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 21-80, 11/40פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'  
 חדר ישיבות אורן 29.08.21מיום                          

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי
  חבר מועצה - מר בוריס יודיס  

 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               

 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי
 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי

 חברת מועצה  -  שרוןגב' נגה 
 

 חסרים:
 )בהודעה מוקדמת( סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      

 )בידוד(משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן
  חבר מועצה -  מר צורי כהן

 
 משתתפים:

 

 מנכ"ל העירייה             -שלמה                 מר שלום
  גזבר העירייה         -  מר איציק שריקי

 מ"מ מהנדס העיר          -  אורה פיסטינרגב' 
 יועמ"ש העירייה         -   מר איתי קידר 

   מבקרת העירייה         -    גב' עינב פרץ
 מנהלת אגף החינוך          -               גב' טינה ולדמן
 מנכ"ל חכ"ל          -  מר נתנאל כהן
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 דברי פתיחה ראש העיר

תלמיד העיר עפולה  ,אביתר בן אליה חנהבימים האחרונים נערכו תפילות רבות להחלמתו של 

  .ובשורות טובות מכאן לאחל רפואה שלמהאני מבקש  .שמאושפז בבית החולים רמב"ם

לרפואתה  והתפלל כולםהעיר תושבי  אשר, ראש בצער על מותה של תמר הרמן ז"לאני מרכין 

יהי זכרה  .למשפחההכנים שולחים את תנחומנו  אנחנו .נפטרה ביום שישי האחרוןהיא ולצערנו 

 .ברוך
 

 אני מבקש ממנהלת אגף החינוך להציג לכם כעת סקירה על מערכת החינוך בעיר. ראש העיר:
 

חזון, תכניות עתידיות  ,הציגה מצגת על התפתחות מערכת החינוך בעיר עפולה מנהלת אגף החינוך

 .}מצ"ב המצגת{ותחזית לשנת הלימודים תשפ"בלבגרות  ותההישגים המצוינים באחוזי הזכא

  לסדר  הנקראו במהלך הסקירה של גב' טינה ולדמןחברת המועצה נגה שרון התפרצה והפריעה

 .בפעם הראשונה

 
 
 
 
 
 
 

 הצעה לסדר "מי נעם": 1נושא מס' 
 

עושק המים של שעוני  תחקיר בעניין תאגיד המים "מי נעם". אני מדברת עלהגשתי הצעה לסדר נגה: 
. אתה קיבוץ דליה. אני קוראת לך אדוני ראש העיר להיות זה שיפרוץ את הדרך להיפרד מתאגידי המים

 דירקטור בתאגיד יש לך את הכח.
 

 כדירקטורית?. את מעוניינת לכהן עיריית עפולהאני לא דירקטור בתאגיד אני ראש  ראש העיר:
 

 לא. נגה שרון:
 

 מדוע? תשפיעי כדירקטורית. ראש העיר:
 

 לא אני מעדיפה שלא. נגה שרון:
 

 הזכרת את המילה עושק, את עומדת מאחורי המילה? ראש העיר:
 

 מידי חודש נגזלים מהציבור כספים.: זה גם פורסם בתקשורת בתחקיר שנעשה. נגה שרון
 

 נגזל היא מילה שאת עומדת מאחוריה?  ראש העיר:
 

 כן. אני עומדת מאחורי המילה. יש תביעה ייצוגית שהוגשה לבית המשפט. נגה שרון:
 

 האם התחקיר חלוט? יש כבר תשובת השופט על התביעה הייצוגית? ראש העיר:
 

ה אני קוראת לקראת השנה החדשעדיין לא. כולנו סובלים מזיוף שעוני המים לאורך השנים.  נגה שרון:
 .אלו הם כספי גזל ששייכים לתושבים ולתושבות בזה שתופסק שנת העושק בכספי הציבור.

 
 
 

צריכה להיות מנוסחת  על מה אנחנו מצביעים? הצעה לסדרמה בעצם ההצעה לסדר שלך?  :ראש העיר
בכל מקרה, אנחנו נהיה הראשונים,  הצעת חוק אינה קיימת ואין רשות לעירייה. כהצעת החלטה.

 .שבהצעת ממשלה נשקול בכובד ראש להיפרד מתאגידי המים
 

 עד שתהיה רפורמה אנחנו נשאר עם גניבת כספנו ועם שעון מים שמזייף. נגה שרון:
 

 

 אין הצעה להצבעה.
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 תב"ריםאישור : 2נושא מס'
 
 

 שמאות ונכסים – 323אישור הגדלת תב"ר  2.01

 ₪   4,750,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   200,000            קרנות הרשות

 ₪  4,950,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

 נקיון המרחב הציבורי – 1547אישור הקמת תב"ר   2.02

             ₪ 59,145 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪  53,230    משרד הגנת הסביבה

 ₪   5,915    1870000720סעיף 

 ₪ 59,145   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 סריקת תיקי בניין ופיקוח – 1374אישור הגדלת תב"ר  2.03

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   260,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   260,000            קרנות הרשות

 ₪  560,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יישום הרפורמה בחוק התכנון והבניה – 845אישור הגדלת תב"ר  2.04

 ₪   1,203,115    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   255,440           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   255,440            משרד האוצר

