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 22-51, 11/60פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'      
 חדר ישיבות אורן 20.09.22מיום                                                         

 
 

 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      
  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 
 חברת מועצה  -  גב' בתיה אדרי

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

 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 

 :חסרים
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר שלמה מליחי
 )בהודעה מוקדמת(משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה  -גב' קרן אלקריף               
 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה           -                מר שלום שלמה

  גזבר העירייה          -  מר איציק שריקי
 יועמ"ש העירייה          -עו"ד איתי קידר                
 מהנדס העיר            -מר אבישי שאול                
 מבקר העירייה          -מר בני אליהו                    

 מהנדסת הוועדה המקומית           -      גב' אורה פיסטינר       
 מנכ"ל החכ"ל           -               מר נתנאל כהן

 "תבור" עמותתמנכ"ל           -                   דרעי מר עמית
 אדריכל פרוייקט מכינת "תבור"          -מר אייל זיו                       

 
 
 

 18:01הישיבה נפתחה בשעה   ●
 
 
 
 
 
 



 

 2 
 

של חבר  הםאבי ,ו של אברהם לויבדקת דומיה לזכרבמסירת תנחומים למשפחת לוי והישיבה נפתחה 
 , עובד העירייה בעבר יוסי לוי ומנהלת כח אדם "שחקים", ריקי אמסלם.המועצה משה לוי

 
מינוי מבקר העירייה הפך להיות הנושא  .סדר היום השתנה בפתיחת הישיבהלבקשת ראש העיר, 

 .הראשון
 
 

 :על סדר היום

 .והממונה על תלונות הציבור מינוי מבקר העירייה .1

 הקמפוס הלאומי למנהיגות ציונית בעפולה.הצגת  .2

 אישור תב"רים. .3

 ד"ר בוריס יודיס. –אישור האצלת סמכות נוספת בתחום רישוי עסקים  .4

 .2022לשנת  2אישור דוח' רבעוני  .5

 .21.8.22אישור פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  .6

 .11.9.22ומיום  13.6.22אישור פרוטוקולים וועדת הקצאות מיום   .7

 .13.9.22אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום  .8

 . 15.6.22אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מיום  .9

בגוש  42,43,91,98שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' חיים בר לב חלקי חלקות:  .10

 .16724בגוש:  40וחלקה:  16727

 ביעוד שביל לטובת רמ"י. 16712בגוש  196הצעה לויתור על חלק מחלקה  .11

 .16657גוש   146אישור הסכם חכירה עם אחים ברודנו בע"מ, חלק מחלקה  .12

 מבנים יבילים פארק הרכבת. –אישור הקצאת מניות לחכ"ל עבור הסכם פשרה אמקו ים  .13

 במוסדות חינוך. אישור מורשי חתימה .14

 הסדרי תנועה חדשים ברובע יזרעאל.  -הצעה לסדר של חבר המועצה עדיאל אילוז  .15

ריבוד כבישים בגבעת המורה, עפולה עילית ועפולה  –הצעה לסדר של חבר המועצה איתי כהן  .16

 הירוקה.

 קשת טעמים. –הצעה לסדר  .17

 קירוי בית ספר בית זאב. –הצעה לסדר של חבר המועצה לירז וזאן  .18

 .לחג ראש השנה הרמת כוסית .19
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 ני אליהו יוצא מהישיבהב
 
 
 והממונה על תלונות הציבור מינוי מבקר העירייה :1נושא מס'  
 
 

 ,מר בני אליהו: מינוי 10/08/22בהתאם להחלטת הוועדה לבחינת עובדים בכירים מיום  :מנכ"ל העירייה
כמקובל, בכפוף  הצמדת רכב /בכירים, אחזקת רכבשכר  90%, וממונה על תלונות הציבור למבקר העירייה

 , אנחנו מביאים לאישור מועצת העיר את מינוי המבקרלהוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים
 .והממונה על תלונות הציבור

 
 
 

   22/100החלטה מספר 
 

 

 .והממונה על תלונות הציבור של מר בני אליהו למבקר העירייה ואת מינויחברי מועצת העיר מאשרים 
 
 

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

 

 .נגה שרון :נגד
 

 נמנעים: בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.
 

