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 20-01,  1112/פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 אולם ישיבות "אורן" 26.1.20מיום 

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

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

  חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף             
 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  - מר מנחם גולד      

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

 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה - מר בוריס יודיס  

 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי

 חבר מועצה  -  מר משה לוי
 

 חסרים:
 )בהודעה מוקדמת( סגן ראש העיר -  מר צורי כהן

 חבר מועצה -  מר מיכאל ברקן
 

 
 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה                   -מר שלום שלמה              
 יועמ"ש העירייה              -              מר איתי קידר

 מהנדס העיר             - מר ישראל קנטור   
 גזבר העירייה            - מר איציק שריקי

 מבקרת העירייה -  גב' עינב פרץ
 מנכ"ל חכ"ל -  מר נתנאל כהן

  
 

 
   19:00הישיבה נפתחה בשעה 

 
 2020ראש העיר מציג מצגת סיכום חודשי ינואר 

 
 

 על סדר היום:

 }מצ"ב{2.1.20אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  .1

 אישור תב"רים }מצ"ב{ .2

 }מצ"ב{ 2018ח ביקורת מפורט לשנת "דיון בדו .3
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 הקמת ועדה לבדיקת פעילות החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ .4

 תכנון ניקוז}מצ"ב{ -הגדלת היקף עבודה חב' נהרא ופשטיה  .5

 כמגרשי חניה ציבורית }מצ"ב{:שימושים במגרשים ריקים  .6

  38, חלקה:  17764א. שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' קפלן גוש:

     60 חלקה 16708 גוש רבין יצחק' בשד ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ב. שימוש

  5,6,8,9 חלקות 16663 גוש ירושלים' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ג. שימוש

   16762ד. שימוש במגרשים ריקים כמגרשים לחניה ציבורית ברח' אסתר המלכה גוש 

                                                                        136וחלק מחלקה  134,137חלקות     

  109 מחלקה חלק 16761 גוש לשם' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ה. שימוש

  47,48 חלקות 16759 גוש  כפיר חטיבת' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ושו. שימ

  16706 גוש איינשטיין-תשע חטיבה' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ז. שימוש

   147,148 חלקות    

 59 חלקה 16704 גוש קציר' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ח. שימוש

 40 חלקה 16704 גוש יצפור' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש ט. שימוש

 מחלקות חלק 16697 גוש חנקין יהושע' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש שימושי. 

 1,2 מחלקות חלק 16698 וגוש 14,15   

 133 חלקה 16681 גוש נגבה' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש יא. שימוש

 63 חלקה 16697 גוש הפרסה' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש יב. שימוש

  29 חלקה 16659 גוש הציוני הקונגרס' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש יג. שימוש

  120חלקה  16657 גוש קירשטיין הרב' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש יד. שימוש

 94 חלקה 16657 גוש אוסישקין מנחם' ברח ציבורית לחניה כמגרש ריק במגרש טו. שימוש

 }מצ"ב{ רמ"י לשינוי נוסח החלטה בקשת  . 7 

  מינוי ממלא מקום למחזיק תיק הקליטה ומינוי יועץ בכיר לראש העיר בנושא  -שונות  . 8 

 קליטה      

 2.1.20אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  :1נושא מס' 
 

 2.1.20מציג את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  מנכ"ל:
 

  001/20החלטה מספר 

 2.1.20חברי מועצת העיר מאשרים את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום 
 בעד  : פה אחד

  : כפיר סרוסינושא היכל חביב ג1לא מצביע  בסעיף 
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 אישור תב"רים: 2נושא מס' 
 
 

 לתשושי נפשתכנון מרכז  – 1415ר "אישור הקמת תב  2.01

             ₪ 100,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 100,000     קרנות הרשות

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

 

 התקנת תאורת לד ברחבי העיר – 1299אישור הקטנת תב"ר  2.02

 ₪   15,561,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  - 499,720           ר  מבקשים לאשר הקטנת  התב"

  ₪ - 499,720     מלוות מבנקים

 ₪ 15,061,280   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 התקנת תאורת לד ברחבי העיר – 1416ר "אישור הקמת תב  2.03

