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 32-30, 11/66פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'      
 חדר ישיבות אורן,  21.02.23מיום                                                         

 
 
 

 נוכחים:
 

 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ
 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ

 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן
 סגן ראש העיר  - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
  חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               

 חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
  חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר צורי כהן
  חבר מועצה -  מר איתי כהן 

 חבר מועצה  -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה  -  אדריגב' בתיה 

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

 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי
 

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 
 

 :חסרים
 חברת מועצה  -  ב' נגה שרוןג

 

 

 משתתפים:
 

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

 מהנדס העיר            -מר אבישי שאול                
 מבקר העירייה          -מר בני אליהו                    
 יועץ משפטי חיצוני, משרד עו"ד גולדהמר          -עו"ד עודד דונג                  
 מהנדסת הוועדה המקומית           -גב' אורה פיסטינר             
 ראש מנהל החינוך          -גב' טינה ולדמן                  

 מנכ"ל החכ"ל           -               מר נתנאל כהן
 עוזר בכיר לראש העיר ומנהל הלשכה לפניות הציבור             -מר אורן אקיקוס              
 מנהלת אגף תיאום, בקרה וחדשנות           -גב' שרית דהן                    
 מנהלת אגף צעירים וקהילה           -גב' תמר דיגמי                  
 עוזר סגן ראש העיר            -מר יהודה משה                

 
 

 18:36הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום
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דוד אלעזר   16725גוש   53-ו 52חלק מחלקות  1001מגרש בחוזה הקצאה למבנה אישור : 1נושא מס'  

 .מרכז מורשת יהדות אתיופיה -עפולה עילית 
 

הבקשה הוגשה לוועדת הקצאות, הליך ההקצאה הסתיים ואושר במועצת העיר וכעת מוגש  :מנכ"ל
 לאישורכם ההסכם יחד עם חו"ד יועמ"ש העירייה.

 

התהליך החל לפני פחות משנה. עד כה המקום תוחזק והופעל ע"י מוקד קליטה. העמותה  דני דסטה:
 תפעול המקום.של ניהול וביקשה להעביר את המבנה לרשותה עם כל המשמעות 

 

ההקצאה עברה את ההליכים המתבקשים. במועצת העיר בחודש שעבר אושרה ההקצאה  ראש העיר:
 לאחר כל הפרסומים, העמותה הסדירה את הניהול התקין וכעת נוכל לאשר את ההסכם.

 

תוציאו את העמותה?  םשנים את 5מדוע כתבתם בהסכם שההסכם אינו ניתן להארכה? בעוד  לירז וזאן:
 אני לא ראיתי את זה באף מקום. ?מדוע יש סעיפים כאלה

 

 זהו ההסכם הראשון של הקצאות שאתה רואה בעיריית עפולה?  ראש העיר:
 

 זה ההסכם הראשון שאני עובר עליו בצורה כזאת. לירז וזאן:
 

 זה נוסח אחיד של משרד הפנים. מנכ"ל:
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כל ההסכמים שהובאו בעבר למועצת העיר היו בנוסח הזה. זה הפורמט וההנחיה של משרד  ראש העיר:
אותו בפעם הראשונה ואתה רוצה להתייחס במועצת עיר.  אאתה לא מכיר את החוזה, אתה קור הפנים.

 שנים העמותה תוכל להגיש שוב בקשה להקצאה.  5כל מילה שכתובה בו היא של משרד הפנים. לאחר 
 
 

 23/16החלטה מס' 
 

  53-ו 52חלק מחלקות  1001מגרש בהקצאה למבנה החוזה את פה אחד   יםמועצת העיר מאשרחברי 
 .מרכז מורשת יהדות אתיופיה -דוד אלעזר עפולה עילית   16725גוש 

 
הרב גולד, עדיאל אילוז, צורי כהן, איתי כהן, מיכאל ברקן, בוריס יודיס, חביב פרץ, אבי אלקבץ, בעד: 

 .משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי, מוטי אלוש, דני דסטהקרן אלקריף, 
 
 

 18:55חבר המועצה מר צורי כהן עזב את הישיבה בשעה 
 

 
 

 אישור תב"רים: 2נושא מס' 

 

 מיפוי פוטוגרמטרי – 670אישור הגדלת תב"ר  2.01

 ₪   1,650,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪       200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪     200,000     קרנות הרשות 

 ₪  1,850,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הנגשה אקוסטית ביה"ס יהודה – 1674אישור הקמת תב"ר   2.02

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

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הנגשה אקוסטית ביה"ס שוהם – 1675אישור הקמת תב"ר   2.03

