
 
 

 
 

 30.12.21            בס"ד 

 ,  30.12.21 ,בתשפ" בטבתו כ", חמישי מיום 11/21מועצה  מן המניין, מס' פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, :0218שעה 

 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 

 העיר ראש סגן -בארסט ארקדי 

 מועצה  חברת -אלקבץ ויקי 

  מועצה חבר -גלבך נחמן 

 חבר מועצה  -יוסי גלנט 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה  -רוני בן אבו

 יועמ"ש -ענבל בן ארי עו"ד    

 גזבר העירייה  -משה מדר   

 מבקר העירייה  -גבי וענונו   

 אגף הנדסה  -מיכל ארבל   



 
 

 
 

 ים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכס -אשר חדד    

   סדר היום:

 1005925-216הנדון: תכנית  .1

   מחוזית ועדה סמכות:

 תב"ע  סוג:

 דונם 2.533 שטח התכנית :

 התכנית ממוקמת ברחוב קרן היסוד )בחלקו העליון( ורחוב יוני נתניהו )בחלקו התחתון( 

 התכניות החלות במקום: 

    12617ג/

 9817ג/

 466ג/

  גושים/חלקות:

 17ח"ח  13070גוש:

 117ח"ח:  120חלקה:  13071גוש: 

 אישור החלטה בנושאים:

 בעל עניין בקרקע -עיריית צפת  •

אישור רישום חניה עבור בניני מגורים לדרך ציבורית שבבעלות העירייה כנגד רישום זכות מעבר לציבור בתחום   •

 המגרש הפרטי(

 כתב שיפוי עבור הוועדה המקומית  •

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

 אישור המועצה העברה מסעיף לסעיף: .2

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  20,000)נסיעות( ע"ס  1613000810מסעיף  .א

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  20,000)משמר האזרחי( ע"ס  1723000721מסעיף  .ב

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  4,000)נסיעות( ע"ס  1613000780מסעיף  .ג

 אישור התחייבויות כדלהלן: .3

 ₪ לבית ספר ממ' ב' עבור נגישות פיזית פרטנית.  817,093התחייבויות משרד החינוך ע"ס  .א

 ₪ לישיבה תיכונית אמי"ת עבור הנגשה לליקויי שמיעה. 30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 יעה. ₪ לבית ספר ממ' ב' עבור הנגשה לליקויי שמ 30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ג

 ₪ לבית ספר ממ' ב' עבור הנגשה לליקויי שמיעה.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ד

 ₪ לגן תבור עבור הנגשה לליקויי שמיעה.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ה

 התחייבות מפעל הפיס על פי הפירוט הבא:  .ו

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

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

 ₪ פארק לימונים.   300,000יס ירוק ע"ס פ .ג

 ₪. 220,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ד

 ₪. 50,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ה

 : עבור הוצאות פיתוח 12%אישור הגדלת תברי"ם ממשרד התמ"ת ב .4

 ₪  393,120= ₪12%      3,276,000 -מעון יום רמת רזים   – 342תבר  .1



 
 

 
 

 ₪  705,600=    ₪12%           5,880,000  –לח"י מעון יום  – 360תבר  .2

 ₪  423,360=    ₪12%  3,528,000 –נה שמעון יום גבעת שו  - 371תבר  .3

לנסיעתו לברצלונה ולטולדו לתערוכת ערים חכמות   שוקי אוחנהלראש העיר מר אישור עדכון תוספת הוצאות נסיעה  .5

 הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה מדר, ומתוקצב כדין.₪.  4,600סך של עד ועיר תאומה 

 אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום ראשון לבקשות להלן: .6

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

 גני רשת 1

   ישראל אגודת

 )בירלינסקי(

58-

0070092 

כתות גן  2

)בקומת 

קרקע במבנה 

 בית ספר( 

-13396 מאור חיים 

23 

גני 

 ילדים 

 .  26.7.20-ועדת הקצאות ראשונה

 9.12.21 -אשרור בועדת הקצאות

מרכז החינוך   2

העצמאי 

 )בירלינסקי(

58-

0514446 

מבנה בית  

 ספר 

-13396 מאור חיים 

23 

בית  

 ספר 

 .  26.7.20-ועדת הקצאות ראשונה

 9.12.21 -אשרור בועדת הקצאות

 

 אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום שני )התנגדויות(:  .7

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

-58 שביל אמונה 1

0645315 

-13978 מנחם בגין מקרקעין 

 4"ח ח

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ראשונהועדת הקצאות 

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

הכנסת  2 בית 

המרכזי  

 הספרדי צפת 

58-

0691558 

 -13675 איביקור  מקרקעין 

 104ח"ח 

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

כנסת  3 בית 

צדק   שערי 

אירן   לעולי 

 צפת

58-

0717395 

רמז   מבנה רחוב 

 88דוד 

13075-

 120"ח ח

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 



 
 