             ₪ 499,720 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 499,720     מלוות מבנקים 

 ₪ 499,720   ס"מעמידים את התב"ר עסה"כ 
 

 מזגנים לבתי ספר – 1197ר "אישור הגדלת תב 2.04

 הקצאת משרד החינוך לשיפר מערכות חימום וצינון 

 ₪   250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  137,756           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  137,756     משרד החינוך

 ₪ 387,756   ס"עסה"כ מעמידים את התב"ר 
 

 פרויקט לב אל לב – 1417ר "אישור הקמת תב  2.05

 תכנית משותפת של ביטוח לאומי וקרנות תורמים לטיפול רווחתי )תכנית תלת שנתית (

  ₪ 1,412,664 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

            ₪ 999,999     בטוח לאומי 

  ₪ 499,720    1811100784סעיף  

 ₪ 1,412,664   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תכנית רובוטיקה ליסודיים– 1418ר "אישור הקמת תב  2.06

הקצאת משרד החינוך לקול קורא הצטיידות ולמידה בתחום עבור ביה"ס)נופים, כרמים, מרום, 
 ורימונים(

  ₪ 96,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

            ₪ 96,000     משרד החינוך 

 ₪ 96,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 הצטיידות מרכז לגיל הרך – 1419ר "אישור הקמת תב  2.07

  ₪ 100,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

            ₪ 100,000     מפעל הפיס 

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

 מיזמים דיגיטליים – 1420ר "אישור הקמת תב  2.08

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

    ₪ 750,000    משרד לשוויון חברתי

          ₪ 250,000     סעיפי עירייה

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

 חינוך בנושא סביבה – 1421ר "אישור הקמת תב  2.09

  ₪ 333,600 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 302,904    משרד להגנת הסביבה

        ₪ 33,660     סעיפי עירייה

 ₪ 333,600   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 2019התכנית לקידום הצפון  – 1422ר "אישור הקמת תב  2.10

 הקצאה משרד החינוך לתכנית מודולרית לצפון 

  ₪ 906,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 906,000     משרד החינוך

 ₪ 906,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 אור–תכנית לאומית לילדים בסיכון  – 1052ר "אישור הגדלת תב 2.11

 תופעל במערכת הגנים  2020הקצאת משרד החינוך לתכנית חומש לשנת 

 ₪   416,360    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  98,120           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 87,120     משרד החינוך

  ₪  11,000    1.8176.910סעיף 

 ₪ 514,480   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 מעגן –תכנית לאומית לילדים בסיכון  – 1180ר "אישור הגדלת תב 2.12

 תופעל במערכת המעונות  2020הקצאת משרד החינוך לתכנית חומש לשנת 

 ₪   286,500    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  95,500           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 85,900     משרד החינוך

  ₪ 9,600    1.8176.910סעיף 

 ₪ 382,000   ס"התב"ר עסה"כ מעמידים את 
 

 מרח"ב  –תכנית לאומית לילדים בסיכון  – 1022ר "אישור הגדלת תב 2.13

בי"ס יסודיים )גוונים, אלומות, בן  3-, תופעל ב2020הקצאת משרד החינוך לתכנית חומש לשנת 
 צבי(

 ₪   1,581,462    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  387,154           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 344,912     משרד החינוך

  ₪ 42,242    1.8176.910סעיף 

 ₪ 1,968,616   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 קידום נוער  –תכנית לאומית לילדים בסיכון  - 1423ר "אישור הקמת תב  2.14

 תופעל לתלמידי במערכת העל יסודית  2020הקצאת משרד החינוך לתכנית חומש לשנת 

  ₪ 162,000 ס             "ם לאשר הקמת   התב"ר עמבקשי

      ₪ 144,600     משרד החינוך

  ₪ 17,400    1.8176.910סעיף 

 ₪ 162,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 מועדוניות חינוך – 560ר "אישור הגדלת תב 2.15

 )בעפולה עלית (מועדוניות לילדי ביה"ס יסודיים  2הקצאה משרד החינוך להפעלת 

 ₪   4,420,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 200,000     1323תב"ר 

