
 

 

 
 

   4.11.21יום שני           בס"ד 

 ,  4.11.21 ,בתשפ" בחשון  כ"ט, חמישי מיום 10/21מועצה  מן המניין, מס' פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, 18:00שעה 

 נוכחים:

  ראש העיר -שוקי אוחנה

 מ"מ ראש העיר  -שלמה חדד  

 סגן ראש העיר -ישראל מאיר סבדרלוב  

 חבר מועצה   -יורם מעודה 

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא 

 חבר מועצה  -ישי כהן 

 מועצה  חבר -קארו יותם 

      חברת מועצה -אסתר אדרי 

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר 

   חבר מועצה -דוד כהן 

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר 

 נוכחים:

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי 

  מועצה חבר -גלבך נחמן 

 חבר מועצה  -יוסי גלנט 

 נוכחים:

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד 

 גזבר העירייה  -משה מדר  

 אגף ההנדסה  -מיכל ארבל  

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד   

 

 



 

 

 
 

  



 

 

 
 

   סדר היום:

 נדון: תשריט איחוד וחלוקה ה .1

 איחוד וחלוקה   סמכות:

 תשריט איחוד וחלוקה  סוג:

 דונם  21.457 שטח התכנית : 

 התכנית ממוקמת רח' קרן היסוד, רח' טז'. 

 התכניות החלות במקום: 

    12617ג/

 466ג/

  גושים/חלקות לדיון:

 45חלקות:   13088גוש:  

  גושים/חלקות הכלולות בתשריט איחוד וחלוקה:

 5חלקה:  13070גוש:

 34חלקה   13071גוש:  

 40,39,45חלקות:   13088גוש:  

 שדנים עלים בוועדה( )רק החלקות 

 אישור החלטה בנושאים: 

 13088/45בעל עניין בקרקע   -עיריית צפת  •

 45, חלקה: 13088אישור תשריט איחוד וחלוקה על גוש:   •

 ** הנתונים הנ"ל ע"פ מסמכים שנמסרו למשרדי הוועדה. 

 ₪ עבור בטיחות מתקני ספורט בעיר.  500,000אישור העברה מקרן השבחה סך של  .2

   ₪ עבור שיפוץ ותשתיות למתנ"ס בבלום ובנוף כנרת. 300,000אישור העברה מקרן השבחה סך של  .3
 אישור התחייבויות כדלהלן:  .4

 ₪ עבור חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה למעלות הדסה.  139,690התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א

 פרויקטים. ₪ חדש מול ישן,   1,345,560התחייבות משרד השיכון ע"ס  .ב

 ₪ חדש מול ישן, פרויקטים.  1,970,000התחייבות משרד השיכון ע"ס  תוספת לסדר יום( ) .ג

 ₪ עבור הנגשה ליקויי שמיעה בי"ס ממ' ב'.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  . ד
 ₪ עבור קולות קוראים סל רשות.  272,600התחייבות משרד החינוך ע"ס )תוספת לסדר יום(  .ה

 ועדת הקצאות לפרסום שני )להתנגדויות( כדלהלן: אישור המלצת  .5

מספר  שם העמותה

 העמותה

 בקשה ל... גוש וחלקה כתובת  ההקצאה 

בין רחוב קק"ל  מקרקעין  580268555 ישיבת אריה צבי

 לרחוב צה"ל

- 13084גוש     

(  21) מגרש  2,5,24ח"ח 

45 

בית ספר וגני  

 ילדים

   .(77)מגרש    108חלק מחלקה  13089חלק מהקצאה )עפ"י מדידה(  בגוש המלצת ועדת הקצאות לגריעת אישור  .6

  



 

 

 
 

 דיון: 

 הנדון: תשריט איחוד וחלוקה  .1

 איחוד וחלוקה   סמכות:

 תשריט איחוד וחלוקה  סוג:

 דונם  21.457 שטח התכנית : 

 התכנית ממוקמת רח' קרן היסוד, רח' טז'. 

 החלות במקום:  התכניות

    12617ג/

 466ג/

  גושים/חלקות לדיון:

 45חלקות:   13088גוש:  

  גושים/חלקות הכלולות בתשריט איחוד וחלוקה:

 5חלקה:  13070גוש:

 34חלקה   13071גוש:  

 40,39,45חלקות:   13088גוש:  

 )רק החלקות שדנים עלים בוועדה( 

 אישור החלטה בנושאים: 

 13088/45עניין בקרקע  בעל  -עיריית צפת  •

 45, חלקה: 13088אישור תשריט איחוד וחלוקה על גוש:   •

 ** הנתונים הנ"ל ע"פ מסמכים שנמסרו למשרדי הוועדה. 

 מבקש ממיכל ארבל שתסביר. ראש העיר:  

מדובר בקרקע ליד מלון רימונים. היזם מכין תוכניות ולצורך זה הוא צריך להכין מפת איחוד וחלוקה המצ"ב. מאחר ויש גם  מיכל ארבל: 

 דרכים, המועצה נדרשת לאשר. 

 הצבעה: 

 פה אחד )שוקי אוחנה לא מצביע(   -בעד

 החלטה: לאשר את הסעיף המובא לעיל. 

