם. מנכ"ל:

 

   22/90החלטה מספר 
 

 

 עבודה נוספת לעובדים.חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 
 

 .של חבר המועצה לירז וזאן C1הצעה לסדר בנושא מפגעי תעבורה/בטיחות בשכונת   : 8 נושא מס'

. אני C1חבר המועצה לירז וזאן הגיש הצעה לסדר בנושא מפגעי בטיחות ותעבורה בשכונת  ראש העיר:
מבקש ממהנדס העיר, להסביר כיצד אנחנו מפתחים שכונה חדשה ומהי שיטת העבודה בנוגע לסלילת 

 כבישים ומדרכות בשכונה חדשה.

הדרכים, בכדי לאפשר את הקמת אנחנו עובדים בשני שלבים: שלב א' הינו שלב פריצת מהנדס העיר: 
המבנים ומוסדות הציבור לבניה המאסיבית לשכונה. השלב הנ"ל כולל: עבודות העפר, עבודות סלילה, 
תשתיות מים, ניקוז, תאורה וחשמל. סיום שלב זה מאפשר לקבלנים להתחיל את עבודות בניית הבתים. 

מאשר את החיבורים לתשתיות ומתחילים לקראת אישור האכלוס נעשית פנייה ע"י הקבלן לאגף הנדסה ש
 את הביצוע הסופי: מדרכות ותאורה. אנחנו עובדים בתכנית עבודה סדורה.

חנכנו בשנה האחרונה את הפארק המרכזי, נטענו עם המשפחות השכולות את C1 בשכונת ראש העיר: 
ם של אכלוס השכונה. שדרת הנופלים ובקרוב נחנוך בית כנסת חדש. ניתן כבר לראות את הניצנים הראשוני

 בעוד כחודש יתווסף גן לשכונה גן "דובדבן" ובהמשך, לכל בית שיאוכלס תוקם מדרכה. 

המדרכה כך שאם הייתה מדרכה היא הייתה מכשהיזמים בונים בניינים, הם מגדרים את השטח כולל חלק 
ד כה בתשתיות נהרסת. בכל בנייה שהושלמה אנו מבצעים סלילה והתאמות לצמתים. הסכום שהושקע ע

מלש"ח. בחודשים  האחרונים הושקעו בשכונה למעלה  90הוא כ  C1הכוללות גם כבישים ומדרכות בשכונת 
 אש"ח בניקיון וטיפוח בשטחים כולל שטחים פרטיים.  60 -מ

 לאור הדברים שנאמרו וההערות שנרשמו בהצעה, ההצעה מיותרת ואני מציע להוריד אותה מסדר היום.
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   22/91החלטה מספר 
 

 

של  C1בנושא מפגעי תעבורה/בטיחות בשכונת פה אחד להסיר את ההצעה חברי מועצת העיר מאשרים 

 מסדר היום.חבר המועצה לירז וזאן  

 
 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

אני מזמין את כולם להגיע לחג הילדים בעיר שיתקיים במהלך היומיים הקרובים, בפארק  העיר:ראש 
העירוני. לאירוע הזה יגיעו אומנים שיתאימו בעיקר לילדים הרכים, יהיה הפנינג גדול, תעקבו אחר 

יים הפרסומים. מחלקת הדוברות הוציאה פרסום נרחב. בחודש אוגוסט יתקיים פסטיבל בירה שימשך יומ
אירועים מיוחדים ומופעים. פסטיבל הפסלים בעיצומו, בעוד מספר ימים האומנים  ,ועוד המון פעילויות

יסיימו את עבודתם ואנחנו נעתיק את הפסלים למקומות מרכזיים בעיר עפולה. בשבוע הבא תגיע משלחת 
קשר בין גיאורגיה על ברית ערים תאומות בין עפולה וטלאבי. את קידום ה המכובדת מגיאורגיה לחתימ

 לעפולה יזם המשנה לראש העיר מר מיכאל ברקן שאחראי על קשרי חוץ.
 