 ₪ 4,620,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 

 עיר המח"ר – 1186ר "אישור הגדלת תב 2.16

 תכנית משותפת עם עמותת וואייטק ,הטכניון ומשרד המדע 

 חט"ב(. 1יסודי, 5בי"ס ) 6-פועלת ב

 ₪   1,487,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 300,000     1323תב"ר 

 ₪ 1,787,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 התכנית לקידום הצפון – 1293ר "אישור הגדלת תב 2.17

 השלמת הקצאה על פי דוחות ביצוע . 2018תכנית לחיזוק הצפון לשנת 

 ₪   942,903    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  139,583           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 139,583     משרד החינוך

 ₪ 1,787,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פרוייקט מיל"ת – 890ר "אישור הגדלת תב 2.18

 תכנית משותפת עם העמותה לתפנית בחינוך לתש"פ פועלת בחט"ב 

 ₪   373,702    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  150,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 150,000     1323תב"ר 

 ₪ 523,302   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 מיחזור נייר וקרטון – 806ר "אישור הגדלת תב 2.19

 ₪   1,590,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 300,000     תאגיד ת.מ.י.ר

 ₪ 1,890,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תחזוקת מזרקות ברחבי העיר – 978ר "אישור הגדלת תב 2.20

 ₪   1,180,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  180,000           גדלת  התב"ר  מבקשים לאשר ה

  ₪ 180,000     קרנות הרשות

 ₪ 1,360,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 נגישות ביה"ס אורן – 1424ר "אישור הקמת תב  2.21

 הנגשת סביבת תלמידים בעלי מוגבלויות שונות בהתאם לחוק ההנגשה 

  ₪ 180,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 180,000     קרנות הרשות

 ₪ 180,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 בניית ביה"ס תדהר – 651ר "אישור הגדלת תב 2.22

 ₪   14,348,439    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  1,600,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 1,600,000     מכירת נכסים

 ₪ 15,948,439   ס"ת התב"ר עסה"כ מעמידים א
 

 קייטנות קיץ – 1051ר "אישור הגדלת תב 2.23

 הפעלת קייטנות קיץ בגנים הילדים 

 ₪   9,116,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  762,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 762,000     גביה מהורים

 ₪ 9,878,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 עיר מנגנת יסודיים – 1004ר "אישור הגדלת תב 2.24

 בי"ס משותפת עם משרד החינוך  9-הפעלת תכנית עיר מנגנת לתש"פ פועלת ב

 ₪   1,288,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  293,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 293,000     גביה מהורים

 ₪ 1,581,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תגבור לימודי ליבה יסודיים – 895ר "אישור הגדלת תב 2.25

 תכנית לתגבורי לימודי ליבה לתש"פ 

 ₪   550,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  78,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 78,000     1323תבר 

 ₪ 628,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 רווחה חינוכית  – 1194ר "הגדלת תבאישור  2.26

 עדכון תקציב ממשרד החינוך להפעלת תכנית רווחה שאושרה בוועדת היגוי 

 ₪   550,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  198,143           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 198,143     משרד החינוך

 ₪ 748,143   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 פרוייקט השאלת ספרים – 768ר "אישור הגדלת תב 2.27

 הקצאת משרד החינוך לתכנית לשנה"ל תש"פ בהתאם לזכאות בי"ס

 ₪   858,221    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  95,542           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 95,542     משרד החינוך

 ₪ 953,763   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 פדגוגית בגנ"י תייחודיו – 1425ר "אישור הקמת תב  2.28

לגנים ילדים בתחום הרובוטיקה , מופעלת בשיתוף עם עמותת וואייטק  תהפעלת תכנית ייחודיו
 גנים ברחבי העיר ( 10-והטכניון )תופעל ב

  ₪ 150,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת  התב"ר ע

      ₪ 150,000      1323תב"ר 

 ₪ 150,000   ס"מעמידים את התב"ר עסה"כ 

 

 רווחה חינוכית  – 1353ר "אישור הגדלת תב 2.29

 תש"פ  2019הקצאה משרד החינוך להשלמת תכניות שאושרו בוועדת היגוי המחוז לשנת 

 ₪   345,770    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  157,114           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 157,114     משרד החינוך

