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 /-1/,  60//1פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 61.6.9162יום אולם ישיבות "אורן" ב

 
 
 

 :נוכחים
 ראש העיר  -  אבי אלקבץמר 
  ראש העירוסגן מ"מ  - חביב פרץ            מר
 חבר מועצה  - מנחם גולד      מר 
 חבר מועצה - בוריס יודיס  מר 
 חבר מועצה - צורי כהן          מר
 חבר מועצה  - לירז וזאן       מר 
 חבר מועצה -  איתי כהן מר 

 חברת מועצה  -         גב' קרן אלקריף      
 חברת מועצה  -גב' נגה שרון                     

 חבר מועצה - עדיאל אילוז   מר 
 חבר מועצה -  דני דסטה מר 

 
 

 חסרים:
 )בהודעה מראש( סגן ראש העיר  -  שלמה מליחימר 
 חבר מועצה - משה לוי              מר 
 חבר מועצה -  כפיר סרוסימר 
 חברת מועצה   -                 בתיה אדריגב' 
 חבר מועצה - מוטי אלוש      מר
 חבר מועצה -  מיכאל ברקןמר 

 
 

 :משתתפים
      מנכ"ל העירייה             -שלמה                שלום מר

 יועמ"ש העירייה            -מר איתי קידר                  
 גזבר העירייה -  מר יצחק שריקי

 מהנדס עירייה - מר ישראל קנטור
 
 
 
 
 
 
 
 

 60:11  -הישיבה נפתחה בשעה 
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 על סדר היום:

 
 .                                                                            9162-)העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשע"טאישור חוק עזר לעפולה  .6
 .אישור תב"רים  .9

 ., והנצחת יעקב דהאן ושלי דדוןאישור פרוטוקול ועדת שמות .3

 .מינוי סגן מנהל אגף תכנון, בקרה ושיפור השירות לתושב  .4
 .לראש הרשותמינוי עוזר אישי  .1
 .מינוי עוזר אישי לסגן ראש הרשות  .1
 מינוי אחראי נכסים לעירייה. .7
 )מצ"ב(.   B1+B2אישור הגדלת הצעת מחיר, הכנת נספח מים וביוב לתב"ע מתחמים  .0

 שינוי מורשה חתימה במוסדות חינוך. .2
 שונות. .61

 
 

 :נושאים מהחודש האחרוןה בעדכוןהישיבה מתכבד לפתוח את  ערב טוב, :ראש העיר
 

גני ילדים במבנה שאינו גן ילדים: בית  0בשנה שעברה נפתחו  -המבנים במערכת החינוך .6
ו, כשמצד פרדוקס שאנו נתקלים ב והספר רימונים, ברוש לשעבר, יהודה ומועדון הנוער. ז

מצד  .גני ילדים שקול לשלושהזה , שילדי השלמה 21 דווחנו עלאחד חסרים גנים ומצד שני 
לא מתאים, לא ראוי ובלי במבנה  ומצד שני ילדים מתחנכיםבחינוך, ₪ ליון יאחד הפסדנו מ

ילדים  90ובגני דובדבן עוד , ילדים בלבד 91, ביחד, יש עופריםכך למשל בשני גני  .חצר
לא ? גם לבנות גניםברוש כדי בית ספר במאות אלפי שקלים להשקיע בלבד. למה היה צריך 

ילדים בגנים  רשוםהיינו יכולים לגם ו₪,  311,111ילדי השלמה שזה  31היו מפסידים 
 לא תקינה! התנהלות וז .הנכונים שלהם

אנחנו נביא את המערכת  .בקרובממש יטופל זה  .לא באמת חסרים לנוגנים  3למעשה,  אז
  .התושבים והילדים יאמינו בנו מחודש. לאמון

 בשנת תש"פ כל ילדי הגנים ילמדו בגן רשמי וראוי
את כל נהלים ואת כל המכין כבר  אגף ההנדסה .הרשאותאת הבחודש הקרוב אנחנו נקבל 

 תכף יוצאים לדרך. , הכל מוכןמכרזיםה
 
 