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

 ₪  30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 קויי ראיהלי -הנגשה ביה"ס שוהם – 1676אישור הקמת תב"ר   2.04

 ₪ 80,309         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  80,309     משרד החינוך

 ₪ 80,309   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 ליקויי ראיה -הנגשה ביה"ס מרום –1677אישור הקמת תב"ר   2.05

 ₪ 121,905         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  121,905     משרד החינוך

 ₪ 121,905   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 רווחה חינוכית תשפ"ג – 1678אישור הקמת תב"ר   2.06

 ₪ 737,512         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  737,512     משרד החינוך

 ₪ 737,512   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 לכל כיתה תשפ"גתוכנית מחשב  – 1683אישור הקמת תב"ר   2.07

 ₪ 800,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  550,000     מפעל הפייס

 ₪  250,000     גביה מהורים

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

 הפחתת אלימות  -בונים יחד מחדש – 1679אישור הקמת תב"ר   2.08

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

 ₪  1,000,000    1811100784סעיף 

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

 תכנון כללי  – 313אישור הגדלת תב"ר  2.09

 ₪   3,718,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪       300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪     300,000     קרנות הרשות 

 ₪  4,018,000   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 
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 וולפסון  -בניית מועדון פייס לנוער  – 1470אישור הגדלת תב"ר  2.10

 ₪   1,898,882    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪       100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪     100,000     קרנות הרשות 

 ₪  1,998,882   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 בנות -בניית ביה"ס בית יעקב – 1680אישור הקמת תב"ר   2.11

 ₪ 3,000,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  3,000,000    1669תבר  -מוסדות ציבור

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

 מרכז הזדמנות – 1681אישור הקמת תב"ר   2.12

 ₪ 1,297,886         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  1,117,886    משרד הכלכלה והתעשיה

 ₪  180,000   1669תבר  -מוסדות ציבור

 ₪ 1,297,886   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 סל תרבות עירוני  – 289אישור הגדלת תב"ר  2.13

 ₪   7,158,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪       436,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪     310,000    השתתפות הורים 

 ₪  126,000    1811000786סעיף 

 ₪  7,594,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 טיפול בכלבים משוטטים – 1696אישור הקמת תב"ר   2.14

 ₪ 63,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  63,000     משרד החקלאות

 ₪ 63,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 פארקי אופניים "פאמטרק"  2הקמת  – 1593אישור הגדלת תב"ר  2.15

 ₪   1,260,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪       700,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪     700,000     קרנות הרשות 

 ₪  1,960,000   ם את התב"ר ע"ססה"כ מעמידי
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 2023בטחון קהילתי  – 1684אישור הקמת תב"ר   2.16

 ₪ 622,199         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  466,649     משרד בט"מ

  ₪ 155,550                  הקצבה מתקציב רגיל

 ₪ 622,199   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 2023דרך חדשה  – 1685תב"ר אישור הקמת   2.17

 ₪ 198,103         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  198,103     משרד בט"מ

 ₪ 198,103   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2023חוסן קהילתי  – 1686אישור הקמת תב"ר   2.18

 ₪ 480,821         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  480,821     משרד נגב גליל

 ₪ 480,821   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 הקמת פארק מים עפולה  – 1590אישור הגדלת תב"ר  2.19

 ₪   14,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪     4,456,122           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  - 4,543,878    הקטנה- קרנות הרשות 

 ₪     9,000,000     משרד נגב גליל

 ₪  18,456,112   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 הפעלת הדרכות במעונות יום – 1687אישור הקמת תב"ר   2.20

 ₪ 514,800         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  514,800     משרד החינוך

 ₪ 514,800   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 פרוייקטים חינוכיים  – 790אישור הגדלת תב"ר  2.21

 ₪   1,875,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  2,500,000     1811.784סעיף 

 ₪  4,375,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 יוזמות חינוך לבתי ספר  – 461אישור הגדלת תב"ר  2.22

 ₪   6,310,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    2,800,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  800,000     משרד החינוך

 ₪  2,000,000     1811.784סעיף 

 ₪  9,110,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח שצפ"ים  – 556אישור הגדלת תב"ר  2.23

 ₪   6,250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  2,500,000     קרנות הרשות

 ₪  8,750,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2023ת חינוך פעילות בטיחות בדרכים מוסדו – 1697אישור הקמת תב"ר   2.24

 ₪ 50,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  40,000      רלב"ד

 ₪  10,000     קרנות רשות

 ₪ 50,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2023פעילות בטיחות בדרכים  –1688אישור הקמת תב"ר   2.25

 ₪ 53,750         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  43,000      רלב"ד