 בני אליהו נכנס לישיבה
 

, אנחנו והממונה על תלונות הציבור מועצת העיר עפולה אישרה את מינוייך למבקר העירייה ראש העיר:
 . תציג את עצמך בבקשה לפני חברי המועצה.מאחלים לך בהצלחה רבה, מהיום הנך מבקר עיריית עפולה

 

מהאוניברסיטה  , בעל תואר ראשון בכלכלה וסוציולוגיה3ואב ל  אני תושב דגניה ב', נשוי בני אליהו:
העברית, תואר שני במנהל עסקים מהאוניברסיטה העברית, כיהנתי כמנהל תקציבים באגף הכלכלה 

שנים ובשלוש השנים האחרונות אני עובד כנותן שירותי  23 - בחברת בזק, כיהנתי כמבקר עיריית טבריה כ
ית עפולה, חלק מהביקורות ביצעתי לא מעט דוחות ביקורת בעירי ביקורת ברשויות המקומיות בכל הארץ.

 שערכתי הגיעו למועצת העיר. 

   הקמפוס הלאומי למנהיגות ציונית בעפולההצגת  :2נושא מס' 

העמותה העוסקת בחינוך למנהיגות ציונית עם פעילות החזון, התכניות ו מציג את "תבור" עמותתמנכ"ל 

לעיר עפולה ולאזור כולו. העמותה זהות יהודית איתנה. כמו כן הציג את החשיבות של הגעת המכינה 

לשימור  המועצהתוך שמירה על המבנים הקיימים ושימורם יחד עם  מתכננת את מיקומה בכפר ילדים

 אתרים. הוצגו תכנונים אדריכליים ואדריכל הפרויקט הציג את חזונו.

להביא לאישור אישור הקמפוס הלאומי למנהיגות ציונית בעפולה הוא הגשמת חזון. אני מבקש ראש העיר: 

 עקרוני את הקמת הקמפוס. הנושא עוד יובא לאישורים פורמאליים בישיבות הבאות.
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   22/101החלטה מספר 
 

 

 חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את הקמת מכינת "תבור" בעיר עפולה בשטח כפר ילדים לשעבר.
 
 

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

 
 

 תב"רים :3נושא מס' 

 גנ"י ויזניץ   4בניית  – 1635אישור הקמת תב"ר   1.03

 ₪ 4,000,000          תב"ר ע"ס     מבקשים לאשר הקמת  

 ₪  4,000,000     קרנות הרשות

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

 

 פיתוח כביש בגין מזרח – 352אישור הגדלת תב"ר  02.3

 ₪   16,810,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪   1,000,000     חיובי בעלים 

 ₪  17,810,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח מגרשי חניה ציבורית – 310אישור הגדלת תב"ר  03.3

 ₪   16,220,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪   1,000,000     חיובי בעלים 

 ₪  17,220,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח מתחם רחוב המלאכה – 531אישור הגדלת תב"ר  04.3

 ₪   16,669,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   761,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   761,000     חיובי בעלים 

 ₪  17,430,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 חינוך מיוחד תל"ן – 292אישור הגדלת תב"ר  05.3

 ₪   2,287,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   230,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   88,000    השתתפות הורים  

 ₪  142,000     משרד החינוך

 ₪  2,517,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הפעלת מרכז צעירים – 973אישור הגדלת תב"ר  06.3

 ₪   1,511,000    עומד ע"ס של  התב"ר

   ₪   378,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  378,000    משרד הביטחון/נגב גליל

 ₪  1,889,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מפעל הזנה ביה"ס יסודיים – 1392אישור הגדלת תב"ר  07.3

 ₪   2,826,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   1,300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  1,300,000     גביה מהורים

 ₪  4,126,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בניית אשכול גנים פרדה אקלום – 1555אישור הגדלת תב"ר  08.3

 ₪   3,492,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   600,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  600,000     קרנות הרשות

 ₪  4,092,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 בניית אשכול גנים חנ"מ תקשורת – 1556אישור הגדלת תב"ר  09.3

 ₪   3,420,476    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   600,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  600,000     קרנות הרשות

 ₪  4,020,476   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 בניית בית כנסת ברובע יזרעאל – 1358אישור הגדלת תב"ר  10.3