כבישים ופקקים  .משמעותיות בנושא כבישיםמאוד היינו בשתי ישיבות   - סלילת כבישים .9
בית להקאנטרי כיוון מ 11כביש זה משהו שאנחנו מרגישים אותו, במיוחד מי שנוסע ב

 . עומס מוגזםיש שם  .או לכיוון מעונות הסטודנטים החולים
 ,הגדולעוקף את הכביש החודשים יתחילו לסלול  0-61 -עוד כברוצה להביא לכם בשורה, 

, הוא הבין נתיבי ישראלמנכ"ל פגישה מעולה עם ב .אחוזת ברק לכיווןהסטודנטים מעונות מ
לפתור את שני  במקביל ביקשנו .הזההחשוב יקט ם את הפרויקדמאת הבקשה שלנו ו

 .קלאב הקאנטריצומת ו מעונות הסטודנטיםהצמתים הכי בעייתיים שלנו היום בעיר: צומת 
אני מקווה שמשך הזמן לא  במגמה למצוא פתרון לשני הצמתים. נציגים גיעובשבוע הבא י

במעונות כך גם כל מי שיוצא היום מהרובע יוכל לצאת לרמזור פנוי ו .שנהיעלה על 
 .מחלפוןיבנה כנראה שם , שהסטודנטים

זו הייתה טעות  .לכל מיני שיפורים בתוך העיר ממשרד התחבורהאנו מצפים לתקציב 
ולשפר את תעלות וצינורות הניקוז והביוב בעיר, הניקוזים מבלי לפתוח את למרוח אספלט 

 ראינו את זה בימי הגשמים כשכל העיר הוצפה בשלוליות.
 
 

לא רק הבור , ו.אדיריםגרעונות יש  בחברה הכלכלית שלנולצערי  - החברה הכלכלית .3
 קומות.  96שבו התיימרו לבנות מגדל בן , בתחילת שדרות ארלוזורוב
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והם ה בכירי עיריית עפולה וגאוו במצולמים ב ,9161 שנתפתחתי את הספר עיר הנדל"ן מ
 בןקט ופרוי 9161 בהתחלות בניה בעיר עפולה בשנת 611%ה של יעלישני דברים:  מדגישים

והיום התבשרנו בעיתונות על  .הפך לבור גדולבר  השגה יור הד .דיור בר השגה -קומות  96
בהתחלות הבניה בעיר עפולה. אותי זה לא מפתיע. הגענו למצב של רוויה  06%ירידה של 

 . נסעו לאילת כדי להתרברב .בעיר. שיווקו את העיר שלנו כעיר להשקעה
 השתקע בה" לחיות בה, בואו ל כיףעפולה עיר ש היה: " 9166בשנת הסלוגן שלנו 

 היתה:" עיר הנדל"ן בואו להשקיע בה"  9164 שנתהסיסמה ב
 . היום במקום לראות אנשים אנו רואים בניינים

, אנו חייבים למלא את שוליו בחומר לפני שכל המדרכות בורבתקלה חמורה לנו יש כעת, 
א קיבל שתבע את העירייה כשל לסגור פשרה עם הקבלןא ומתן במשאנו בסביבתו יקרסו. 

 . משרד הפניםמאישורים 
  .קומות עם קומת מרתף לחניה 4-1של קטן יין קומות אנו מתכננים בנ 96במקום 

 
₪, ליון ימ 3 - ברושנות במעבר לתביעה זו יש דרישות נוספות לתשלומים בגין מרכז חדש

 4.1 -ומרכז מורשת יוצאי העדה האתיופית₪ ליון ימ 1 -קלאב  קאנטרימתחם חדשנות ב
חייבים כסף  אדריכלל גם ,היבילים ים בגין המבנים –לאמקו ₪ ליון ימ 9.1עוד ₪, ליון ימ

  !ימים לפני הבחירות 1, 91.61.9160 -שהיתה אמורה להיפתח ב ערוכת צעצועים,ולת
תובע אותנו  לא שילמו על התערוכה ולא פתחו את התערוכה אבל הצעצועים שם והבן אדם