 יחות מתקני ספורט בעיר. ₪ עבור בט  500,000אישור העברה מקרן השבחה סך של  .2

 אנו זקוקים לבדיקת כל מתקני הספורט בעיר ולהעמידם עפ"י התקן ולכן הבקשה. אבקש להצביע ולאשר. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 ₪ עבור בטיחות מתקני ספורט בעיר.  500,000העברה מקרן השבחה ע"ס  החלטה: לאשר

   ₪ עבור שיפוץ ותשתיות למתנ"ס בבלום ובנוף כנרת. 300,000אישור העברה מקרן השבחה סך של  .3

 בקשה זו עבור מתנסי"ם בלום ונוף כנרת, אבקש להצביע ולאשר את הבקשה לעיל. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 עבור שיפוץ ותשתיות למתנ"ס בבלום ובנוף כנרת.   ₪   300,000 העברה מקרן השבחה ע"ס החלטה: לאשר

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .4

 ₪ עבור חיזוק מבנים מפני רעידות אדמה למעלות הדסה.  139,690התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א



 

 

 
 

 לעיל. הרשאה זו חלק מהטיפול במוסדות חינוך בחיזוק מבנים מפני רעידות אדמה. נא לאשר את ההרשאה ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הרשאה לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ חדש מול ישן, פרויקטים.  1,345,560התחייבות משרד השיכון ע"ס  .ב

 מדובר בפרויקטים שאנחנו נקדם. אבקש לאשר הרשאה שהובאה לעיל. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הרשאה לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ חדש מול ישן, פרויקטים.  1,970,000השיכון ע"ס  התחייבות משרד תוספת לסדר יום( ) .ג

 אבקש לאשר הוספת הסעיף לסדר היום. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הוספת הסעיף לסדר היום.  החלטה: לאשר

 מדובר בהרשאה הדומה להרשאה מהסעיף הקודם. אבקש להצביע ולאשרה. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 . הרשאה לעיל החלטה: לאשר

 ₪ עבור הנגשה ליקויי שמיעה בי"ס ממ' ב'.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  . ד

 נא להצביע ולאשר הרשאה זו.ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הרשאה לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ עבור קולות קוראים סל רשות.  272,600התחייבות משרד החינוך ע"ס )תוספת לסדר יום(  .ה

 הוספת הסעיף לסדר היום. אבקש לאשר ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הוספת הסעיף לסדר היום.  החלטה: לאשר

 מדובר בהרשאה לפרויקטים בתוך מערכת החינוך. אבקש להצביע ולאשרה. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 הרשאה לעיל.  החלטה: לאשר

 אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום שני )להתנגדויות( כדלהלן:  .5



 

 

 
 

מספר  ותהשם העמ

 העמותה

 בקשה ל... גוש וחלקה כתובת  ההקצאה 

בין רחוב קק"ל  מקרקעין  580268555 ישיבת אריה צבי

 לרחוב צה"ל

- 13084גוש     

(  21) מגרש  2,5,24ח"ח 

45 

בית ספר וגני  

 ילדים

קרקע זו התמודדה עמותה נוספת:  ועדת המלצות ממליצה להקצות את המקרקעין לעיל לעמותת אריה צבי וזאת לאחר שעל  ראש העיר:  

. כל שאנו מאשרים עתה זה, אישור לפרסום המלצת ועדת הקצאות כדי לאפשר לכל מי שרוצה להתנגד להקצאה. עמותת שירת דבורה

לאחר שלב ההתנגדויות ההחלטה תובא שוב למועצה לאישור סופי של המועצה. אני ממליץ לכל מי שיש לו טענות להמלצה של ועדת  

 להגיש התנגדות ולצרף כל מסמך המחזק את הטענות. נא להצביע ולאשר את הסעיף כפי שהובא לעיל.  הקצאות

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ישראל מאיר סבדרלוב, שניאור ליפסקר, יורם מעודה, אסתר אדרי, יותם קארו, דודו כהן, יוחאי   -בעד

 עזרא. 

 ישי כהן, אליעזר לזר.   -נגד

 המלצת ועדת הקצאות ויציאה לפרסום להתנגדויות כמובא לעיל. לאשר החלטה: 

 (.  77)מגרש    108חלק מחלקה  13089אישור המלצת ועדת הקצאות לגריעת חלק מהקצאה )עפ"י מדידה(  בגוש  .6

 אתן את רשות הדיבור ליועמ"ש. ראש העיר: 

קע חוזרת לעירייה והעירייה זו שאחראית לתת פתרונות  מאחר והמוסד הפך להיות ממלכתי חרדי, נוהל הקצאות לא חל עליו. הקריועמ"ש:  

למבנים ומקרקעין למוסד. המוסד הופך להיות באחריות העירייה. אולם הבוקר קבלנו מכתב ממנהלת המוסד המבקשת לקבל תשובות על  

המטרידות   שאלות  אםמספר  העבודות  יתנהלו  וכיצד  למוסד  נותנת  שהעירייה  הפתרונות  מה  כדוגמת  המוסד.  את   את  תעביר  העירייה 

ביא את המלצתו  לההמקרקעין לגורם שיבנה עליה. לכן אני חושבת שיש לעצור את הדיון ולאפשר לאגף החינוך לבחון את צרכי בית הספר ו 

 למועצה בדבר עתיד המקרקעין הנותרים. 

אגף החינוך יבחן את הצרכים של בית הספר גם לשנים הבאות, וימליץ האם להשאיר   לאשר את הצעת היועמ"ש.אני מבקש ראש העיר:  

 שבה יוחלט מה לעשות במקרקעין.  ת העיראת המקרקעין לצרכי בית הספר. המלצת אגף החנוך תובא למועצ

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 החלטה: לאשר את הצעת ראש העיר כמובאת לעיל. 

 גים. הצעה לסדר יוחאי עזרא: מחירי החו .7

 יוחאי עזרא ביקש לדון בנושא מחירי החוגים. אני מבקש להציע שאני, יוחאי וויקי נשב ונדון בנושא ונביא המלצות למועצה.ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד    -בעד

 את הצעת ראש העיר כמובאת לעיל.  החלטה: לאשר

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 