 ₪  10,750     קרנות רשות

 ₪ 53,750   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרוייקט מזיקים תברואתיים  – 1689אישור הקמת תב"ר   2.26

 ₪ 1,955,083         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  1,759,575    המשרד להגנת הסביבה

 ₪  195,508     קרנות רשות

 ₪ 1,955,083   מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 
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 הצטיידות הנגשה פרטנית לחינוך מיוחד   – 1028אישור הגדלת תב"ר  2.27

 ₪   1,352,711    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    115,463           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  115,463     משרד החינוך

 ₪  1,468,174   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אור  -תוכנית לאומית לילדים בסיכון  – 1052אישור הגדלת תב"ר  2.28

 ₪   710,720    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    98,120           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  87,120     משרד החינוך

 ₪  11,000     18111.784סעיף 

 ₪  808,840   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מעגן -תוכנית לאומית לילדים בסיכון  – 1180דלת תב"ר אישור הג 2.29

 ₪   649,285    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    95,500           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  85,900     משרד החינוך

 ₪  9,600     18111.784סעיף 

 ₪  744,785   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מרח"ב–תוכנית לאומית לילדים בסיכון  –1022אישור הגדלת תב"ר  2.30

 ₪   2,742,924    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    420,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  359,312     משרד החינוך

 ₪  60,688     18111.784סעיף 

 ₪  3,162,924   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 לאומית נוער בסיכון פותחים עתידתוכנית  –1690אישור הקמת תב"ר   2.31

 ₪ 110,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  90,000     משרד החינוך

 ₪  20,000     18111.784סעיף 

 ₪  110,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 השקעה במניות החברה הכלכלית – 1691אישור הקמת תב"ר   2.32

 ₪ 5,700,000         "ס     מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע

 ₪  5,700,000      הלוואה

 ₪  5,700,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הנגשת מועצה דתית – 726אישור הגדלת תב"ר  2.33

 ₪   100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,000,000    קרן מועצה דתית

 ₪  1,100,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוץ ישיבת ההסדר – 1692אישור הקמת תב"ר   2.34

 ₪ 600,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  300,000                              1669מוסדות ציבור תבר 

 ₪  300,000     חיבורים

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

 

 שיפוצים במוסדות חינוך  – 866אישור הגדלת תב"ר  2.35

 ₪   8,510,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,000,000     קרנות הרשות

 ₪  9,510,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוצי קיץ  במוסדות חינוך  – 1195אישור הגדלת תב"ר  2.36

 ₪   9,760,526    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,500,000     קרנות הרשות

 ₪  11,260,526   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 סיוע למשפחות אבלות  – 876אישור הגדלת תב"ר  2.37

 ₪   425,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    75,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  35,000    גביה ממשתתפים

 ₪  40,000     18422.840סעיף 

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

 בודות בשיכון גאוליםע – 609אישור הגדלת תב"ר  2.38

 ₪   7,330,000                 התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    370,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  370,000     חיובי בעלים

 ₪  7,700,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 מיחזור נייר קרטון – 806אישור הגדלת תב"ר  2.39

 ₪   2,990,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  100,000     17123.750סעיף 

 ₪  3,090,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תכנון ובניית בית כנסת ברח' וולפסון – 1693אישור הקמת תב"ר   2.40

 ₪ 300,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  300,000     הרשותקרנות 

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

 תכנון ובניית בית כנסת ומקווה  ברח' דפנה – 1694אישור הקמת תב"ר   2.41

 ₪ 300,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  300,000     קרנות הרשות

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

 

 תכנון ובניית בית כנסת פארק נסיס – 1695ור הקמת תב"ר איש  2.42

 ₪ 300,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  300,000     קרנות הרשות

 ₪  300,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 מאבק באלימות נגד נשים – 1682אישור הקמת תב"ר   2.43

 ₪ 36,000         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  36,000    משרד לשיוויון חברתי

 ₪ 36,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שמאות נכסים -  323אישור הגדלת תב"ר  2.44

 ₪   5,800,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  200,000     קרנות הרשות

 ₪  6,000,000   את התב"ר ע"ססה"כ מעמידים 

 תפעול ועדה לתכנון – 632אישור הגדלת תב"ר  2.45

 ₪   4,700,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  300,000     קרנות הרשות

 ₪  5,000,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הקמת מעון יום ברח' כפיר – 1647אישור הגדלת תב"ר  2.46

 ₪   3,517,052    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    380,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  380,000    1669מוסדות ציבור תבר 

 ₪  3,897,052   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 טיפול ורכישת מוטמנים – 1698אישור הקמת תב"ר   2.47

 ₪ 300,000         תב"ר ע"ס       מבקשים לאשר הקמת

 ₪  300,000    קרן משרד הפנים

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

 