  .כי מגיע לו כסף
נצטרך לסגור שאנחנו , של החברה הכלכליתחובות של ₪ ליון ימ 67 משהו כמו זה כרגע 
 ל.פיטרנו את המנכ"מתבקשים, בבור עמוק, עשינו שינויים  החברה הכלכלית נמצאת .אותם

 כדי שההתנהלות שם תהיה אחרת.רואה החשבון, היועץ המשפטי ואת ההחלפנו את 
חות "הדו. אז לא היתה תשובה 9167 שנתכספיים לחות "על דוכששאלתי למה לא חותמים 

אותם דוחות שהסכמתי ה אל חודש,הגיעו לכאן לפני  9167הכספיים של עירית עפולה לשנת 
הסכימו לחתום ולאשר  לא אופוזיציה דהיוםהחברי ו ,בישיבה הקודמתלחתום עליהם 

 .אותם
 

. לכיתה א' ,לגני ילדים, לתיכוניםלצד הרשמה בעיקר עסוקים בהם אנחנו הדברים ש האל
כיתות ובית ספר אלון  4אתם מודעים למה שקרה כאן בשנה הקודמת, בית ספר אורן פותח 

 .חייבים לאזן .כיתות 2פותח 
במה שטמון גם הפוטנציאל אדיר אבל , בהם לטפלשצריך דברים מאוד הרבה  ש לנו עוד

שבהנהגה החדשה מוציאים  בעובדי העירייהת חשוב במה שטמון לא פחוו עפולה  בעיר
 .הרבה יותר

ומסיר אלה שמטפלים גם בביטחון וגם בכל התקלות בסערה   ,כוננותהעוקב אחר צוות אני 
יום יום, שעה שעה ובמיוחד בשעות הקטנות של  ובע על העבודה שנעשית פהבפניהם את הכ

 .הלילה
 
 

 הנושאים על סדר היום:
 
 

 .90/1-אישור חוק עזר לעפולה )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, התשע"ט:  /מס' נושא 
 

 יעלה התו ₪  11עלות תו חניה לתושב עפולה, במקום  להפחיתראש העיר מבקש  העירייה: מנכ"ל
 הנפקת תו חניה לתושב תונגש. יקבלו תו חניה בחינם.  17תושבים מגיל כמו כן לשנה. ₪  31

 תו החניה יונפק לשנה קלנדרית.
 

 כל הכבוד. -נגה שרון
 
 

 :/1100/החלטה מספר 
חוק עזר לעפולה )העמדת רכב וחנייתו( )תיקון(, ל התיקון אתמאשרים פה אחד חברי המועצה 

 . 90/1-התשע"ט
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 אישור תב"רים: 9נושא מס' 

 מציג את התב"רים העירייה: מנכ"ל

 עיר מנגנת מוזיקה יסודיים תשע"ט – 296/אישור הקמת תבר   /9.0

             ₪ 219,111 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪ 411,111     063.706סעיף  

   ₪ 677,111      משרד החינוך

  ₪ 971,111     גביה מהורים

 ₪ 219,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אירועי קליטה – 921/אישור הגדלת תבר  9.09

 ₪   611,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  43,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 43,111    גביה ממשתתפים 

 ₪ 643,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יהודית-אירועי תרבות תורנית – /9//אישור הגדלת תבר  9.02

 ₪   21,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  611,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   691,171₪      משרד החינוך

  ₪ 93,331    6099911706סעיף 

 ₪ 941,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תפעול ועדת בנין ערים – 629אישור הגדלת תבר  9.02

 ₪   3,711,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  911,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 911,111     קרנות הרשות 

 ₪ 4,111,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מיחזור נייר וקרטון – 606אישור הגדלת תבר  9.02

 ₪   6,921,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  311,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 311,111     תאגיד ת.מ.י.ר 

 ₪ 6,121,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 הפעלת מתקני פארק – 161אישור הגדלת תבר  9.06

 ₪   671,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  71,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 71,111    גביה ממשתתפים 