מזה זמן רב אנחנו בקשר עם העיר טלאבי. היוזמה הייתה של חברי הפרלמנט של גיאורגיה.  מיכאל ברקן:
באישור ראש העיר ובתמיכתו אנחנו מקדמים את היחסים. כולנו תקווה שהחתימה על ההסכם תקדם 

שנים כמזכיר ראשון בשגרירות ישראל  בגיאורגיה.  להיות  5ים בגיאורגיה ובארץ. כיהנתי בעבר עסק
דיפלומט ישראלי בגיאורגיה זה כבוד גדול ההשפעה שלנו הייתה גדולה מאוד וממשיכה להיות. גם אני 

 מזמין את כולם לטקס החתימה.
 

 חבי העיר עפולה של חבר המועצה איתי כהן.נהיגה ביום שבת בר הצעה לסדר בנושא לימוד : 9 נושא מס'
 

בשנים האחרונות אנחנו עדים לתופעה שבה רכבי בי"ס לנהיגה הן מעפולה והן מסביבותיה  איתי כהן:
מנצלים את דלילות התנועה בעפולה בשבתות וחגים בכדי לקיים שיעורי נהיגה בשכונות העיר עפולה 

ל ובעיקר באזורי מגורים. הדבר פוגע באופיו המיוחד של יום השבת המאופיין בתנועה ערה של הולכי הרג
ומתפללים ומפריע את מנוחת השבת. אין כל הגיון וצידוק שמכוניות, משאיות ואוטובוסים של בתי ספר 
לנהיגה יעבדו וילמדו ברחובות המגורים בעיר. הסטטוס קוו המאופיין בעיר מיום הקמתה נפגע. הצעה 

 ה בעיר עפולה.לסדר זו מגיעה בעקבות פניות רבות של תושבים המלינים על תופעת הפרת השקט והקדוש
 

 מה ברצונך להוביל בהצעה לסדר שלך ואיך אנחנו יכולים לעזור? ראש העיר:
 

המורים לנהיגה צריכים להבין שתושבי עפולה מבקשים לקיים את השבת כהלכתה וכאלה איתי כהן: 
המבקשים לנצל את יום השבת למנוחה. משאיות ואוטובוסים של לימודי נהיגה נוסעים בין השכונות ובתי 
הכנסת, ומפרים את שלוות התושבים. כולנו צריכים לדאוג לאינטרסים של תושבי עפולה ולרווחתם. אני 

דבר כאן רק על רכבים של לימודי הנהיגה וברחובות העיר, ישנם חלקים שאינם מיושבים ושם ניתן ללמד מ
 נהיגה בכל זמן. אנחנו לא סוגרים כבישים ורחובות לכלל הנהגים והרכבים.  

 
ניתן להחריג ביום שבת את המסלולים שברחובות העיר ולהפנות את לימודי הנהיגה מחוץ  עדיאל אילוז:

כך שלא נפגע בחופש העיסוק, בחופש הפרטיות ובחוק האדם וחירותו וכך נטפל בנושא בצורה טובה לעיר 
 ומדויקת.

 
 

 



 

 12 
 

דיון מקדמי ויש הרבה מאוד הערות. אני מבקש את חוו"ד היועץ  התקייםבוועדת תאום תנועה  ראש העיר:
 המשפטי.

 

 ר נהיגה באזור תעשייה?איתי האם ניתן להגדיר את ההצעה רק לשכונות ולהתייועמ"ש העירייה: 
 

בוודאי, אנחנו מציעים חלופה לאותם בתי ספר לנהיגה שיכולים ללמד באזור תעשיה אלון תבור איתי כהן: 
 ובאזור תעשייה בעפולה.

 

קיבלנו היום מכתב מתנועת "עדאללה" המרכז המשפטי לזכויות המיעוט הערבי  יועמ"ש העירייה:
בי המיעוטים. לדעתי המשפטית ככל שאתה מאפשר חלופה, בישראל וטוענים שההצעה היא כנגד תוש

האפשרות ללמד נהיגה בשבת לא נסגרת לגמרי. בניגוד למה שהם כותבים שעיריית כרמיאל חזרה בה 
, ששם אסרו כניסה לגמרי. ככל שמאפשרים חלופה אין לדעתי 2008בעקבות עתירה מנהלית בשנת 

ום על הצבת תמרורים והסדרי התנועה והחניה היא רשות בעייתיות משפטית. הגורם המחליט בסופו של י
 התימרור המקומית המורכבת מראש הרשות והמפקח על התעבורה.

