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 22-31, 11/85פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'      
 חדר ישיבות אורן 16.08.22מיום                                                         

 
 

 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 

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

 חבר מועצה -  מר כפיר סרוסי
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

 

 :חסרים
 )בהודעה מוקדמת(חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               

 

 משתתפים:
 

  גזבר העירייה          -  מר איציק שריקי
 יועמ"ש העירייה          -עו"ד איתי קידר                

 מנכ"ל החכ"ל          -               מר נתנאל כהן
 אחזקת מוסדות חינוך וציבור          -מר לידן אלבס                  
 ממונה בטיחות עירוני          -מר אלי פייס                     

   עוזר מנכ"ל          -        מר נדב מונק             
 
 

 18:00הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום

  .אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך .1

  .אישור תב"רים .2

 אישור משלחת לחו"ל.  .3

אני מברך את חבר המועצה מיכאל ברקן לרגל נישואי בנו ואת חבר המועצה חביב פרץ להולדת  ראש העיר:
 .הנכדה החדשה ומאחל לכולם רק בשמחות

 ראש העיר הציג מצגת סטטוס בינוי מוסדות חינוך לקראת שנה"ל תשפ"ג.

 .ונדב מונק הציגו סטטוס שיפוצי קיץ במוסדות חינוך לקראת פתיחת שנה"ל תשפ"ג לידן אלבס
 

 .18:20חבר המועצה כפיר סרוסי נכנס לישיבה בשעה 

 

 אישור מורשי חתימה במוסדות חינוך :1נושא מס' 

 

 רשימה של מורשי החתימה למוסדות החינוך שיש לאשר במועצת העיר.בזימון  נשלחה אליכם: ראש העיר
 

 
 

   22/95החלטה מספר 
 

 

 מורשי חתימה במוסדות חינוך.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.      

 

 שלמה מליחי, לירז וזאן, כפיר סרוסי, משה לוי. :לא השתתפו
 
 

 אישור תב"רים :2נושא מס' 

 

 

 

 יהודה   -הנגשה פרטנית ללקויי שמיעה  – 1632אישור הקמת תב"ר   12.0

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

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 תכנון ובניית ביה"ס ויזניץ – 1314אישור הגדלת תב"ר  .022

 ₪   7,596,081    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   780,290           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   780,290     משרד החינוך 

 ₪  8,376,371   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תכנון ובניית ביה"ס לחינוך מיוחד כרמים – 931אישור הגדלת תב"ר  .032

 ₪   12,686,266    עומד ע"ס של  התב"ר

   ₪   2,558,343           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   2,558,343     משרד החינוך 

 ₪  15,244,609   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תכנון ובניית ביה"ס אלומות – 1516אישור הגדלת תב"ר  .042

 ₪   14,715,654    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   1,765,784           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,765,784     משרד החינוך 

 ₪  16,481,438   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 הקמת גנ"י רח' שרת – 1558אישור הגדלת תב"ר  .052

 ₪   1,585238    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   199,320           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   199,320     משרד החינוך 

 ₪  1,874,558   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 חנמ תקשורת –בניית בייה"ס מעיין  – 1633אישור הקמת תב"ר  .062

 ₪ 13,704,897          תב"ר ע"ס     מבקשים לאשר הקמת  

 ₪  12,104,897     משרד החינוך

 ₪  1,600,000    1608רמ"י מוסדות ציבור תבר 

 ₪ 13,704,897   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 שמאות ונכסים – 323אישור הגדלת תב"ר  .072

 ₪   5,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   300,000     משרד החינוך 

 ₪  5,800,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 מזגנים לבתי ספר  – 1197אישור הגדלת תב"ר  .082

 ₪   667,442    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  156,080           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  156,080     משרד החינוך 

 ₪  823,522   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תכנון ובניית ביה"ס אוהל מאיר  – 1355אישור הגדלת תב"ר  .092

 ₪   10,507,021    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  1,800,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  1,800,000     קרנות הרשות

 ₪  12,070,021   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 2023-2022עונת מנויים  – 1634 אישור הקמת תב"ר  .102

 ₪ 797,844          תב"ר ע"ס     מבקשים לאשר הקמת  

 ₪  797,844     גביה ממנויים

 ₪ 797,844   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

  C 1  –בניית בית כנסת ב  – 1401אישור הגדלת תב"ר  .112

 ₪   1,035,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  150,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  150,000     קרנות הרשות