 ₪ 941,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח מתחם רחוב המלאכה – /22תבר אישור הגדלת  9.01

 ₪   0,411,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  9,111,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 9,111,111     חיובי בעלים

 ₪ 61,411,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 טיפול בתחנת מעבר – 2/9אישור הגדלת תבר  9.06

 ₪   3,601,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  091,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 091,111      שכירות

 ₪ 4,111,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הפעלת צהרונים וקייטנות – 221אישור הגדלת תבר  9.01

 ₪   99,211,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  6,011,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 6,011,111    גביה ממשתתפים 

 ₪ 94,711,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 90/1עיר ללא אלימות  – 291/אישור הקמת תבר   0/.9

             ₪  6,301,130 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪ 341,112    העברות מתקציב רגיל

  ₪ 6,132,192    המשרד לביטחון פנים

 ₪ 6,301,130   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 

 

 



6 
 

 90/1דרך חדשה  – 296/אישור הקמת תבר   //.9

             ₪  341,106 מבקשים לאשר הקמת  התב"ר עס'              

  ₪ 341,106    המשרד לביטחון פנים

 ₪ 341,106   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 שצפי"ם ייעודיים – 216אישור הגדלת תבר  9/.9

 ₪   69,791,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  9,111,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 9,111,111     חיובי בעלים

 ₪ 64,791,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עבודות ניקוז ותיעול – 221אישור הגדלת תבר  2/.9

 ₪   0,411,111    עומד ע"ס של  התב"ר

  ₪  011,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 011,111     חיובי בעלים

 ₪ 2,911,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח שכונה צפון מערבית– 62אישור הגדלת תבר  2/.9

 ₪   42,111,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  711,111           התב"ר  מבקשים לאשר הגדלת  

   ₪ 711,111     חיובי בעלים

 ₪ 11,911,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית מחשב לכל כיתה – 2/9/אישור הגדלת תבר  2/.9

 ₪   191,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  01,111           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 01,111     תשלומי הורים

 ₪ 166,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיתוח מגרשי חניה ציבורית – 2/0אישור הגדלת תבר  6/.9

 ₪   63,111,111    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  111,111           מבקשים לאשר הגדלת התב"ר  

   ₪ 111,111     חיובי בעלים

 ₪ 64,111,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 סיסמה לכל תלמיד -תוכנית תקשוב – 291/אישור הקמת תבר   1/.9

 ₪  911,111 מבקשים לאשר הקמת התב"ר עס'                

  ₪ 611,111     משרד החינוך

  ₪ 11,111     תקציב רגיל

 ₪ 911,111   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 

 :0091/1החלטה מספר 
  .התב"ריםאת פה אחד מאשרים חברי המועצה 

 
 
 

 .והנצחת יעקב דהאן ושלי דדון פרוטוקול ועדת שמותאישור : 2נושא מס' 

 
בראשותו של חבר המועצה צורי כהן, אישרה שתי  91.69.9160מיום וועדת שמות   ראש העיר:

  : הנצחות מאוד חשובות
, שימש במגוון תפקידים ציבוריים, פעל ללא לאות לרווחת התושבים, הן כיו"ר ז"ל יעקב דהן

מרחב העמקים בהסתדרות, והן כסגן ראש העיר ללא שכר, והכל לטובת ולרווחת תושבי העיר 
משפחתו ביקשה מאתנו, שהכיכר הצמודה לבית החולים תהיה ועפולה. יעקב נפטר לפני כחודש, 

 כיכר שתנציח את שמו. 
הוכרזה כחלל טרור ודדון ז"ל, ילדה שכולה לב, נרצחה באכזריות לפני כארבע וחצי שנים שלי 

תה. אנחנו היום מצווים דחפנתה בעבר ונש לאחר, לאחרונה פנתה אלינו המשפחת .ופעולות איבה
המשפחה לא מסוגלת לגור בעפולה עלית, ועברה לגור בעיר  :הנציח את שלי בשני אופניםל