 ₪   2,085,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  250,000     קרנות הרשות

 ₪  2,335,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בניית ביה"ס יסודי שוהם – 1383אישור הגדלת תב"ר  11.3

 ₪   18,280,563    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  300,000     קרנות הרשות

 ₪ 18,580,563   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 הקמת גן ילדים יפה ירקוני – 1557אישור הגדלת תב"ר  12.3

 ₪   1,751,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  200,000     קרנות הרשות

 ₪  1,951,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שר"פ לטיפול בילד ובמשפחה – 1148אישור הגדלת תב"ר  13.3

 ₪   1,105,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   120,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  120,000     גביה מהורים

 ₪  1,225,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תיאום הורי – 1438אישור הגדלת תב"ר  14.3

 ₪   170,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   111,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  64,000     גביה מהורים

 ₪  47,000      גו'יינט

 ₪  281,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 כבישים ומדרכות – 493אישור הגדלת תב"ר  15.3

 ₪   19,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  2,500,000     קרנות הרשות

 ₪  21,500,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

 יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה – 845אישור הגדלת תב"ר  16.3

 ₪   1,458,555    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   92,611           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  – 156,000    הקטנה –קרנות הרשות 

 ₪  248,611     משרד האוצר

 ₪  1,551,166   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית הכלה ושילוב  – 1335אישור הגדלת תב"ר  17.3

 ₪   1,122,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   126,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  126,000     משרד החינוך

 ₪  1,248,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוצים במוסדות חינוך – 866אישור הגדלת תב"ר  18.3

 ₪   6,010,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  1,500,000     קרנות הרשות

 ₪  7,510,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מועדוניות חינוך – 560אישור הגדלת תב"ר  19.3

 ₪   5,755,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪   220,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  220,000    1.8111,784סעיף 

 ₪  5,975,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 החלפת תאורה בבתי ספר-התייעלות אנרגטית – 1636אישור הקמת תב"ר   20.3

 ₪ 500,000          ע"ס      תב"רמבקשים לאשר הקמת  

 ₪  500,000     משרד הפנים

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

 

 הנגשת שצפ"ים – 1637אישור הקמת תב"ר   21.3

 ₪ 1,500,000          תב"ר ע"ס     מבקשים לאשר הקמת  

 ₪  1,500,000     משרד הפנים

 ₪ 1,500,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 קידום בריאות – 1638אישור הקמת תב"ר   22.3

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

 ₪  50,000     משרד הבריאות

 ₪ 50,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 'תכנון ובניית ביה"ס לקהילת ויזניץ – 1314אישור הגדלת תב"ר  23.3

 ₪   8,376,371    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪  2,500,000     קרנות הרשות

 ₪  10,876,371   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 
 גזבר העירייה מציג את התב"רים ועונה על שאלות חברי המועצה

 

 ולא נענהעל התב"רים את ההצבעה  להפרידראש העיר שואל האם מישהו מבקש 
 
 

   22/102החלטה מספר 
 

 

 .התב"ריםחברי מועצת העיר מאשרים את 
 
 

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

 
 

 .נגד: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי
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ומפריע למהלך תקין של הישיבה ואף מתריע כי ימשיך לעשות כך חבר המועצה לירז וזאן מתלהם וצועק 
 למשך כל הישיבה.

 

 האצלת סמכות ראש העיר לד"ר בוריס יודיס :4נושא מס' 

 (.1975לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם התשל"ה  17 ס'מנכ"ל: 

 מסמכויותיו, כדלקמן:המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל 

 : תחום רישוי עסקיםבנוסף על חביב פרץ בוריס יודיס
 

   22/103החלטה מספר 
 

 

בתחום בנוסף על חביב פרץ, חברי מועצת העיר מאשרים האצלת סמכות ראש העיר למר בוריס יודיס 

 רישוי עסקים.
 
 

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

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.      
 
 
 

 2022לשנת  2אישור דוח'  רבעוני  :5נושא מס' 
 

 .2022לשנת  2גזבר העיריה מציג דוח' רבעוני 

 

 

 

   22/104החלטה מספר 
 

 

 .2022לשנת  2חברי מועצת העיר מאשרים דוח' רבעוני 
 
 

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

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.      
 
