
 
 

 
 

 26.6.22יום שני            בס"ד 

 ,  26.6.22 ,בתשפ"ראשון, כ"ז בסיון  מיום 7/22מועצה  מן המניין, מס' פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, 18:40שעה 

 נוכחים:  

   ראש העיר -שוקי אוחנה

 מ"מ ראש העיר   -שלמה חדד 

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר  

 העיר  ראש  סגן -בארסט ארקדי 

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא  

 חבר מועצה  -ישי כהן  

 מועצה חבר -קארו יותם 

 מועצה  חברת  -אלקבץ ויקי 

  העיר  לראש משנה  -לזר אליעזר 

   חבר מועצה -דוד כהן 

 נעדרים:  

   מועצה  חבר -גלבך נחמן

 סגן ראש העיר  -ישראל מאיר סבדרלוב 

 חבר מועצה  -יורם מעודה 

 חבר מועצה  - יוסי גלנט 

 חברת מועצה  -אסתר אדרי  

 משתתפים: 

 יועמ"ש  -ענבל בן ארי  עו"ד 

 גזבר העירייה  -משה מדר   

 מבקר העירייה  -גבי וענונו  

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים   -אשר חדד  

  



 
 

 
 

   סדר היום:

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .1

 התחייבויות מפעל הפיס:  .א
 ₪.  259,400הפעלה עבור נוער וצעירים ע"ס  תכניות .א

 ₪. 46,800תכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ב
 ₪. 60,000תכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ג

 כתות יבילים לבית ספר בית יעקב.   ₪2 עבור  140,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב
 אישור צירוף חבר המועצה נחמן גלבך לועדת הנהלה.  .2

 ₪ עבור גינון. )לאחר שנת השמיטה(  400,000אישור העברה מקרן השבחה סך  )תוספת לסדר היום( .3
 אישור צירוף מר יקי ביטון כחבר הנהלת המתנסי"ם צפת.  .4
 אישור המועצה להמלצת ועדת הקצאות ליעוד מקרקעין להלן ופרסום ראשון להקצאה:  .5

 עבור  גוש וחלקה כתובת  

רחוב יפה נוף/ רמז  מקרקעין

 דוד 

(   77)מגרש    108  ח"ח  13089

 עפ"י מדידה 

 מקווה 

 אישור יציאה לגמלאות:  .6
 10/5/2022דינה סופר )אגף החינוך( פרישה בתאריך 

 דיון: 

 אישור התחייבויות כדלהלן:  .1

 התחייבויות מפעל הפיס:  .א

 ₪.  259,400תכניות הפעלה עבור נוער וצעירים ע"ס  .1
 ₪. 46,800הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  תכניות .2

 ₪. 60,000תכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .3
 כתות יבילים לבית ספר בית יעקב.   ₪2 עבור  140,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 לפניכם התחייבויות של מפעל הפיס ומשרד החינוך. נא להצביע לאשרן כמובא לעיל. ראש העיר:  

 סעיף( הצבעה: )הצבעה בנפרד על כל  

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר ההתחייבויות המובאים לעיל. 

 אישור צירוף חבר המועצה נחמן גלבך לועדת הנהלה.  .2

 סעיף זה יורד מסדר היום. ראש העיר:  

 ₪ עבור גינון. )לאחר שנת השמיטה(  400,000)תוספת לסדר היום( אישור העברה מקרן השבחה סך  .3

 וספת הסעיף לסדר היום. ראשית, אבקש להצביע ולאשר הראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר הוספת הסעיף לעיל לסדר היום. 



 
 

 
 

 הסכום המדובר ישמש את הגינון לאחר שנת השמיטה. נא להצביע ולאשר את הבקשה. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 ₪ כמובא לעיל.  400,000החלטה: לאשר העברה מקרן השבחה ע"ס 

 אישור צירוף מר יקי ביטון כחבר הנהלת המתנסי"ם צפת.  .4

 אבקש להצביע לאשר את יקי ביטון כחבר בהנהלת המתנסי"ם. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 צירופו של יקי ביטון כחבר בהנהלת המתנסי"ם. החלטה: לאשר

 להקצאה: אישור המועצה להמלצת ועדת הקצאות ליעוד מקרקעין להלן ופרסום ראשון  .5

 עבור  גוש וחלקה כתובת  

רחוב יפה נוף/ רמז  מקרקעין

 דוד 

(   77)מגרש    108ח"ח    13089

 עפ"י מדידה 

 מקווה 

 אנו מצביעים על שני דברים. ראשית אנו מצביעים לאשר שהמקרקעין לעיל בטבלה יעודן לצורך מקווה. ראש העיר: 

 הצבעה: 

 . שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, אליעזר לזר, שניאור ליפסקר, יוחאי עזרא, יותם קארו, ויקי אלקבץ, דוד כהן -בעד

 ישי כהן   -נגד

 החלטה: לאשר את יעוד המקרקעין לעיל עבור מקווה.

 ועתה אנו מצביעים אישור לפרסום ראשון ולהזמין את כל עמותה המבקשת להקים מקווה. ראש העיר:  

 הצבעה: 

 שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, אליעזר לזר, שניאור ליפסקר, יוחאי עזרא, יותם קארו, ויקי אלקבץ, דוד כהן.  -בעד

 ישי כהן   -נגד

 פרסום ראשון כמובא לעיל.  החלטה: לאשר

 אישור יציאה לגמלאות:  .6
 10/5/2022דינה סופר )אגף החינוך( פרישה בתאריך 

ולאשר יציאתה לגמלאות של דינה סופר. בהזדמנות זו אני רוצה להודות לה על עבודתה בעירייה ולאחל לה אבקש להצביע  ראש העיר: 

 הצלחה בהמשך הדרך. 

 הצבעה: 



 
 

 
 

 פה אחד   -בעד

 יציאה לגמלאות כמובא לעיל.   החלטה: לאשר

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 
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