 
 

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

יעקב  4 בית 

 אידיש צפת 

58-

0662575 

גן  מבנה 

ילדים  

)השמאלי 

 גנים(  2מתוך  

שכונת הרב  

עובדיה  

)גני  יוסף 

 הדר(

13605- 

ח"ח  

9,15,16,1

7 

גן 

 ילדים 

 

 . 2.3.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

-58 מגן אבות צפת  5

0080117 

תלמוד   מבני 

 תורה וגנים 

רחוב  

 האר"י צפת

גוש  

13053 

 2,3חלקות 

תלמוד  

תורה 

 וגנים 

 . 2.3.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21לפרסום שני וועדת הקצאות 

 אישור הקצאה לאחר פרסום שני וללא התנגדויות: .8

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה  מס' העמותה שם העמותה 

 ל...

 סטאטוס 

-58 רשת גני חב"ד  1

0141026 

גן  מבנה 

 ילדים 

רחוב  

 יוספטל 

 .  26.7.20 -ועדת הקצאות ראשונה גן ילדים  13076-79

 .  2.8.20 -מועצה לפרסום ראשון

 .  14.8.20 -פרסום ראשון

שני לפרסום  הקצאות    - ועדת 

9.12.20  . 

 .  24.12.20 -מועצה לפרסום שני

 .  11.6.21 -פרסום שני

   9.12.21 -ועדת הקצאות שלישית

 אישור מינוי סגן ראש העיר ארקדי בארסט כסגן יו"ר מחלקת התיירות.  .9

 מ"ר בטבעת רחוב ירושלים, דורשת אישור מועצת העיר.  1,000אישור תכנית בנייה של מעל  .10

 אישור פרישה לגמלאות:   .11

 .31/12/2021פולט הראל )אגף לשירותים חברתיים( בתאריך  .א

 . 31/12/2021ממן נורית )אגף החינוך( בתאריך  .ב

 דיון:

 1005925-216הנדון: תכנית  .1

   מחוזית ועדה סמכות:

 תב"ע  סוג:



 
 

 
 

 דונם 2.533 שטח התכנית :

 התכנית ממוקמת ברחוב קרן היסוד )בחלקו העליון( ורחוב יוני נתניהו )בחלקו התחתון( 

 התכניות החלות במקום: 

    12617ג/

 9817ג/

 466ג/

  גושים/חלקות:

 17ח"ח  13070גוש:

 117ח"ח:  120חלקה:  13071גוש: 

 אישור החלטה בנושאים:

 בעל עניין בקרקע -עיריית צפת  •

אישור רישום חניה עבור בניני מגורים לדרך ציבורית שבבעלות העירייה כנגד רישום זכות מעבר לציבור בתחום   •

 המגרש הפרטי(

 כתב שיפוי עבור הוועדה המקומית  •

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

 אבקש ממיכל להסביר את הסעיף. ראש העיר:

 . מצ"ב התשריט המוצע.מדובר בהסדרת התנועה והחניה ברחוב יוני נתניהו מיכל ארבל:

 אבקש להצביע ולאשר את הבקשה המובאת לעיל.ראש העיר: 

 הצבעה: 

 פה אחד  -בעד

 החלטה: לאשר את הסעיף המובא לעיל. 

 אישור המועצה העברה מסעיף לסעיף: .2

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  20,000)נסיעות( ע"ס  1613000810מסעיף  .א

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  20,000)משמר האזרחי( ע"ס  1723000721מסעיף  .ב

 )קליטה(  ₪1763000960 לסעיף  4,000)נסיעות( ע"ס  1613000780מסעיף  .ג

מובאים בפניכם שלושה סעיפי תקציב המועברים לקליטה. אבקש להצביע ולאשר את העברה הסעיפים לקליטה   ראש העיר:

 כמובא לעיל.