ן המביע גביקשו להנציח את זכרה, בגן קירשטיין, הם  .לגן קירשטיין סמוךת, ברחוב שר, התחתית
שעשינו  פרוייקטחיים, אהבה, שמחה, ואנחנו מכבדים את רצון המשפחה. הדבר השני, בדומה ל

דני חייט ז"ל, הסופרת סיגל מגן לקחה על עצמה בעלות סמלית, להכין ספר לזכרה של  לזכרו של
. ביום שישי הקרוב, הספר יצויר בבית ספר אלומות, המקום של שלי"הלב שלי, והספר יקרא "

בדומה  ,שבו גדלה שלי דדון, ובתוך חודשיים יהיה לנו ספר לזכרה של שלי שיחולק לכל ילדי הגנים
 , שאותו ציירו ילדי בית הספר אלון יזרעאל, שבו גדל דני. דני הכבאי הגיבור"פר "לס

     .על אישורם, ומביא לכם חברי המועצה את הבקשה לאישור, אני רוצה להודות לוועדת השמות
 

רוצה לברך את ראש העיר על הרגישות בשם המשפחות דהאן ודדון וכאח שכול,  - אילוז עדיאל
 יישר כח. 

 
 

 :0021/1החלטה מספר 
, קריאת כיכר בית 9.90/6/.96מיום  מאשרים פה אחד את פרוטוקול ועדת השמותחברי המועצה 

 . ברחוב קירשטיין ע"ש שלי דדון ז"ליעקב דהאן ז"ל וקריאת גן משחקים  שחולים ע"
 
 
 

 .לתושב השירות ושיפור בקרה, תכנון אגף מנהל סגן מינוי: 2נושא מס' 

סגן מנהל אגף תכנון בקרה ושיפור השרות לתושב,  מינוישימשתי כיו"ר ועדת הבחינה ל :חביב
 .יו"ר ועד עובדיםוהאישה מעמד נציגת קידום  ,בוועדה השתתפו יועץ משפטי, מנכ"ל, נציגת ציבור

העירייה. רוצה לציין כי המועמדת  ותמעובדפה אחד הגב' שרית דהן, נבחרה זה מכרז פנימי ב
 בהצלחה. ך. מאחל לרצון עז לשפר את השרות לתושבו הפגינה בקיאות
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במסגרת האגף לתכנון בקרה ושיפור השרות לשרית יש הרבה ניסיון עוד מתקופת  ראש העיר:
. 9119-9113בשנים מוטות תקציב היתה אחראית על תכניות עבודה עת  ,עבודתה בלשכת מנכ"ל

עובדי עירייה  ,אין לי ספק שהיא תצליח בתפקיד ת רישוי עסקים.מחלק אתשרית ניהלה בהמשך 
וזו המטרה  ,ואני משוכנע שהדבר יביא לתושבים שרות טוב יותר ,על הפעולות דין וחשבון ומסרי

 רית שלנו. בהצלחה שרית.קהעי
 

 :0021/1החלטה מספר 
 בקרה, תכנון אגף מנהל סגןלתפקיד  שרית דהןגב' החברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי 

בהתאם להחלטת  -1אחזקת רכבכולל הצמדת רכב ,בכירים משכר 22% ,לתושב השירות ושיפור
 בכפוף לפקודת העיריות ואישור משרד הפנים.ו ,הגזבר

 
 .על האמון והברכות מודה על האמון ועל ההזדמנות, תודה לכם -  ת דהןשרי

 

 .הרשות לראש אישי עוזר מינוי: 2נושא מס' 

מבקש  יעוזרים, עוזר בכיר ומנהלת לשכה. אנ  9לראש הרשות יש אפשרות למנות  ראש העיר:
ויביא  למנות את מר אורן אקיקוס לעוזר אישי שלי. זוהי משרת אמון, אורן עומד בתנאי הסף

ויכנס לתפקיד מיד לאחר  איתו המון אנושיות. אורן יודע לדבר עם אנשים, יודע לפתור בעיות
 משרד הפנים. אישור המועצה ואישור 

 

 :0021/1החלטה מספר 
משכר  22%, מר אורן אקיקוס כעוזר ראש העירשל  וחברי המועצה מאשרים פה אחד את מינוי

, בכפוף לפקודת העיריות ואישור בהתאם להחלטת גזבר 1 אחזקת רכבבכירים כולל הצמדת רכב
 משרד הפנים.

