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 21-30,  11/53פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'  
 חדר ישיבות אורן 08.04.21מיום                          

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

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

 סגן ראש העיר  -  מר צורי כהן
 מועצהחבר  - מר בוריס יודיס  

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

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

 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 
 חסרים: 

 

 (מראשבהודעה )משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן
 חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 
 

 משתתפים:
 

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

 גזבר העירייה           -  מר איציק שריקי
 מהנדס העיר -   מר יוסי גפני
   מבקרת העירייה -    גב' עינב פרץ

 מנהלת אגף תאום ובקרה למצוינות וחדשנות            -   גב' שרית דהן
    מהנדסת הוועדה -גב' אורה פיסטינר             

 מנהלת אגף צעירים וקהילה -  גב' תמר דיגמי
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 דברי פתיחה
 

אתמול נערכו שני טקסים מרשימים ומכובדים: טקס לזכר חללי פעולות האיבה באנדרטת  : ראש העיר
בהיכל התרבות ולאחריה הצגה. היום נערך טקס נוסף  הזיכרון לשואה ולגבורה הזיכרון וטקס יום 

נערך ע"י מחלקת הנוער תוך שילוב בין דורי ומכובד ו מיוחדהיה טקס ה .באנדרטת הסבון בבית העלמין
יתקיים טקס בבית יד לבנים  19:30בשעה  ,ערב יום הזיכרון ,של הקשישים מדור לדור. ביום שלישי

 יש להירשם מראש במחלקת התרבות. ביום הזיכרון יתקיים טקס בבית העלמין. .במסגרת התו הירוק
 

מאחר ולא ניתן לקיים חגיגה מעורבת ילדים ומבוגרים והיות ומהות יום העצמאות היא  יום העצמאות:
הפנינג למשפחות באוויר  ויכללו מוקדים ברחבי העיר 5 -חגיגות העצמאות יתקיימו ב .חגיגה משותפת

 ון פעילויות לילדים.הפתוח והמ
 
 
 

 : תב"רים1נושא מס' 
 

נשלח אליכם זימון ובתוכו התב"רים. במעמד וועדת הכספים שנערכה היום התבקשו ראש העיר: 
השייכים  שלא הופיעו בזימון. התב"רים שנוספו הינם תברי"ם נוספים החברים לאשר שני תב"רים

 לנגישות ולכן ביקשנו להוסיף אותם: תב"ר הנגשה פרטנית ללקויי ראיה ותב"ר מועדוניות חינוך.
 

 
 

 תכנון ובניית ביה"ס אוהל מאיר 1355ר "אישור הגדלת תב 2.01

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 7,817,440          מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 7,817,440            משרד החינוך

  ₪ 8,117,440   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 בניית ביה"ס שהם – 1383ר "אישור הגדלת תב 2.02

 ₪   9,210,724    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 8,485,650           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 8,485,650            משרד החינוך

  ₪ 17,696,374   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 תכנון והרחבת ביה"ס אלון יזרעאל – 809ר "אישור הגדלת תב 2.03

 ₪   14,898,236    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 600,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 600,000            קרנות הרשות

  ₪ 15,498,236   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2020פעילות בדרכים  – 7152ר "הקמת תבאישור   2.04

             ₪ 20,000 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 16,000      רלב"ד

  ₪ 4,000     קרנות הרשות 

 ₪ 20,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 2022-2021עונת מנויים – 8152ר "אישור הקמת תב  2.05

             ₪ 870,000 ס             "התב"ר עמבקשים לאשר הקמת   

  ₪ 870,000      גביה ממנויים

 ₪ 870,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 טיפול בכבישים ומדרכות – 493ר "אישור הגדלת תב 2.06

 ₪   13,250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 500,000            הרשותקרנות 

  ₪ 13,750,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 הנגשות פרטניות לקויי ראיה– 9152ר "אישור הקמת תב  72.0

             ₪ 496,674 ס             "מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע

  ₪ 496,674      משרד החינוך

 ₪ 496,674   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע
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 מועדוניות חינוך – 560ר "אישור הגדלת תב 82.0

 ₪   4,898,0000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪ 207,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 150,000    1323השתתפות העירייה תב"ר 

  ₪ 57,000     משרד החינוך

  ₪ 5,105,000   ס"סה"כ מעמידים את התב"ר ע

 

 ראש העיר סקר את התב"רים

אני רוצה לציין שבישיבת וועדת הכספים שהתקיימה היום, הוצגו התב"רים. אנחנו חביב פרץ: 
 מאשרים היום עשרות מיליוני שקלים לטובת החינוך.

 

   21/30החלטה מספר 
 

 פה אחד את התב"רים. חברי מועצת העיר מאשרים 
 

בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, צורי כהן, בוריס יודיס, איתי כהן, מוטי אלוש, דני דסטה, 
 ., כפיר סרוסייאל אילוז, מנחם גולד, בתיה אדריעד

 

 יום השואה על כן לא נביא לפני המועצה את הנושאים הנוספים. מציינים אתהיום  ראש העיר:

 
 
 

 20:17הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