 

 21.8.22וועדת תמיכות מיום  אישור פרוטוקול :6נושא מס' 

 מנכ"ל העירייה מציג את הפרוטוקול
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   22/105החלטה מספר 
 

 21.8.22פרוטוקול וועדת תמיכות מיום  את חברי מועצת העיר מאשרים

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

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.      
 
 

 חבר המועצה לירז וזאן עדיין צועק ומתלהם ומפריע לסדר הישיבה
 
 

 א' 2סעיף  13.6.22אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום  :7נושא מס' 
 

ע"י רוב הנוכחים ולא ע"י רוב א' בפרוטוקול 2, אושר סעיף 16.8.22בישיבת מועצת העיר מתאריך מנכ"ל: 
 א'. 2שוב לאישור מועצת העיר את הפרוטוקול סעיף  יםמביא חנואנחבריה, על כן 

 
 

   22/106החלטה מספר 
 

 

 .א' 2סעיף  13.6.22הקצאות מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 
 

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

 

      זאן.לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז ו
 
 

 .11.9.22מציג את פרוטוקול וועדת הקצאות מיום מנכ"ל: 
 
 

   22/107החלטה מספר 
 

 

ג', 1ב', 1א', 1סעיפים   למעט 229.11.הקצאות מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 
 ד'.2ג', 2ב', 2ה', 1
 

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

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
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   22/108החלטה מספר 
 

 

ב', 2ה', 1ג', 1ב', 1א', 1סעיפים   11.9.22הקצאות מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 
 ד'.2ג', 2
 

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

 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
 
 

 13.9.22אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום :8נושא מס' 
 

 המנכ"ל מציג את הפרוטוקול.
 
 
 

   22/109החלטה מספר 
 

 

 13.9.22שמות מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 
 

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

 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.     
 
 

 15.6.22אישור פרוטוקול וועדת ביקורת מיום  :9נושא מס' 
 

 15.6.22מנכ"ל מציג את פרוטוקול וועדת ביקורת מיום 
 
 

   22/110החלטה מספר 
 

 

 15.6.22ביקורת מיום פרוטוקול וועדת חברי מועצת העיר מאשרים את 
 

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

 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.     
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 42,43,91,98שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' חיים בר לב חלקי חלקות:  :10נושא מס' 

 .16724בגוש:  40וחלקה:  16727בגוש 
 

י חלקות: חלק 16727 :מועצת העיר מתבקשת לאשר הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש הריק שבגוש מנכ"ל:
כמגרש חניה ציבורי לאור בעיות החניה הקיימות  ברח' חיים בר לב 16724בגוש:  40וחלקה   42,43,91,98

 .(1987באזור וזאת על פי חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים התשמ"ז 
 
 

   22/111החלטה מספר 
 

 

שימוש במגרש ריק כמגרש לחניה ציבורית ברח' חיים בר לב חלקי חלקות: חברי מועצת העיר מאשרים 
 16724בגוש:  40וחלקה:  16727בגוש  42,43,91,98

 
חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, אבי אלקבץ,  :בעד

 ., כפיר סרוסיהרב גולד
 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
 
 

 .ביעוד שביל לטובת רמ"י 16712בגוש  196על חלק מחלקה  רהצעה לוויתו :11נושא מס' 
 

, על פי חוו"ד ביעוד שביל לטובת רמ"י 16712בגוש  196על חלק מחלקה  רמנכ"ל מציג את ההצעה לוויתו

 .יועמ"ש העירייה

 
 

   22/112החלטה מספר 
 

 

ביעוד שביל לטובת  16712בגוש  196על חלק מחלקה  רהצעה לוויתואת החברי מועצת העיר מאשרים 
 .רמ"י

 
חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, אבי אלקבץ,  :בעד

 ., כפיר סרוסיהרב גולד
 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
 
 

 חבר המועצה עדיאל אילוז יוצא מהישיבה
 
 

 66571גוש   146אישור הסכם חכירה עם אחים ברודנו בע"מ, חלק מחלקה  :12נושא מס' 
 

 16657גוש   146עם אחים ברודנו בע"מ, חלק מחלקה  הסכם החכירהמנכ"ל מציג את 
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   22/113החלטה מספר 
 

 

 .16657גוש   146חכירה עם אחים ברודנו בע"מ, חלק מחלקה ההסכם חברי מועצת העיר מאשרים את 

 
, כפיר חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, איתי כהן, הרב גולדאבי אלקבץ,  :בעד

 .סרוסי
 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
 
 

 חבר המועצה עדיאל אילוז חוזר לישיבה.
 