 ₪ 502,884   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 יוזמות חינוכיות – 461ר "אישור הגדלת תב 2.30

מפתח הל"ב, מקדמי בריאות, חינוך גופני, מרכז  -העברות משרד החינוך לתוכניות ביה"ס עבור
 פסג"ה וכד' 

 ₪   1,752,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  287,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 287,000     משרד החינוך

  2,039,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הנגשה דיגיטאלית חינוך מיוחד – 1028ר "אישור הגדלת תב 2.31

הקצאת משרד החינוך עבור הנגשה דיגיטלית לתלמידי החינוך המיוחד בביה"ס , בהתאם 
 לזכאות התלמידים שיאושרו ע"י מתי"א .

 ₪   731,391    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  185,282           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 185,282     משרד החינוך

 ₪ 916,673   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 מרחבי למידה כרמים בעמק – 1426ר "אישור הקמת תב  2.32

  ₪ 80,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 80,000     החינוך  משרד

 ₪ 80,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 מרחבי למידה בן צבי – 1427ר "אישור הקמת תב  2.33

  ₪ 80,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 80,000     משרד החינוך 

 ₪ 80,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 מרחבי למידה מעלות – 1428ר "אישור הקמת תב  2.34

  ₪ 80,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 80,000     משרד החינוך 

 ₪ 80,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 מרחבי למידה אוהל מאיר – 1429ר "אישור הקמת תב  2.35

  ₪ 80,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 80,000     משרד החינוך 

 ₪ 80,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 בניית ביה"ס שוהם – 1383ר "אישור הגדלת תב 2.36

 ₪   5,055,704    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  785,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 785,000     קרנות הרשות

 ₪ 5,840,704   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 תכנון ביה"ס לאוטיסטים – 1430ר "אישור הקמת תב  2.37

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

      ₪ 200,000     קרנות הרשות 

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

 

 שדרוג כיתות בביה"ס אלומות בפני רעידות אדמה – 1431ר "אישור הקמת תב  2.38

  ₪ 416,370 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 416,370      משרד החינוך

 ₪ 416,370   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 שדרוג כיתות בביה"ס ממ"ח בפני רעידות אדמה – 1432ר "אישור הקמת תב  2.39

  ₪ 108,243 ס             "התב"ר ע מבקשים לאשר הקמת  

      ₪ 108,243      משרד החינוך

 ₪ 108,243   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 אלון, מעלות, כרמים-הנגשת ביה"ס – 1433ר "אישור הקמת תב  2.40

  ₪ 330,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

      ₪ 330,000      משרד החינוך

 ₪ 330,000   ס"מעמידים את התב"ר עסה"כ 

 

 קרן היסוד -מגרש כדורגל במתחם הספורט – 1384ר "אישור הגדלת תב 2.41

 ₪   883,226    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  3,100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 3,100,000     מפעל הפיס

 ₪ 3,984,226   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 פיתוח שכונה צפון מערבית – 85ר "אישור הגדלת תב 2.42

 ₪   50,200,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  430,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 430,000     חיובי בעלים

 ₪ 50,630,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 עבודות בשיכון גאולים – 609ר "אישור הגדלת תב 2.43

 ₪   6,450,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 500,000     חיובי בעלים

 ₪ 6,950,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 תל עתיקות – 1168אישור הקטנת תב"ר  2.44

 ₪   2,902,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   - 123,558           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

  ₪ - 123,558      רמ"י

 ₪ 2,778,442   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
 

 צומת ז'בוטינסקי – 1171אישור הקטנת תב"ר  2.45

 ₪   2,236,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   - 557,679           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

  ₪ - 557,679      רמ"י

 ₪ 1,678,321   ס"התב"ר ע סה"כ מעמידים את
 

 פארק ארכיאולוגי – 1167אישור הקטנת תב"ר  2.46

 ₪   725,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   - 104,405           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

  ₪ - 104,405      רמ"י

 ₪ 620,595   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 17000תקורות בקשר עם פרויקט  – 871אישור הקטנת תב"ר  2.47

 ₪   7,887,300    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   - 2,650,818           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