 

מבקש להודות לקהל החברים באולם, לחברי המועצה הנכבדים ובראשם תודה  -אקיקוס אורן
מיוחדת לראש העיר מר אבי אלקבץ על ההזדמנות ועל האמון שנתת בי היום, אני מבטיח לא 

אני מגיע מלא מוטיבציה וחדור מטרה להיות עוזר נאמן לראש העיר ולשמש אוזן קשבת  .לאכזב
למה שהדרך לשנות היא לדעת מתי הגיע הזמן להפסיק לדבר לכלל הפונים, פועל מתוך אמונה ש

שנים של עשייה קשה למען הצלחתך ולמען עתיד טוב  1 -, אני בא מוכן לפחות לולהתחיל לעשות
 יותר לעפולה.

 

 

 הרשות ראש לסגן אישי עוזר מינוי: 6נושא מס' 

 שוב למועצה. מבקש להסיר מסדר היום, לא השלמנו עבודה משרדית, כשנשלים נביא  :ראש העיר

 

 

 לעירייה נכסים אחראי מינוי: 1נושא מס' 

, ללא תוספת שכר בשלב למנות את הגב' מיטל ג'יבלי ממינהל הנדסה ים: מבקשמנכ"ל העירייה
 .זה

 :0011/1החלטה מספר 
 מיטל גיבלי לאחראית נכסי העירייה.גב' ה יחברי המועצה מאשרים פה אחד את מינו

 

שהגיעה לעירייה כמזכירה רגילה, במהלך הזמן למדה מדובר בעובדת מקצועית,  :ישראל קנטור
 .אחת המובילות בעירייה ,והתמקצעה וכיום היא עובדת מקצועית
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    B1+B2 מתחמים ע"לתב וביוב מים נספח הכנת, מחיר הצעת הגדלת אישור :6נושא מס' 

תוספת מכיוון שהיר, חלספק שזכה בהצעת המאת החוזה  להגדילמבקשים  :העירייה מנכ"ל
 91,111-בסך של כו 11%יש צורך להביא לאישור מועצת העיר, מדובר בתוספת של  91%על  עולה

₪. 

 :0061/1החלטה מספר 
 ע"לתב וביוב מים נספח הכנת, מחיר הצעת הגדלתחברי המועצה מאשרים פה אחד את 

    B1+B2 מתחמים
 

 

 .מתי"אמרכז  -חינוך במוסדות חתימה מורשה שינוי :1נושא מס' 

 .החתימה בבנק השתנו  יעל כן מורש ,מנהלת וגם המזכירהה ויא התחלפ"במת מנכ"ל העירייה:
החתימה במרכז מתי"א: מנהלת גב' דקלה מן,  ימבקש להביא לאישור המועצה את שינוי מורש

 רכזת פרויקטים גב' רונית אושרת.גב' דורית דהאן,  מזכירת מתי"א

 :0011/1החלטה מספר 
 שינוי מורשה החתימה במרכז מתי"א.חברי המועצה מאשרים פה אחד 

 

 

 הודעות שונות.:0/נושא מס' 
 -א', ה' 699בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש סעיף שמסר בכתב מקריא הודעה  חביב פרץ:

וכי ההתקשרות איתה  ,בחוזה עם העירייה כסייעת חינוך מיוחד לפיה אשתו חנה פרץ מועסקת
כמ"מ וסגן ראש העיר לא  כהונתוהנוכחית, הצהרה כי במסגרת  נעשתה עוד קודם תחילת כהונתו

 .או למוסד החינוכי בו מועסקת ,יעסוק בכל עניין הנוגע להעסקתה של אשתו
 
 

", םותיקיאזרחים יועץ ראש העיר לענייני ": ממנה באופן רשמי את מר יאיר כתר כראש העיר
הגב'  9111שנת . לאחר שב. יאיר כתר הוא ראש עמותת דור לדור הרבה מאוד שניםבהתנדבות

