
 
 

 
 

   25.7.21יום שני            בס"ד 

 ,  25.7.21 ,תשפ"א ט"ז באב, ראשון מיום 7/21מועצה  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   -מעודהיורם  

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר 

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי 

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר 

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא 

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי 

 : נעדרים

 מועצה  חבר -קארו יותם

 מועצה  חבר -שוחט אילן 

 חבר מועצה  -ישי כהן 

   חבר מועצה -דוד כהן 

   מועצהחבר  -יוסי גלנט 

      מועצה חבר -גלבך נחמן 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה  -רוני בן אבו

 גזבר העירייה  -משה מדר 

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד  



 
 

 
 

 מבקר העירייה  -גבי וענונו 

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד  

   סדר היום:

 .₪ לכבישים 20,000,000אישור העברה מהיטל סלילת כבישים סך  .1

 עבור שיפוץ מוסדות חינוך. 150,000אישור העברה מקרן השבחה סך  .2

 ₪ להקדמת כספי תכנון גני ילדים.  450,000אישור העברה מקרן השבחה סך )תוספת לסדר יום(  .3

 אישור התחייבות כדלהלן: .4

 ₪ לתכנון בית חנה. 422,898התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א

 ₪ לתכנון בי"ס יסודי חרדי.  312,390התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 ₪ עבור יישום רפורמה ברישוי עסקים.  260,000התחייבות משרד הפנים ע"ס  .ג

 : להלן  לבקשות ראשון לפרסום  הקצאות ועדת המלצת אישור .5

 ל...בקשה  גוש וחלקה כתובת ההקצאה  מס' עמותה  שם העמותה

-13978 מנחם בגין מקרקעין  58-0645315 שביל אמונה 4ח"ח   בית כנסת  

בית הכנסת המרכזי  

 הספרדי צפת 

-13675 איביקור  מקרקעין  58-0691558 104ח"ח    בית כנסת  

בית כנסת שערי צדק 

 לעולי אירן צפת

-13075 88רחוב רמז דוד  מבנה 58-0717395 120ח"ח   בית כנסת  

( עבור בניית בית ספר  21)מגרש    24,  2,5ח"ח    13084אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום ראשון להקצאת מקרקעין: גוש   .6

 חרדי וגני ילדים. 

המועצה מתבקשת לאשר החלפת    במקרקעין להלן )בטבלה(חנוך לנער    אישרה המועצה הקצאה לעמותת ישיבת  1.10.17תאריך  ב .7

 המקרקעין לעמותת ישיבת חנוך לנער כדלהלן:  

גוש  -4החלפת מקרקעין: מגרש  ואדי חמרא  קרקע  58-0427789 ישיבת חנוך לנער

     : 3למגרש  37, 30, 21ח"ח  13093

  דונם 4 -, כ37, 36, 30ח"ח  13093

 בית ספר

נטליה קמינסקי,  )תוספת לסדר היום(   .8 ולמזכירת מחלקת הקליטה, הגב'  לסגן ראש העיר מר ארקדי בארסט  נסיעה  אישור 

.. מימון העירייה לנסיעה בסך  13-15.8.21בתאריך  לעידוד עליה  לסמינר עליה בעיר אלמטי  במשלחת  של הסוכנות היהודית,  

 ש"ח. הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה מדר, ומתוקצב כדין.  19,841

 דיון:

 .₪ לכבישים 20,000,000אישור העברה מהיטל סלילת כבישים סך  .1

בזכות הסכום שאנחנו מאשרים, נוכל להמשיך בהשקעה בתשתיות דרכים וכבישים. מעבר לכבישים הראשיים, ראש העיר:  

כפי שהובא  תחבורה בעיר. אבקש להצביע ולאשר את הסעיףהנתחיל להיכנס לכבישים בתוך השכונות ולשנות את כל תשתית 

 לעיל.

  



 
 

 
 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 החלטה: לאשר ההעברה מהיטל כבישים כפי שהובא לעיל.