  ₪ - 2,650,818      רמ"י

 ₪  5,236,482   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 17000ביצוע עבודות עפר ופיתוח פרויקט  – 782ר "אישור הגדלת תב 2.48

 ₪   69,727,752    ומד ע"ס של התב"ר ע

 ₪  2,553,716           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪ 2,553,716      רמ"י

  ₪ 72,281,468   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 
 10אנחנו בעד התב"רים, אנחנו לא מצביעים מכיוון שאיננו מקבלים את החומר  :כפיר סרוסי

 .של היועץ המשפטי בעניין משלוח תב"רים חו"דלפני הישיבה. אני מבקש ימים 
 

 

  20/002החלטה מספר 

 התב"ריםחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, , איתי כהן, לירז וזאן, קרן אלקריףאבי אלקבץ, חביב פרץ,  :בעד

 שלמה מליחי, מנחם גולד

 , משה לוי, בוריס יודיסשרון, נגה כפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש :לא מצביעים
 

 
  2018 לשנת מפורט ביקורת ח"בדו דיון :3נושא מס' 

 
 .2018ח תיקון הליקויים לשנת "להביא למועצה את דובים ימחו אנחנו מנכ"ל:

 צוות תיקון ליקויים התכנס ועבר על התיקונים הרשומים, המסמך הועבר אליכם בזימון.
 .ולאישורהמסמך הועבר למבקר המדינה כמו כן 

 ח שאין לעירייה מנהלת חשבונות ראשית."ישנה הערה בדו כפיר סרוסי:
 .במיקור חוץהגזבר חוסך ומשתמש בשירותיה של מנהלת חשבונות ראשית ראש העיר: 

 

 
  20/003החלטה מספר 

 2018 לשנת המפורט הביקורת ח"את דוחברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, , איתי כהן, לירז וזאן, אלקריףקרן אבי אלקבץ, חביב פרץ, : בעד

 שלמה מליחי, מנחם גולד

 , נגה שרון, בוריס יודיס, משה לויכפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלוש נגד:
 

 

 הקמת ועדה לבדיקת פעילות החברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ: 4נושא מס' 
 

לביצוע בדיקה  ,9.12.19כאמור במכתבם מיום בהמשך לבקשת חברי האופוזיציה,  :מבקרת

 בחברה הכלכלית, מובאת למועצת העיר החלטה על הקמת וועדה לבדיקת פעילות החברה.

 צוות הוועדה יכלול את החברים הבאים:

 בראש הצוות המקצועי תעמוד מבקרת העירייה, רו"ח עינב פרץ

 חבר המועצה, מר כפיר סרוסי -מטעם האופוזיציה 

 חבר המועצה, מר איתי כהן -ליציה מטעם הקוא



 
 

 13 

 

 יועצים ממאגר היועצים של מבקרת העירייה כמו כן יועסקו

 .אני לא זוכר מכתב כזהעל איזה מכתב מדובר? : כפיר סרוסי

 .הועבר אליי מכתב מלשכת ראש העיר חתום ע"י כל חברי האופוזיציה :מבקרת

 יכול להיות שחתמתי ואיני זוכר. כפיר סרוסי:

 הגשתם מסמך עם חתימות מודבקות. ראש העיר:

 ציינתם במכתב מי מטעמכם יהיה חבר בוועדה. :מבקרת

 לא זכור לי דבר כזה. כפיר סרוסי:

סכים לקבל מיילים ולא חתימות מודבקות. כל בקשה יש להביא ידנית, אאני לא  ראש העיר:

 בחתימה מקורית, ללשכתי ולקבל חותמת "התקבל".