 לב העמק –תכנון והקמת גנ"י חנ"מ  – 1665אישור הגדלת תב"ר  2.48

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    4,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  4,000,000     הרשותקרנות 

 ₪  4,300,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 תוכנית מעגן קש"ת בגנים – 1699אישור הקמת תב"ר   2.49

 ₪ 76,285         מבקשים לאשר הקמת  תב"ר ע"ס     

 ₪  76,285     משרד החינוך

 ₪  76,285   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מועדוניות חינוך – 560אישור הגדלת תב"ר  2.50

 ₪   6,265,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪    220,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  220,000     18111.784סעיף 

 ₪  6,485,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 

מלש"ח, לטובת  20 -כ .מתוכם עוסקים בחינוך 23 , תב"רים 50קיבלתם את התב"רים. ישנם : גזבר
  פיתוח.לטובת בינוי, פדגוגיה ופרויקטים. כל שאר התב"רים הם 

 
 הגזבר משיב לשאלות חברי המועצה על התב"רים.

 

 

 23/71החלטה מס' 
 

 .2.07,2.13,2.19,2.32למעט תב"רים:  ,התב"ריםאת פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 

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

 
 23/81החלטה מס' 

 
 – 2.19,סל תרבות עירוני – 2.13,מחשב לכל כיתה – 2.07התב"רים: חברי מועצת העיר מאשרים את 

 .השקעה במניות החברה הכלכלית – 2.32,הקמת פארק מים
 

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

 
 נגד: משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי.
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 .חינוךאישור מורשי חתימה מוסדות  :3נושא מס' 

 

 התקבלה בקשה ממנהל החינוך לאשר את שינוי מורשי החתימה במוסדות החינוך. :מנכ"ל
 
 

 23/19החלטה מס' 
 

 .מורשי חתימה מוסדות חינוךחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

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

 

 
 
 

 .חטיבת ארז –אישור פתיחת חשבון בנק  :4נושא מס' 
 

 התקבלה בקשה ממנהל החינוך לאשר פתיחת חשבון לבי"ס ארז. :מנכ"ל
 
 23/20חלטה מס' ה
 

 .חטיבת ארז –פתיחת חשבון בנק חברי מועצת העיר מאשרים 

 
בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מיכאל ברקן, בוריס יודיס, הרב גולד, עדיאל אילוז, איתי כהן, קרן 

 אלקריף, מוטי אלוש, דני דסטה, משה לוי, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי.
 

 נגד: לירז וזאן.

 
 

 .12.2.23אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  :5נושא מס' 
 

בפרוטוקול שקיבלתם ישנן מספר הקצאות שסיימו פרסום ראשון והקצאות שסיימו פרסום  מנכ"ל:
 שני. 

 
 

 23/21החלטה מס' 
 

 .12.2.23פרוטוקול וועדת הקצאות מיום את חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, הרב גולד, עדיאל אילוז, איתי כהן, קרן אלקריף, מוטי אלוש, דני דסטה, 
 לירז וזאן. משה לוי, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי,

 

 נגד: מיכאל ברקן, בוריס יודיס.

 
 19:27חבר המועצה כפיר סרוסי יצא מהישיבה בשעה 
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 .29.1.23תמיכות מיום אישור פרוטוקול וועדת  :6נושא מס' 
 

 385מועצת העיר אישרה את התבחינים לתמיכה בארגוני ותנועות הנוער. סך התמיכה הינה מנכ"ל: 
 והוא מפורט בטבלה שלפניכם.לפי התבחינים אש"ח. מחלקת הנוער פיצלה את סכום התמיכה 

 
 

 23/22החלטה מס' 
 

 29.1.23תמיכות מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את 
 

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

 
 

 16711שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' הראשונים פינת המייסדים גוש:  :7נושא מס' 
 .9חלקה: 

 

 9ה:  חלק 16711 :מועצת העיר מתבקשת לאשר הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש הריק שבגושמנכ"ל: 
 כמגרש חניה ציבורי לאור בעיות החניה הקיימות באזור וזאת על פי ,ברח' הראשונים פינת המייסדים

 .(1987חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים התשמ"ז 
 

 23/23החלטה מס' 
 

שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' הראשונים פינת חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 .9חלקה:  16711המייסדים גוש: 

 
בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, מיכאל ברקן, בוריס יודיס, הרב גולד, עדיאל אילוז, איתי כהן, קרן 

 מליחי, בתיה אדרי. אלקריף, מוטי אלוש, דני דסטה, משה לוי, לירז וזאן, שלמה
 
 