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 העברה מסעיף לסעיף כמובא לעיל. )הצבעה בנפרד לכל סעיף(  החלטה: לאשר את

 אישור התחייבויות כדלהלן: .3

 ית ספר ממ' ב' עבור נגישות פיזית פרטנית. ₪ לב 817,093התחייבויות משרד החינוך ע"ס  .א

 ₪ לישיבה תיכונית אמי"ת עבור הנגשה לליקויי שמיעה. 30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ב

 ₪ לבית ספר ממ' ב' עבור הנגשה לליקויי שמיעה.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ג

 ה לליקויי שמיעה. ₪ לבית ספר ממ' ב' עבור הנגש 30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ד

 ₪ לגן תבור עבור הנגשה לליקויי שמיעה.  30,000התחייבות משרד החינוך ע"ס  .ה

 התחייבות מפעל הפיס על פי הפירוט הבא:  .ו



 
 

 
 

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

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

 ₪ פארק לימונים.   300,000פיס ירוק ע"ס  .ג

 ₪. 220,000"ס תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע .ד

 ₪. 50,000תוכניות הפעלה בתחום הרווחה ע"ס  .ה

מובאים התחייבויות של משרד החינוך ומפעל הפיס. ההתחייבויות של משרד החינוך נוגעות לנגישות וההתחייבויות ראש העיר:  

ההתחייבויות המובאות של מפעל הפיס נוגעות לפיס ירוק ולתוכניות רווחה. אבקש להצביע )על כל סעיף בנפרד( ולאשר את  

 לעיל.

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 החלטה: לאשר את ההתחייבויות המובאות לעיל. )הצבעה בנפרד לכל סעיף(

 : עבור הוצאות פיתוח 12%אישור הגדלת תברי"ם ממשרד התמ"ת ב .4

 ₪  393,120= ₪12%      3,276,000 -מעון יום רמת רזים   – 342תבר  .א

 ₪  705,600=    ₪12%           5,880,000  –מעון יום לח"י  – 360תבר  .ב

 ₪  423,360=    ₪12%  3,528,000 –נה שמעון יום גבעת שו  - 371תבר  .ג

בפנינו הגדלת תברי"ם שניתנו לבניית מעוני יום ממשרד התמ"ת. הוצאות בצפת גדולים ממקומות אחרים בגלל ראש העיר:  

 ת את הוצאות הפיתוח. לכסו 12%-הטופוגרפיה ואנו מקבלים הגדלה של התברי"ם ב

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 הגדלת התברי"ם מהתמ"ת כמובא לעיל. החלטה: לאשר את

לנסיעתו לברצלונה ולטולדו לתערוכת ערים    שוקי אוחנהלראש העיר מר  אישור עדכון תוספת הוצאות נסיעה   .5

 מדר, ומתוקצב כדין.הסכום אושר ע"י גזבר העירייה, משה ₪.  4,600סך של  עד חכמות ועיר תאומה 

הגזבר עבר על הוצאות ראש העיר בנסיעתו האחרונה לספרד ומצא שיש לעדכן את הוצאות נסיעתו. אבקש מ"מ ראש העיר: 

 לאשר את עדכון הוצאות נסיעת ראש העיר כמובא לעיל.

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 החלטה: לאשר את עדכון הוצאות נסיעת ראש העיר כמובא לעיל. 

  



 
 

 
 

 

 המלצת ועדת הקצאות לפרסום ראשון לבקשות להלן:אישור  .6

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

 גני רשת 1

   ישראל אגודת

 )בירלינסקי(

58-

0070092 

כתות גן  2

)בקומת 

קרקע במבנה 

 בית ספר( 

-13396 מאור חיים 

23 

גני 

 ילדים 

 .  26.7.20-ועדת הקצאות ראשונה

 9.12.21 -אשרור בועדת הקצאות

מרכז החינוך   2

העצמאי 

 )בירלינסקי(

58-

0514446 

מבנה בית  

 ספר 

-13396 מאור חיים 

23 

בית  

 ספר 

 .  26.7.20-ועדת הקצאות ראשונה

 9.12.21 -אשרור בועדת הקצאות

 במאור חיים. אבקש להצביע ולאשר פרסום ראשון.שני המוסדות האלה מבקשים הקצאה במבנה שנבנה ראש העיר: 

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 פרסום ראשון לבקשות המובאות לעיל.  החלטה: לאשר

 אישור המלצת ועדת הקצאות לפרסום שני )התנגדויות(:  .7

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

-58 שביל אמונה 1

0645315 

-13978 מנחם בגין מקרקעין 

 4"ח ח

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

הכנסת  2 בית 

המרכזי  

 הספרדי צפת 

58-

0691558 

 -13675 איביקור  מקרקעין 

 104ח"ח 

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ראשונהועדת הקצאות 

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

כנסת  3 בית 

צדק   שערי 

58-

0717395 

רמז   מבנה רחוב 

 88דוד 

13075-

 120"ח ח

בית  

 כנסת

 . 19.7.21 -ועדת הקצאות ראשונה



 
 

 
 

מס'  שם העמותה 

 העמותה

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה 

 ל...