 ח הביקורת שלי."זה לא חלק מדוושאני מבקשת לציין שזהו לא הליך רגיל של ביקורת  :מבקרת
 

 ע"י האופוזיציה שהוגשהעירייה הציגה בפני חברי המועצה את המסמך  מבקרת
 

  004/20החלטה מספר 

הקמת ועדה לבדיקת פעילות החברה הכלכלית לפיתוח פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
 עפולה בע"מ

 
 

 תכנון ניקוז -הגדלת היקף עבודה חב' נהרא ופשטיה : 5נושא מס' 
 

, במתחמים לחב' נהרא ופשטיה עבור תכנון ניקוז מע"מ₪  +  35,000 בסךישנה הזמנה  מנכ"ל:

B1 B2  מע"מ.₪ +  17,500 בסך 50%ב את ההזמנה  מבקשים להגדיל. אנחנו 
 

 

  20/005החלטה מספר 
 

 תכנון ניקוז -אחד הגדלת היקף עבודה חב' נהרא ופשטיה פה חברי מועצת העיר מאשרים 
 

 

 שימושים במגרשים ריקים כמגרשי חניה ציבורית: 6נושא מס' 
 

אנחנו  .יענוןחידוש ור לבצעו שציינו בזימון, המגרשים להסדיר את כלאנחנו מבקשים  ראש העיר:
לבנות על המגרש אנחנו  כשירצו .במגרש כחניה זמנית שבכוונתנו להשתמשדיע להם נולבעלים ו

 .להגיש לנו פניה בכתבהתנגדות הם יצטרכו  ותהיה להםבמידה  נפנה אותו.
שייכים לעירייה. החנייה תהיה בחינם וגם  המגרשים שהוצגו 15-מ אני רוצה לציין שחלק

 השימוש.
 
 

  20/006החלטה מספר 
 

 חניה ציבוריתשימושים במגרשים ריקים כמגרשי חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 
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 רמ"י לשינוי נוסח החלטה בקשת :7נושא מס' 
 

הועברה ו 18.8.19מיום  10-19,15-11זוהי החלטה שאושרה במועצת עיר בפרוטוקול  מנכ"ל:
לרשות מקרקעי ישראל. רמ"י מבקשים להוסיף משפט נוסף להחלטה: "אישור מועצת העיר מיום 

לפרוטוקול( הינו לרבות שינוי ייעוד משצ"פ למגורים  8)עמ' 11888/15/מק/עפ את תכנית 18.8.19
 .)חלקה חדשה( וויתור לרמ"י 16762/173בחלק מחלקה 

 
  20/007החלטה מספר 

 רמ"י לשינוי נוסח החלטה בקשתחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

, דסטה, הרב מנחם גולדדני עדיאל אילוז, , איתי כהן, לירז וזאן, קרן אלקריףחביב פרץ, בעד: 

 , בוריס יודיס, משה לויפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלושכ, שלמה מליחי

 לא מצביע: אבי אלקבץ

 נמנעת: נגה שרון
 

 
מינוי ממלא מקום למחזיק תיק הקליטה ומינוי יועץ בכיר לראש העיר : שונות - 8נושא מס' 

 בנושא קליטה
 

מועצת העיר, מינוי של ממלא מקומי כמחזיק תיק אני מבקש להביא לאישור ראש העיר: 
הקליטה, את מר דימה ברוק. דימה מוכר בקהילה, בעל ניסיון וידע ומהיכרותי אתו אין לי ספק 

 שיצליח בתפקיד הזה.
 אני רוצה למנות גם את מר ולדימיר קרייזלבורד כיועץ בכיר לראש העיר, בנושא קליטה.

 
  20/008החלטה מספר 

מינוי ממלא מקום למחזיק תיק הקליטה ומינוי יועץ בכיר לראש חברי מועצת העיר מאשרים 
 העיר בנושא קליטה

 
דני דסטה, הרב עדיאל אילוז, , איתי כהן, לירז וזאן, קרן אלקריףחביב פרץ,  בעד: אבי אלקבץ,

  שלמה מליחי, מנחם גולד

 , בוריס יודיס, משה לויפיר סרוסי, בתיה אדרי, מוטי אלושכ נמנעים: נגה שרון,
 

 אני אעשה הכל לטובת העיר ולתושביה, בהצלחה לכולם.: דימה ברוק

אני אעשה כל מה שצריך למען תושבי עפולה, הן לתושבים החדשים והן ולדימיר קרייזלבורד: 

 לתושבים הוותיקים. אדוני ראש העיר אני מודה לך מאוד.
 

 

 
 19:51הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 
 

 ________________     ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