 

לאחר ששמעתי את דברי חברי המועצה ויועמ"ש העירייה ולאחר הדיון המקדמי וועדת תאום ראש העיר: 
ולא שמענו עדיין את כל הפרטים. תנועה, אני חושב שכרעיון הוא רעיון טוב, היישום אמור להיות בשלבים 

שב ייש לנו עוד קצת עבודה בנושא הזה, לא נוכל לקבל החלטה היום. אני חושב שצריך למנות צוות קטן שי
יחד עם היועמ"ש בכדי שכל פעולה שנעשה תעלה בקנים המשפטיים הנכונים. צריך למצוא את האיזון בין 

הצוות יעמוד איתי כהן, היועמ"ש, עם חברי  כל הכללים שאמרתם לבין מה שאמר היועמ"ש. בראש
המועצה: בוריס יודיס, עדיאל אילוז והרב גולד, מהנדס העיר ומהנדסת הוועדה. אני מבקש לבצע עבודה 

 מהירה ועל פי החוק והכללים.
 

הייתי רוצה לראות כאן בישיבה את חברי האופוזיציה שלמה מליחי, לירז וזאן, בתיה אדרי,  איתי כהן:
שבחרו לא להגיע מטעמם הם. אילו נכחו יכלו לקבל יחד אתנו החלטה  ,י, נגה שרון וכפיר סרוסימשה לו

גורלית ואסטרטגית לטובת תושבי עפולה. אנחנו נמשיך לדאוג לתושבי עפולה ולפתח את העיר עפולה איתם 
 ובלעדיהם.

 

קשת חברי האופוזיציה אני מחזק את דבריך ומבקש להדגיש כי הישיבה הזאת נקבעה עפ"י ב ראש העיר:
לקבוע מועד קבוע לקיום ישיבות המועצה. המועד הזה ידוע לכולם כבר מלפני כחודש והזימון הרשמי יצא 

 לפני כשלושה שבועות.
 
 

   22/92החלטה מספר 
 

 

פה אחד למנות צוות שיכלול את יועמ"ש העירייה ונציגי מועצת העיר מהנדס חברי מועצת העיר מאשרים 

נהיגה ביום שבת  ההצעה לסדר בנושא לימודלים הנכונים ליישום להעיר ומהנדסת הוועדה לבחינת הכ

 ברחבי העיר עפולה של חבר המועצה איתי כהן.
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

 

 

 

 



 

 13 
 

 עדכון חלוקת כרטיסים לאזרחים וותיקים שלקחו חלק במיזם "עפולה עירי".–שונות  : 10 נושא מס'
 

התקבלה החלטה בוועדה לחלוקת כרטיסים, בהתאם למדיניות שקבעה הוועדה בהתאם לנוהל  מנכ"ל:
משרד הפנים, לחלק כרטיס זוגי להצגה בהיכל התרבות, לאזרחים הוותיקים שהתנדבו במסגרת פרויקט 
"עפולה עירי" כהוקרה על תרומתם. הוותיקים קיבלו את תלמידי בתי הספר והסבירו להם על תולדות 

 נוהל משרד הפנים אנחנו מחויבים להביא זאת לידיעת מועצת העיר.עפולה. עפ"י העיר 
 

 

 עדכון דירקטורים -הוספת נושא לסדר היום  : 11 נושא מס'
 

 עדכון דירקטורים. –אני מבקש להוסיף נושא לסדר היום  ראש העיר:

 

   22/93החלטה מספר 
 

 

 עדכון דירקטורים -נושא לסדר היום פה אחד להוסיף חברי מועצת העיר מאשרים 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 

בישיבת מועצת העיר הקודמת ביקשנו לאשר את איציק ויצמן  כחבר דירקטוריון בחברה העירונית מנכ"ל: 
איציק הודיע כי מסיבות אישיות אינו יכול לקבל את המינוי. אנו מבקשים למנות את ישראל רון, לחינוך, 

שנה בחינוך המיוחד שפרש לגמלאות לאחרונה כחבר דירקטוריון בחברה העירונית  40-שעסק כמורה כ
 לחינוך.

 

   22/94החלטה מספר 
 

 

 רון כדירקטור בחברה העירונית לחינוך.פה אחד את מינויו של מר ישראל חברי מועצת העיר מאשרים 
 

 

חביב פרץ, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, אבי אלקבץ,  :בעד
 איתי כהן, הרב גולד.      

 
 
 

 19:00הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