 

 מבנים יבילים פארק הרכבת. –אמקו ים אישור הקצאת מניות לחכ"ל עבור הסכם פשרה  :13נושא מס' 
 

 מבנים יבילים פארק הרכבת. –פשרה אמקו ים ההסכם מציג את  הגזבר

 
 

   22/114החלטה מספר 
 

 

מבנים יבילים פארק  –הקצאת מניות לחכ"ל עבור הסכם פשרה אמקו ים חברי מועצת העיר מאשרים את 

 הרכבת.

 
צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, חביב פרץ, בוריס יודיס, אבי אלקבץ,  :בעד

 הרב גולד.
 

 נגד: כפיר סרוסי.
 

 

      נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן. לא מצביעים:
 
 

 .מורשי חתימה מוסדות חינוךאישור  :14נושא מס' 
 

 מנכ"ל מציג מורשי החתימה במוסדות חינוך.
 
 

   22/115החלטה מספר 
 

 

 מורשי החתימה במוסדות חינוך.חברי מועצת העיר מאשרים את 

 
חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, אבי אלקבץ,  :בעד

 הרב גולד, כפיר סרוסי.
 
 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן.     
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 .הסדרי תנועה חדשים ברובע יזרעאל –הצעה לסדר של חבר המועצה עדיאל אילוז  :15נושא מס' 

 
 .הסדרי תנועה חדשים ברובע יזרעאל – עדיאל אילוז מציג את ההצעה לסדר

 ההצעה שלך מאוד הגיונית ואני מציע להעביר אותה לוועדת תאום תנועה.ראש העיר: 
 
 

   22/116החלטה מספר 
 

 

הסדרי  –של חבר המועצה עדיאל אילוז להעביר את נושא ההצעה לסדר חברי מועצת העיר מאשרים 

 .לדיון בוועדת תאום תנועה תנועה חדשים ברובע יזרעאל,

 
חביב פרץ, בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, אבי אלקבץ,  :בעד

 הרב גולד.
 
 

 

 .     , כפיר סרוסישרון, בתיה אדרי, לירז וזאן לא מצביעים: נגה
 

 

ריבוד כבישים בגבעת המורה, עפולה עילית  –הצעה לסדר של חבר המועצה איתי כהן  :16נושא מס' 

 ועפולה הירוקה.

ותובא לישיבת המועצה  ההצעה לא נמסרה  בפרק הזמן הקבוע בפקודת העיריות ולכן תוסר מסדר היום

 הבאה.

 

 
 קשת טעמים – הצעה לסדר :17נושא מס' 

 
לדיון בוועדה  הבקשהאת להעביר הצעה נגדית מאוד מורכב, ואני מציע השבת הוא נושא נושא ראש העיר: 

 מיוחדת.
 
 

   22/117החלטה מספר 
 

 קשת טעמים, לדיון בוועדה מיוחדת. -להעביר את נושא ההצעה לסדר חברי מועצת העיר מאשרים 

 
בוריס יודיס, צורי כהן, דני דסטה, מוטי אלוש, עדיאל אילוז, איתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד

 הרב גולד.
 
 

 

 לא מצביעים: נגה שרון, בתיה אדרי, לירז וזאן, כפיר סרוסי.    
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 * קירוי בית ספר בית זאב-של חבר המועצה לירז וזאן  – הצעה לסדר :18נושא מס' 

 
 וזאן לא ניתן היה להציג את ההצעה לסדר עקב צעקות והתלהמות של חבר המועצה לירז

 
 

 הרמת כוסית וברכות לחג ראש השנה :19נושא מס' 
 

עקב צעקות בלתי פוסקות לאורך הצגת הנושאים וההחלטות בישיבת מועצת העיר, לא ניתן היה לקיים 
 את טקס הברכות והרמת הכוסית לקראת השנה החדשה.

 
 
 
 
 
 

 19:32הישיבה הסתיימה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