 ₪  1,185,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

  C 1  פיתוח מתחם – 312אישור הגדלת תב"ר  .122

 ₪   89,800,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  2,000,000     חיובי בעלים

 ₪  91,800,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תוכנית הזנה גנ"י  – 465אישור הגדלת תב"ר  .132

 ₪   11,100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  500,000    השתתפות הורים

 ₪  11,600,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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  22-2021עונת מנויים  – 1528אישור הגדלת תב"ר  .142

 ₪   1,065,000    עומד ע"ס של  התב"ר

   ₪  370,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  370,000    גביה ממשתתפים

 ₪  1,435,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

תוספות לפרויקטים ו תבר"ים. העיקריים שביניהם הינם בנושא חינוך 14נשלחה אליכם רשימה של גזבר: 
של בינוי שכבר נמצאים בביצוע ופיתוח. קיבלנו הרשאה משרת החינוך לבניית בי"ס לתקשורת מעיין. יתר 
התב"רים הינם מקרנות הרשות. המשך בי"ס אוהל מאיר יבוצע מקרנות הרשות כמו גם תב"ר להשלמת 

יקטים כגון ישן חדש, לבנייה של יש לנו שת"פ עם רמ"י שבו אנחנו מקבלים כספים לפרוי .-C1ביהכ"נ ב 
מוסדות חינוך וציבור. הכספים מועברים לעירייה והעירייה משדרגת ובונה מבנים ציבוריים ומפתחת 

 שכונות ישנות.

 

   22/96החלטה מספר 
 

 

 .2.11למעט תב"ר  חברי מועצת העיר מאשרים את התב"רים
 
 

 

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

 

 שלמה מליחי, כפיר סרוסי, משה לוי. :נמנעים
 
 
 

   22/97החלטה מספר 
 

 

 .2.11חברי מועצת העיר מאשרים את תב"ר 
 
 

 

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

 

 שלמה מליחי, משה לוי. :נמנעים
 

 
בשנה האחרונה הממשלה העבירה את התקציב ועפולה יצאה נשכרת מכך. לאחרונה קיבלנו  עדיאל אילוז:

בתי ספר. אני מבקש להודות מכאן לשרת החינוך, לראש העיר ולמנכ"ל  4-גני ילדים ו 15לבניית הרשאה 
 העירייה.

 
 .נדב מונק הציג את נושא אישורי הבטיחות במוסדות חינוך
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 .משלחת לחו"לאישור  :3נושא מס' 
 

סיפרו על הצלחת ביקור  ,בוריס יודיס ד"רסגן ראש העיר מיכאל ברקן ו ד"רהמשנה לראש העיר 
 ם.המשלחת מגיאורגיה בעפולה ועל כך שהקשר ימשך גם בעתיד ובתחומים שוני

 18:47חבר המועצה שלמה מליחי עזב את הישיבה בשעה 

השלטון המקומי מחזק מאוד את החיבורים בין רשויות ובין מדינות. גיאורגיה הינה מדינה  ראש העיר:
לעפולה משלחת מכובדת מאוד י ובין עפולה. הגיעה וושותפים בין טלאאוהבת ישראל וישנם המון דברים מ

וכשאנחנו נוסעים  ן. כשמשלחות מגיעות לעפולה, אנחנו מארחים אותבטלאווויוהזמינו אותנו לבקר 
כמשלחת למדינה אחרת המדינה מארחת אותנו למעט כרטיסי הטיסה. למשלחת הקרובה לגיאורגיה יצאו 

יסעו לגיאורגיה ינבחרי ציבור ועובדים. את נבחרי הציבור מועצת העיר מתבקשת לאשר. נבחרי הציבור ש
עיר ד"ר בוריס יודיס. הנסיעה  ראש העיר, משנה לראש העיר ד"ר מיכאל ברקן וסגן ראש ה -הם: אנוכי 

 .20-24/10/22מתוכננת לתאריך 

 

   22/98החלטה מספר 
 

 

 .את המשלחת לגיאורגיהחברי מועצת העיר מאשרים 
 

 

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

 
 

 נגד: לירז וזאן.
 

 משה לוי. :נמנע
 
 

 
 

 18:51הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