עד לא מזמן  .אי הקשישיםאת נוש תנהלמעמותה ש הקמנו ,תכנית אב לזקן עבורנוה רכע 'דוביץויד
הם רוצים להרגיש ש יי, הם אינםרבים פנו אלתושבים בכירים  .רווחהמחלקת ה טופל תחתהנושא 

, אותו הקמנו לפני אלא באים למועדון ,רווחה מחלקתאישור בבאים לפעילויות של רווחה או 
 התרשמתי מאוד מהפעילות שהיתה אתמול במרכז יום לקשיש. כשש שנים.

 
אתמול במשחק הכדורגל, רוצה בהזדמנות זו להגיד תודה רבה  יהודעה נוספת: מאוד נהנית

 .להנהלת הכדורגל היוצאת, לדני אסולין, לעמי אסייג וגם לששי
קבוצה  לנו , המטרה שלנו שתהיהאני מאוד מאמין בזה שספורט זה חינוך ולא רק תרבות

 631  611ם בערך המשימה העיקרית, כיום ישנ .ו הרבה יותר ילדיםבואאטרקטיבית בבוגרים ואז י
ילדים בבתי  411-111 ימים של ילדים שמשחקים בבית ספר לכדורגל, אנחנו נעשה הכל לחזור ל

מי שעוסק בספורט הגוף יותר בריא והנפש . נמצאים במסגרתשמשחקים כדורגל ילד וילדה  .הספר
 .בכבוד מאמן ועבודת צוות ולנצח ולהפסידיש מתחנכים ולומדים שיש קווים וגם  ,יותר בריאה

אני מאמין שצריך להשקיע  .בנושארבים כשמשקיעים בצעיר אתה  חוסך במבוגר, וישנם מחקרים 
, תתפלאו אני לא מאשים את הקבוצה בגרעון, אני מאשים את נכון שלקבוצה יש גרעון בספורט.

  שנים. 1ין את ההקצבה לקבוצה במשך מי שהחליט להקט
₪. מיליון  3.1שנים זה  1כפול  ,בשנה₪  711,111שנים  1הקטינו במשך  :תבינו היטב את החשבון
  .₪ 3,771,111הגירעון היום הוא בערך 

לכן ראיתי לנכון לתקן את המצב, להציל את הקבוצה וגם את האנשים שהיו חתומים בערבויות 
אותה  אישיות, כי בסופו של דבר אם אני הייתי ממשיך מאותם ימים הקבוצה היתה מקבלת את

הקצבה לכל אורך הדרך, כלומר לא פגענו בכספי התושבים אלא נהפוך הוא באנו להציל פרויקט 
מפרגנים לעפולה, וכשמפרגנים  יהבטלוויזכל מי שראה את המשחק  .שיש לו משמעות אדירה

כי צריך למתג את העיר כעיר חיובית וטובה, כיף להגיע  ,לעפולה זה בדיוק מה שאנחנו רוצים
  .צופים ואני מאמין שלרבע הגמר יגיעו הרבה יותר אוהדים ואוהדות 211אמול היו למגרש, 
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נעשה קמפיין גדול לקראת המשחקים. כל הכבוד למי שעוסק בכדורגל, יש כאן נציגות, אני בטוח 
כספי שמירה על שההנהלה החדשה תעשה עבודה נהדרת, תשמור על הקבוצה ועל התנהלות נכונה ו

בטוח שעוד נזכה לראות הישגים גם מהבוגרים ולא פחות חשוב מהנוער  ,יםהציבור המאוד חשוב
 שלנו.

העשייה שלנו לטובת העיר, נעשה הכי טוב לעיר  .תודה למי שהגיע, לחברי המועצה על התמיכה
שלנו, אין לי ספק שהתושבים ירגישו את זה, הם כבר מרגישים את השינוי הזה באווירה, בחיוך 

 נכונה. ובנכונות, זו הדרך ה
 תודה.

 
 
 

 .60:11הישיבה נסגרה בשעה 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   
 
 
 

 
 


