
 
 

 
 

   29.8.21יום שני           בס"ד 

 , 29.8.21 ,תשפ"אכ"א באלול  , ראשון מיום 8/21מועצה  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  -שניאור ליפסקר 

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא 

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי 

 חבר מועצה  -ישי כהן 

      מועצה חבר -גלבך נחמן 

 : נעדרים

 מועצה  חבר -קארו יותם

 מועצה  חבר -שוחט אילן 

  העיר לראש משנה -לזר אליעזר 

   חבר מועצה -דוד כהן 

   חבר מועצה -יוסי גלנט 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה  -רוני בן אבו

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד  

 מבקר העירייה  -גבי וענונו 

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים  -אשר חדד  



 
 

 
 

   סדר היום:

 אישור התחייבות מפעל הפיס כדלהלן:  .1

 ₪ לפארק המשפחה.  1,700,000פיס ירוק ע"ס  .א

 ₪ עבור בתי"ס חרדי.  140,000ספר ע"ס  ציוד וריהוט לבתי  .ב

 ₪ עבור בתי"ס מוכר שאינו רשמי.  140,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ג

 ₪ עבור בתי"ס חרדי רשתות. 148,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   . ד

 ₪ עבור בתי"ס ממלכתי.  124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ה

 בתי"ס ממלכתי דתי.₪ עבור  124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   . ו

 ₪ עבור גני ילדים גלובלי.  124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ז

 ₪ עבור תכנית להשאיר חותם.  75,000תכנית הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ח

 ₪ עבור אירועי תכנית בין הזמנים למגזר החרדי.  155,000תכנית הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ט

 תיקים לתלמידי מסיימי י"ב לפני גיוס לצה"ל.  ₪200 עבור רכישת  57,000תכנית הפעלה עבור נוער וצעירים ע"ס  . י

 ₪. 200,000העברה מסעיף כ"א לסעיף שכר עד סך  )תוספת לסדר היום(  .2

 אישור יציאה לגמלאות:  .3

   31.8מדר לאה )אגף החינוך( פרישה לגמלאות  .א

   31.8בנימין שולה )אגף החינוך( פרישה לגמלאות  .ב

 דיון:

 אישור התחייבות מפעל הפיס כדלהלן:  .1

 ₪ לפארק המשפחה.  1,700,000פיס ירוק ע"ס  .א

 ₪ עבור בתי"ס חרדי.  140,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ב

 ₪ עבור בתי"ס מוכר שאינו רשמי.  140,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ג

 ₪ עבור בתי"ס חרדי רשתות. 148,000לבתי ספר ע"ס  ציוד וריהוט   . ד

 ₪ עבור בתי"ס ממלכתי.  124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ה

 ₪ עבור בתי"ס ממלכתי דתי. 124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   . ו

 ₪ עבור גני ילדים גלובלי.  124,000ציוד וריהוט לבתי ספר ע"ס   .ז

 ור תכנית להשאיר חותם. ₪ עב  75,000תכנית הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ח

 ₪ עבור אירועי תכנית בין הזמנים למגזר החרדי.  155,000תכנית הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ט

 תיקים לתלמידי מסיימי י"ב לפני גיוס לצה"ל.  ₪200 עבור רכישת  57,000תכנית הפעלה עבור נוער וצעירים ע"ס  . י

 

הפעלה    תארק המשפחה, ציוד וריהוט לבתי הספר לכל המגזרים ותוכניומצורפת רשימה של התחייבויות של מפעל הפיס לפראש העיר:  

 רווחה. אבקש להצביע ולאשר את ההתחייבויות. 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר את התחייבויות מפעל הפיס שהובאו לעיל. )הצבעה על כל סעיף בנפרד( 

 ₪. 200,000העברה מסעיף כ"א לסעיף שכר עד סך  )תוספת לסדר היום(  .2

 ראשית, אבקש לאשר הוספה לסדר היום את הסעיף לעיל. ראש העיר: 



 
 

 
 

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 החלטה: לאשר להוסיף לסדר היום את הסעיף לעיל. 

 מחברת כ"א לעירייה.. אבקש להצביע ולאשר את ההעברה התקציבית כפי שהובא לעיל.  המדובר בהעברראש העיר:  

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

      העברה מסעיף כ"א לסעיף שכר כפי שהובא לעיל. החלטה: לאשר

 אישור יציאה לגמלאות:  .3

   31.8מדר לאה )אגף החינוך( פרישה לגמלאות  .א

   31.8בנימין שולה )אגף החינוך( פרישה לגמלאות  .ב

יציאה לגמלאות של שתי עובדות מסורות. אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולהודות להן על עבודתן מובא לאישור המועצה  ראש העיר:  

 עיל. המסורה בעירייה ולאחל להן בריאות והצלחה בהמשך דרכן. אבקש להצביע ולאשר את היציאה לגמלאות כפי שהובא ל

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 יציאה לגמלאות כפי שהובא לעיל.  החלטה: לאשר

 

ראש העיר: אני מבקש לברך את חברי מועצת העיר, עובדי העירייה ותושבי צפת בברכת שנה טובה ומבורכת, שנת  

   יצירה, פריחה ושנת קידום העיר כפי שאנו מבקשים.

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 
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