 סטאטוס 

אירן   לעולי 

 צפת

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

יעקב  4 בית 

 אידיש צפת 

58-

0662575 

גן  מבנה 

ילדים  

)השמאלי 

 גנים(  2מתוך  

שכונת הרב  

עובדיה  

)גני  יוסף 

 הדר(

13605- 

ח"ח  

9,15,16,1

7 

גן 

 ילדים 

 

 . 2.3.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

-58 מגן אבות צפת  5

0080117 

תלמוד   מבני 

 תורה וגנים 

רחוב  

 האר"י צפת

גוש  

13053 

 2,3חלקות 

תלמוד  

תורה 

 וגנים 

 . 2.3.21 -ועדת הקצאות ראשונה

 .  14.3.21 -מועצה לפרסום ראשון

 .  11.6.21-פרסום ראשון

 9.12.21וועדת הקצאות לפרסום שני 

העיר:   שני ראש  פרסום  ולאפשר  הבקשות  את  ממליצה לאשר  הקצאות  ועדת  הבקשות שהוגשו.  ואלה  ראשון  פרסום  היה 

 . אבקש להצביע ולאשר את הבקשות.להתנגדויות

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 פרסום שני לבקשות לעיל.  לאשרהחלטה: 

  



 
 

 
 

 

 אישור הקצאה לאחר פרסום שני וללא התנגדויות: .8

בקשה  גוש חלקה כתובת   ההקצאה  מס' העמותה שם העמותה 

 ל...

 סטאטוס 

-58 רשת גני חב"ד  1

0141026 

גן  מבנה 

 ילדים 

רחוב  

 יוספטל 

 .  26.7.20 -ועדת הקצאות ראשונה גן ילדים  13076-79

 .  2.8.20 -מועצה לפרסום ראשון

 .  14.8.20 -פרסום ראשון

שני לפרסום  הקצאות    - ועדת 

9.12.20  . 

 .  24.12.20 -מועצה לפרסום שני

 .  11.6.21 -פרסום שני

   9.12.21 -ועדת הקצאות שלישית

וזאת לאחר שני פרסומים וללא התנגדויות. אבקש ועדת הקצאות ממליצה לאשר את ההקצאה המבוקשת לעיל  ראש העיר:  

 להצביע ולאשר את הבקשה.

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 הקצאה לרשת גני חב"ד כמובא לעיל.  החלטה: לאשר

 אישור מינוי סגן ראש העיר ארקדי בארסט כסגן יו"ר מחלקת התיירות.  .9

 יורד מסדר היום. 

 מ"ר בטבעת רחוב ירושלים, דורשת אישור מועצת העיר.  1,000אישור תכנית בנייה של מעל  .10

 הטבעת של רחוב ירושלים עמוסה וכל בניה גדולה תוסיף עומס על הטבעת. ראש העיר: 

ן הבקשה שלנו היא להתנגד לאישור של התוכניות בטבעת רחוב ירושלים, בין תוכניות חדשות וביישראל מאיר סבדרלוב:  

 מ"ר. 1000תוכניות שכבר בתהליך ככל שהם עולים על 

 הבקשה אינה חוקית. המועצה אינה יכולה לעקוף את מוסדות התכנון.יוחאי עזרא: 

כשאנו מדברים על אישור מועצת העיר אנו מתכוונים למליאת ועדת בניית ערים שכוללת את כל המועצה. נא ראש העיר:  

 להצביע ולאשר את הבקשה לעיל.

 הצבעה:  

שוקי אוחנה, שלמה חדד, ארקדי בארסט, ישראל מאיר סבדרלוב, שניאור ליפסקר, יורם מעודה, אסתר אדרי, ויקי   -בעד

 אלקבץ, יותם קארו, דוד כהן, ישי כהן, יוסי גלנט, נחמן גלבך.

 .אליעזר לזר, יוחאי עזרא -נגד

 הבקשה כמובאת לעיל.  החלטה: לאשר את

 אישור פרישה לגמלאות:   .11

 .31/12/2021פולט הראל )אגף לשירותים חברתיים( בתאריך  .א

 . 31/12/2021ממן נורית )אגף החינוך( בתאריך  .ב



 
 

 
 

מובאים לאישור של שתי עובדות לפרישה לגמלאות. זאת הזדמנות להודות להן על עבודה מסורה ולאחל להם ראש העיר:  

 להצביע ולאשר יציאה לגמלאות של העובדות לעיל.בריאות והצלחה בהמשך הדרך. אבקש 

 הצבעה:  

 פה אחד  -בעד

 יציאה לגמלאות כמובא לעיל.  החלטה: לאשר

 

 בכבוד רב,     

 אשר חדד      שוקי )יהושע( אוחנה

 בקרה ונכסים מנהל אגף מוניציפאלי,      ראש העיר
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