
 
 

 
 

   17.10.21יום שני           בס"ד 

 ,  17.10.21 ,בתשפ"בחשון   אי", ראשון מיום 9/21מועצה  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 

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי  

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא 

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי  

 חבר מועצה  -ישי כהן 

  מועצה חבר -גלבך נחמן  

 מועצה  חבר -קארו יותם 

      חברת מועצה -אסתר אדרי 

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר 

 חבר מועצה  -יוסי גלנט

 : נעדרים

   חבר מועצה -דוד כהן

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה  -רוני בן אבו

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד   

 גזבר העירייה  -משה מדר  

 מבקר העירייה  -גבי וענונו  

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד   



 
 

 
 

   סדר היום:

₪ מקרן השבחה עבור שיפוץ השירותים במדרחוב. המועצה מתבקשת לשנות   100,000אישרה המועצה סך  10.6.21בתאריך  .1

 ₪ מקרן השבחה משיפוצי שירותים לשיפוץ בית ציפר.  100,000ולאשר את סך 

 ₪ לשיפוץ בית ציפר.  150,000אישור העברה מקרן השבחה ע"ס  .2

 ₪ עבור בטיחות מתקני ספורט בעיר.  500,000השבחה סך של אישור העברה מקרן )תוספת לסדר היום(  .3

₪ עבור שיפוץ, תשתיות ובצטיידות למתנ"ס בבלום ובנוף    300,000אישור העברה מקרן השבחה סך של  )תוספת לסדר יום(   .4

 כנרת. 

שאושר בישיבת מועצה    בהמשך לאישור)המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס בהתאם לטבלה המצ"ב.   .5

 ( 10.6.21 מיום

 )קליטה(.  1763000960)נסיעות לחו"ל( לסעיף   ₪1813000810 מסעיף  15,000העברה סך   .6

 ת וספורט(. )תרבו 1822200820)כליזמרים( לסעיף   ₪1813200961 מסעיף  302,375העברה סך   .7

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .8

 ₪ עבור חידוש מבנים אלקבץ.  864,500התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א

 ₪ עבור חידוש מבנים כנפי יונה.  527,250התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 ₪ עבור חידוש מבנים פרחי כהונה. 891,100התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ג

 פיס כדלהלן: התחייבויות מפעל ה)תוספת לסדר יום(  .9

 ₪. 1,280,000פיס ירוק, גן פיזם ע"ס  .א

 ₪.   2,000,000ס   פיס ירוק, גן האם ע" .ב

 ₪.  100,000מלגות לימודים לסטודנטים ע"ס  .ג

 ₪.  150,000ציוד וריהוט לגני ילדים גלובלי ע"ס  . ד

 ₪.  68,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ה

-15לברצלונה, לטולדו ומדריד לתערוכת ערים חכמות ועיר תאומה, בתאריכים  שוקי אוחנהראש העיר מר  אישור נסיעה ל .10

 ש"ח. הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה מדר, ומתוקצב כדין.  8,400 - כ  מימון העירייה לנסיעה בסך  .18.11.21

  : 1975  –   ה"תשל (  וכהונתם  וסגניו  העיר   ראש   בחירת)  המקומיות  הרשויות  לחוק   17  סעיף   לפי  העיר  ראש   סמכויות  האצלת   אישור .11

 . מחזיק תיק הנדסה ומחזיק תיק מתנסי"ם  - יוחאי עזרא

  : 1975  –   ה"תשל (  וכהונתם  וסגניו  העיר   ראש   בחירת)  המקומיות  הרשויות  לחוק   17  סעיף   לפי  העיר  ראש   סמכויות  האצלת   אישור .12

 . מחזיק תיק אירועים  - אסתר אדרי

 ועדות מועצה:  .13

 הנהלה.  תאסתר אדרי לוועד אישור צירוף יוחאי עזרא ו .א

 לקידום הילד.  ה אישור צירוף אסתר אדרי לוועד .ב

 קליטה ועליה.  ת אישור צירוף אסתר אדרי לוועד .ג

 המועצה:  תחילופי גברי בוועדו .14

 מכרזים.  תאסתר אדרי במקום ארקדי בארסט בוועד .א

 למיגור אלימות.   האסתר אדרי במקום אילן שוחט בוועד .ב

 דיון:

שנתחיל בסדר היום, כידוע אילן שוחט התפטר מחברותו במועצה והבא בסיעת ישראל ביתנו, יגאל שטרית, הגיש אף  לפני  ראש העיר:  

 בתור בסיעת ישראל ביתנו. אני מבקש ממנה להצהיר אמונים.   ההוא מכתב התפטרות, אז תחליף את אילן שוחט אסתר אדרי הבא

 דינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה. לשמור אמונים למ  תמתחייבאני אסתר אדרי,  אסתר אדרי: 

 אני מבקש לברך במזל טוב ולאחל הצלחה ושיתוף פעולה פורה למען תושבי צפת.  ראש העיר:

 אני מבקשת להודות לראש העיר וסגן ראש העיר ארקדי. באתי לתרום ואני מקווה לשיתוף פעולה פורה למען תושבי צפת. אסתר אדרי:



 
 

 
 

₪ מקרן השבחה עבור שיפוץ השירותים במדרחוב. המועצה מתבקשת לשנות   100,000אישרה המועצה סך  10.6.21בתאריך  .1

 שיפוץ בית ציפר. ₪ מקרן השבחה משיפוצי שירותים ל 100,000ולאשר את סך 

מדרחוב ואנחנו יכולים להעביר את הכסף לטובת פרויקט אחר. אנחנו מבקשים לשפץ את בית  ב חמ"ת משפצת את השירותים    ראש העיר:

ציפר. המבנה זקוק לשיפוץ דחוף כדי להציל אותו. נחליט מה לעשות במקום לאחר השיפוץ. אני מבקש להצביע ולאשר את העברת הסכום  

 בית ציפר.  הנ"ל לשיפוץ

 ה: צבעה

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל   - בעד

 . סבדרלוב, ישי כהן

 יוסי גלנט, אליעזר לזר.   -נגד

 ₪ מקרן השבחה משיפוצי שירותים לשיפוץ בית ציפר.  100,000את סך  החלטה: לאשר העברת 

 ₪ לשיפוץ בית ציפר.  150,000אישור העברה מקרן השבחה ע"ס  .2

 מעבר לסכום שאישרנו בסעיף הקודם, אנחנו מבקשים לאשר תוספת לשיפוץ בית ציפר כמובא לעיל. נא להצביע. ראש העיר:  

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל   - בעד

 סבדרלוב, ישי כהן. 

 יוסי גלנט, אליעזר לזר.   -נגד

 ₪ לשיפוץ בית ציפר.  150,000מקרן השבחה ע"ס  החלטה: לאשר העברת

 ₪ עבור בטיחות מתקני ספורט בעיר.  500,000השבחה סך של אישור העברה מקרן )תוספת לסדר היום(  .3

 ראשית, אני מבקש להצביע לאשר להוסיף את הסעיף לסדר היום. ראש העיר: 

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל   - בעד

 ., אליעזר לזר סבדרלוב, ישי כהן

 יוסי גלנט.   -נגד

 מאחר וגלנט התנגד, הסעיף לא עולה לסדר היום.  החלטה:

₪ עבור שיפוץ, תשתיות ובצטיידות למתנ"ס בבלום ובנוף    300,000  אישור העברה מקרן השבחה סך של)תוספת לסדר יום(   .4

 כנרת. 

 ראשית, אני מבקש להצביע לאשר להוסיף את הסעיף לסדר היום. ראש העיר: 

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל   - בעד

 ., אליעזר לזר לוב, ישי כהןסבדר



 
 

 
 

 יוסי גלנט.   -נגד

 מאחר וגלנט התנגד, הסעיף לא עולה לסדר היום.  החלטה:

שאושר בישיבת מועצה    בהמשך לאישור)המועצה מאשרת את הקדמת אמת המידה של מפעל הפיס בהתאם לטבלה המצ"ב.   .5

 ( 10.6.21 מיום

 מביאים טבלה חדשה ומעודכנת )מצ"ב( ומבקשים לאשר אותה. מעבר לטבלה שאישרנו בפעם הקודמת, אנחנו ראש העיר:  

 אני מתנגד.  לפני כן  ה לא הייתה לפנינולמאחר והטב יוסי גלנט: 

 אני מבקש להצביע ולאשר את הקדמת אמות המידה של מפעל הפיס בהתאם הטבלה המצ"ב. הטבלה כאן לפניכם. ראש העיר: 

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל   - בעד

 סבדרלוב, ישי כהן. 

 יוסי גלנט, אליעזר לזר.   -נגד

 את הקדמת אמות המידה של מפעל הפיס בהתאם הטבלה המצ"ב.  החלטה: לאשר

 )קליטה(.  1763000960)נסיעות לחו"ל( לסעיף   ₪1813000810 מסעיף  15,000העברה סך   .6

ואנחנו מבקשים להעביר חלק ממנו עבור קליטה. אבקש להצביע ראש העיר:   לחו"ל  נסיעות  בגלל הקורונה לא נעשה שימוש בכספי 

 ולאשר. 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר העברה מסעיף לסעיף כמובא לעיל. 

 )תרבות וספורט(.  1822200820)כליזמרים( לסעיף   ₪1813200961 מסעיף  302,375העברה סך   .7

מאחר ופסטיבל הכליזמרים התבטל, אנחנו מבקשים להעביר את הכסף מהפסטיבל לסעיף תרבות וספורט. נא להצביע ולאשר ראש העיר:  

 את הסעיף כפי שמובא לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר העברה מסעיף לסעיף כמובא לעיל. 