 

 עבור שיפוץ מוסדות חינוך. 150,000אישור העברה מקרן השבחה סך  .2

אנחנו עומדים לפני פתיחת שנת הלימודים ואנחנו חייבים לתת את המקסימום לפתיחת שנת הלימודים. אבקש ראש העיר:  

 לאשר את הבקשה כפי שהובאה לעיל. 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 העברה מקרן השבחה כפי שהובא לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ להקדמת כספי תכנון גני ילדים.  450,000אישור העברה מקרן השבחה סך )תוספת לסדר יום(  .3

 ראשית אבקש להצביע ולאשר להוסיף לסדר היום את הסעיף.ראש העיר: 

 הצבעה: 

 אחד פה  -בעד

 הסעיף לעיל.  תהוספ החלטה: לאשר

עד שיגיע הכסף לתכנון גני הילדים ממשרד החינוך, עובר זמן. אנחנו מבקשים להקדים את כספי התכנון כדי לנצל ראש העיר:  

 את הזמן. כשהכסף יגיע הוא יוחזר. אבקש להצביע ולאשר את הבקשה.

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 שהובא לעיל. העברה מקרן השבחה כפי  החלטה: לאשר

 אישור התחייבות כדלהלן: .4

 ₪ לתכנון בית חנה. 422,898התחייבות משרד החינוך ע"ס  .א

 אבקש לאשר התחייבות זו להמשך תכנון בית חנה. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 ההתחייבות כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר



 
 

 
 

 חרדי. ₪ לתכנון בי"ס יסודי  312,390התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 אבקש לאשר ההתחייבות כפי שהובאה לעיל.  ראש העיר:

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 ההתחייבות כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר

 ₪ עבור יישום רפורמה ברישוי עסקים.  260,000התחייבות משרד הפנים ע"ס  .ג

 התחייבות זו תסייע לנו ליישם את הרפורמה ברישוי עסקים. אבקש לאשר את ההתחייבות לעיל.  ראש העיר:

 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 ההתחייבות כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר

 : להלן  לבקשות ראשון לפרסום  הקצאות ועדת המלצת אישור .5

 בקשה ל... גוש וחלקה כתובת ההקצאה  מס' עמותה  שם העמותה

-13978 מנחם בגין מקרקעין  58-0645315 אמונהשביל  4ח"ח   בית כנסת  

בית הכנסת המרכזי  

 הספרדי צפת 

-13675 איביקור  מקרקעין  58-0691558 104ח"ח    בית כנסת  

בית כנסת שערי צדק 

 לעולי אירן צפת

-13075 88רחוב רמז דוד  מבנה 58-0717395 120ח"ח   בית כנסת  

כנסת. שתי הבקשות הראשונות הם של  מובאים בפנינו  ראש העיר:   ועדת הקצאות לפרסום ראשון של שלוש בקשות לבתי  המלצות 

במקלטים. הגיע הזמן לבנות להם בתי כנסת. הבקשה השלישית היא   ת מקרקעין בשכונות שלא נבנו בהם בתי כנסת והתפילות מתקיימו

 צביע על כל בקשה בנפרד. הסדרת הקצאה. הבקשה היא של עמותת המתפללים בבית הכנסת. אבקש לה

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 פרסום ראשון לשלושת הבקשות בטבלה לעיל. )הצבעה בנפרד על כל בקשה(  החלטה: לאשר

( עבור בניית בית ספר  21)מגרש    24,  2,5  ח"ח  13084אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום ראשון להקצאת מקרקעין: גוש   .6

 חרדי וגני ילדים. 

ועל כן אנו מבקשים להקצות את המקרקעין  במגזר החרדי  מדובר במקרקעין במאור חיים. יש מחסור גדול בכתות ובגני ילדים  ראש העיר:  

 המובאים לעיל ולאשר פרסום ראשון.