 .עבודה נוספת לעובדיםאישור  :8נושא מס' 
 

  העברתי ביניכם את רשימת העובדים שמבקשים לאשר להם עבודה נוספת. מנכ"ל:
 
 

 23/24החלטה מס' 
 

 .אישור עבודה נוספת לעובדיםחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
 

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

 
 19:35חבר המועצה כפיר סרוסי חזר לישיבה בשעה 

 
 19:39חברת המועצה קרן אלקריף עזבה את הישיבה בשעה 
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 ברחבי העירהצעה לסדר השקעה בכל השכונות  :9נושא מס' 
 

  מקריא את ההצעה לסדר. :לירז וזאן
 

והיום הועברו  במיליוני שקלים להשקעה בשכונות,במהלך הקדנציה הועברו תב"רים  ראש העיר:
. שדרגנו אני מציע להסיר את ההצעה מסדר היום .תב"רים לטובת שדרוג כל השכונות בעיר עשרות

 שנים רבות.וטיפחנו את השכונות כל השנים ונמשיך כך עוד 
  

 9.8.21מיום  מוצג סרטון בו שלמה מליחי משבח את ראש העיר על ההשקעה בשכונות
 
 

 23/25החלטה מס' 
 

 .להסיר את ההצעה לסדר השקעה בכל השכונות מסדר היוםחברי מועצת העיר מאשרים 

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

 

 משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי.נגד: 
 
 

 .הצעה לסדר שדרוג השוק החדש לטובת מרכז בילוי לכל המשפחה :10נושא מס' 
 

, הגשתי קול קורא למשרד נגב גליל בנושא שדרוג השוק 2022באוקטובר  18בתאריך  :בוריס יודיס
לפניכם  יםמלש"ח לטובת פרויקט הקמת מרכז בילוי לכל המשפחה בשוק החדש, מוצג 4החדש. קיבלנו 

 17 בשנה האחרונהקיבלנו ממשרד נגב גליל ש אני שמח לבשרהתכנית. ההדמיה ומסמכי ההגשה, 
 מלש"ח.

 
 23/26החלטה מס' 

 
מרכז בילוי לכל הקמת שדרוג השוק החדש לטובת את ההצעה לסדר חברי מועצת העיר מאשרים 

 .המשפחה
 

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

 

 שלמה מליחי, בתיה אדרי.משה לוי, לירז וזאן, : לא משתתפים
 

 20:00חבר המועצה עדיאל אילוז יצא מהישיבה בשעה 
 

 הצעה לסדר הפיכת השוק החדש למרכז בילוי: 11נושא מס' 
 

  מקריא את ההצעה לסדר. :לירז וזאן
 

אותה ההצעה שהוצגה בסעיף הקודם. ההצעה שהוצגה ע"י היא בדיוק  שהגשתםההצעה ראש העיר: 
 אני מציע לדחות את ההצעהעם תקציב מסודר, תכנית והדמיה ולכן  יודיס הוגשהחבר המועצה בוריס 

 .ומיותרת מכיוון שהיא מועתקת שהועלתה כרגע
 

לירז ושלמה, לא יפה להעתיק תוכנית. זה בדיוק העתק התקציב והבקשה של ד"ר בוריס  מיכאל ברקן:
 יודיס.
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 23/27החלטה מס' 
 

 .לדחות את ההצעה לסדר הפיכת השוק החדש למרכז בילוימאשרים חברי מועצת העיר 

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

 משה לוי, לירז וזאן, שלמה מליחי, בתיה אדרי, כפיר סרוסי.נגד: 
 
 

הכדורגל העירוני הפועל עפולה לבין מועדון  הצעה לסדר ביטול שיתוף פעולה בין מועדון :12נושא מס' 
 .הכדורגל מכבי חיפה

 

 אני מושך את ההצעה לסדר והיא תוגש מתוקנת בישיבה הבאה.  :איתי כהן
 
 
 

 .עדכון פרוטוקולים וועדת תרומות :13נושא מס' 
 

אנחנו מחויבים להעביר דיווח על וועדת תרומות ולכן אני מציג בפניכם את הפרוטוקולים של : מנכ"ל
אש"ח.  600-בתי כנסת בתמורה ל  3קולות קוראים לזכות לקריאת שם לבניית  3וועדת תרומות. פרסמנו 

ותת , השני ברחוב וולפסון והשלישי בגן נסיס. הגישו שלוש עמותות: עמC1אחד ברחוב דפנה בשכונת 
 תורתך קבע"." "אוהל מאיר לצעירים", עמותת "בני ידידיה" ועמותת

 
 
 
 
 

 20:32הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

_______________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       
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 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