 שור התחייבויות כדלהלן: אי .8

 ₪ עבור חידוש מבנים אלקבץ.  864,500התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א

 ₪ עבור חידוש מבנים כנפי יונה.  527,250התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 ₪ עבור חידוש מבנים פרחי כהונה. 891,100התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ג

לחינוך. אנחנו נכנסים לשיפוצים במוסדות החינוך, ונעשה הכל כדי לחדש את הם בשורה   8שלושת תתי הסעיפים של סעיף  ראש העיר:  

 המבנים. אבקש להצביע ולאשר את הסעיף.  

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד



 
 

 
 

 החלטה: לאשר את ההתחייבויות כמובא לעיל. )הצבעה בנפרד על כל סעיף( 

 התחייבויות מפעל הפיס כדלהלן: )תוספת לסדר יום(  .9

 ₪. 1,280,000ע"ס פיס ירוק, גן פיזם   .א

 ₪.   2,000,000ס   פיס ירוק, גן האם ע" .ב

 ₪.  100,000מלגות לימודים לסטודנטים ע"ס  .ג

 ₪.  150,000ציוד וריהוט לגני ילדים גלובלי ע"ס  . ד

 ₪.  68,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ה

 אני מבקש להצביע ולאשר הוספת הסעיף לסדר היום. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 טה: לאשר הוספת הסעיף המובא לעיל לסדר היום. החל

ויפים בשכונות הדרום והכנען. הסכום למלגות לסטודנטים    ראש העיר: הוא שני הסעיפים הראשוני מיועדים להקמת פארקים גדולים 

 ים. מצ'ינג למלגות לסטודנטים תושבי צפת. ציוד וריהוט לגנים עבור גנים מכל המגזרים. נא להצביע ולאשר את הסעיפ 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר את ההתחייבויות כמובא לעיל. )הצבעה בנפרד על כל סעיף( 

-מהלברצלונה, לטולדו ומדריד לתערוכת ערים חכמות ועיר תאומה, בתאריכים   שוקי אוחנהראש העיר מר  אישור נסיעה ל .10

ש"ח. הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה מדר, ומתוקצב   8,400 - כ  מימון העירייה לנסיעה בסך  .18.11.21 - 10.11.21

 כדין. 

לחידוש עיר תאומה עם טולדו. ברצוני לאחל לראש העיר הצלחה בשליחותו  ו הנסיעה היא לתערוכת ערים חכמות מ"מ ראש העיר: 

 ומבקש להצביע ולאשר את הנסיעה.

 הצבעה: 

למה חדד, ארקדי בארסט, ויקי אלקבץ, אסתר אדרי, נחמן גלבך, יורם מעודה, יותם קארו, יוחאי עזרא, ישראל שוקי אוחנה, ש  - בעד

 סבדרלוב, ישי כהן. 

 אליעזר לזר.  -נגד

 את נסיעתו של ראש העיר כמובא לעיל.  החלטה: לאשר

  : 1975  –   ה"תשל (  וכהונתם  וסגניו  העיר   ראש   בחירת)  המקומיות  הרשויות  לחוק   17  סעיף   לפי  העיר  ראש   סמכויות  האצלת   אישור .11

 . מחזיק תיק הנדסה ומחזיק תיק מתנסי"ם  - יוחאי עזרא

 נא להצביע ולאשר האצלת סמכויות לחבר המועצה יוחאי עזרא כמובא לעיל. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 האצלת סמכויות לחבר מועצה יוחאי עזרא כמובא לעיל.  החלטה: לאשר



 
 

 
 

  : 1975  –   ה"תשל (  וכהונתם  וסגניו  העיר   ראש   בחירת)  המקומיות  הרשויות  לחוק   17  סעיף   לפי  העיר  ראש   סמכויות  האצלת   אישור .12

 . מחזיק תיק אירועים  - אסתר אדרי

 נא להצביע ולאשר האצלת סמכויות לחברת המועצה אסתר אדרי כמובא לעיל. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 מועצה אסתר אדרי כמובא לעיל.  האצלת סמכויות לחברת החלטה: לאשר

 ועדות מועצה:  .13

 הנהלה.  תאישור צירוף יוחאי עזרא ואסתר אדרי לוועד  .א

 לקידום הילד.  ה אישור צירוף אסתר אדרי לוועד .ב

 קליטה ועליה.  ת אישור צירוף אסתר אדרי לוועד .ג

 המבוקשים לוועדות. בעקבות השינויים במועצה, יהיו שינויים בוועדות. אני מבקש לאשר את הצירופים ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר את הצירופים לוועדות כמובא לעיל. )הצבעה על כל סעיף בנפרד( 

 המועצה:  תחילופי גברי בוועדו .14

 מכרזים.  תאסתר אדרי במקום ארקדי בארסט בוועד .א

 למיגור אלימות.   האסתר אדרי במקום אילן שוחט בוועד .ב

 חילופי גברי בוועדות ואבקש לאשרם כמובא לעיל. כמובן שיהיו גם ראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר את חילופי הגברי בוועדות כמובא לעיל. )הצבעה על כל סעיף בנפרד( 

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 