 יע בסעיף הקודם? מדוע לא צוינה שם העמותה המבקשת כפי שמופ  אליעזר לזר:

מאחר ומדובר בשתי בקשות שהוגשו בשם שתי עמותות על המקרקעין האלה, אנחנו, העירייה מבקשים להקצות. לאחר מנהל נכסים:  

 הפרסום כל עמותה יכולה להגיש ויתכן ויהיו יותר משתי הבקשות שכבר הוגשו. 



 
 

 
 

 מנהל להקצאת המגרש הזה לתומר דבורה. , המועצה אישרה המלצה ל2004אני מבקש לציין כי בשנת אליעזר לזר: 

פרסום ראשון ושני והליך כולו. עתה  :. המשמעות2001בכל מקרה, חייבים לעבור את הליך ההקצאות על כל הקצאה משנת  היועמ"ש:  

 אנו מאשרים רק פרסום ראשון. 

 אבקש להצביע ולאשר את הבקשה לעיל לפרסום ראשון.ראש העיר: 

 הצבעה: 

 למה חדד, ארקדי בארסט, ישראל סבדרלוב, יורם מעודה, ויקי אלקבץ, שניאור ליפסקר.שוקי אוחנה, ש -בעד

 יוחאי עזרא  -נמנע

 אליעזר לזר -נגד

 את המלצת ועדת הקצאות כפי שהובא לעיל.   פרסום ראשון החלטה: לאשר

המועצה מתבקשת לאשר החלפת    במקרקעין להלן )בטבלה(חנוך לנער    אישרה המועצה הקצאה לעמותת ישיבת  1.10.17תאריך  ב .7

 המקרקעין לעמותת ישיבת חנוך לנער כדלהלן:  

גוש  -4החלפת מקרקעין: מגרש  ואדי חמרא  קרקע  58-0427789 ישיבת חנוך לנער

     : 3למגרש  37, 30, 21ח"ח  13093

  דונם 4 -, כ37, 36, 30ח"ח  13093

 בית ספר

לחנוך לנער מגרש ליד. הסיבה לכך שבמקום המקרקעין שאושרו בהקצאה יף מקרקעין ולתת  לאנחנו מבקשים להחראש העיר:  

בנו י י  ת. בתוכניתלהקים את מרכז הספורט והפארק בואדי חמרא ומקרקעין אלו הם חלק מהתוכנילבדוק אופציה  אנחנו מבקשים  

. אבקש להצביע ולאשר את החלפת המקרקעין כפי שהובא באיזורמתקני ספורט וביניהם אולם ספורט שישמש את בתי ספר  

 לעיל.

 הצבעה: 

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ישראל סבדרלוב, יורם מעודה, ויקי אלקבץ, שניאור ליפסקר, אליעזר  -בעד

 לזר.

 יוחאי עזרא. -נגד

 לפת מקרקעין כפי שהובא לעיל. הח החלטה: לאשר

נטליה קמינסקי,  )תוספת לסדר היום(   .8 ולמזכירת מחלקת הקליטה, הגב'  לסגן ראש העיר מר ארקדי בארסט  נסיעה  אישור 

.. מימון העירייה לנסיעה בסך  13-15.8.21לעידוד עליה בתאריך    במשלחת  של הסוכנות היהודית, לסמינר עליה בעיר אלמטי 

 ש"ח. הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה מדר, ומתוקצב כדין.  19,841

הבקשה הגיעה בסוף שבוע שעבר, ביום חמישי, ועל כן לא נכנס לסדר היום מלכתחילה. אבקש להצביע ולאשר הוספה לסדר  ראש העיר:  

 היום. 

 הצבעה: 



 
 

 
 

 פה אחד  -בעד

 הוספת סעיף זה לסדר היום.  החלטה: לאשר

בגלל הקורונה נעצרו המשלחות לעידוד עלייה ועתה מחדשים את המשלחות. אנחנו יוצאים במשלחת של הסוכנות היהודית ארקדי בארסט:  

 לסמינר עליה בעיר אלמטי. מקווה שנחזור עם תוצאות. 

 בה כדין. ולאשר את הנסיעה שתוקצאבקש להצביע  ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 בקשה לנסיעה כפי שהובאה לעיל.  החלטה: לאשר

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 
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