 ₪  1,458,555   ה"כ מעמידים את התב"ר ע"סס

 

 תיאום הורי – 1438אישור הגדלת תב"ר  2.05

 ₪   85,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   85,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   85,000            גו'ינט ישראל

 ₪  170,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 פיתוח שכונת לב העמק – 312תב"ר אישור הגדלת  2.06

 ₪   85,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   2,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   2,500,000            חיובי בעלים

 ₪  87,500,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מינהלת הסכם הגג –  1410אישור הגדלת תב"ר  2.07

 ₪   1,651,966    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,912,477           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,912,477           רשות מקרקעי ישראל

 ₪  3,564,443   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בניית מבנה העיריה ומבנה מסחרי – 850אישור הגדלת תב"ר  2.08

 ₪   5,387,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,791,504           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,791,504          תמרוץ בניה-משרד הפנים

 ₪  7,178,504   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

 פיתוח מתחם רחוב המלאכה – 531אישור הגדלת תב"ר  2.09

 ₪   15,169,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,500,000            חיובי בעלים

 ₪  16,669,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית מנויים ופעילות תרבות  – 1090אישור הגדלת תב"ר  2.10

 ₪   4,755,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   635,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   635,000           השתתפות בעלים

 ₪  5,390,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 תכנון ובניית ביה"ס אוהל מאיר  – 1355אישור הגדלת תב"ר  2.11

 ₪   8,117,440    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,300,000            קרנות הרשות

 ₪  9,417,440   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנון ובניית ביה"ס אלון יזרעאל  – 809אישור הגדלת תב"ר  2.12

 ₪   16,551,462    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   500,000            קרנות הרשות

 ₪  17,051,462   ידים את התב"ר ע"ססה"כ מעמ

 

 תכנון ובניית ביה"ס תדהר  – 651אישור הגדלת תב"ר  2.13

 ₪   15,948,439    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   428,294           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   428,294            משרד החינוך

 ₪  16,376,733   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

 תכנון ובניית ביה"ס שוהם  – 1383אישור הגדלת תב"ר  2.14

 ₪   17,696,374    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   250,000            קרנות הרשות

 ₪  17,946,374   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יזרעאל  פיתוח רובע – 450אישור הגדלת תב"ר  2.15

 ₪   79,400,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,000,000            קרנות הרשות

 ₪  80,400,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 תל"ן חינוך מיוחד  – 292אישור הגדלת תב"ר  2.16

 ₪   2,112,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   175,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   125,000            משרד החינוך

 ₪  50,000    השתתפות הורים

 ₪  2,287,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 טיפול בכבישים ומדרכות  – 493אישור הגדלת תב"ר  2.17

 ₪   13,750,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,000,000           בקשים לאשר הגדלת  התב"ר  מ

 ₪   1,000,000            קרנות הרשות

 ₪  14,750,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תחזוקת תשתיות בגבעת המורה  – 1545אישור הגדלת תב"ר  2.18

 ₪   500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   500,000            קרנות הרשות

 ₪  1,000,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תחזוקת תשתיות בעפולה עילית  – 1546אישור הגדלת תב"ר  2.19

 ₪   500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   500,000            קרנות הרשות

 ₪  1,000,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 פרוייקטים בחינוך – 1323אישור הגדלת תב"ר  2.20

 ₪   5,233,488    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   2,485,954           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   2,485,954           התחשבנות אורט

 ₪  7,719,442   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 שיפוצי קיץ מוסדות חינוך  – 1195אישור הגדלת תב"ר  2.21

 ₪   3,196,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   1,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,000,000            קרנות הרשות

 ₪  4,196,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 

 פרוייקט בני חייל  – 1504אישור הגדלת תב"ר  2.22

 ₪   475,820    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   120,690           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   120,690            משרד הביטחון

 ₪  596,510   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תגבור לימודי ליבה יסודיים  – 895אישור הגדלת תב"ר  2.23

 ₪   550,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   320,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   320,000          8176.910 תקציב רגיל

 ₪  870,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עיר המח"ר  – 1186אישור הגדלת תב"ר  2.24

 ₪   2,319,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   470,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   470,000          8111.781 תקציב רגיל

 ₪  2,789,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בגנים עיר המח"ר רובוטיקה  – 1425אישור הגדלת תב"ר  2.25

 ₪   150,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   150,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   150,000           811.786 תקציב רגיל

 ₪  300,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 תגבור לימודי ליבה לחט"ב – 896אישור הגדלת תב"ר  2.26

 ₪   1,543,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   280,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   280,000           815,780 תקציב רגיל

 ₪  1,823,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מועדוניות חינוך – 560אישור הגדלת תב"ר  2.27

 ₪   5,105,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪   650,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪  360,000           815,780 תקציב רגיל

 ₪   290,000     משרד החינוך

 ₪  5,755,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית הסייבר בחינוך-עיר המח"ר – 1548אישור הקמת תב"ר   2.28

             ₪ 150,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪   150,000     8111.781סעיף 

 ₪ 150,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

מתקציב העירייה מקרנות הרשות ותוקצבים מ כשרובם תב"רים במיליוני שקליםמוצגים לפניכם גזבר: 
במגוון  ב השנה הבאה במערכת החינוךועם אגף החינוך לתקצ גם השנה נערכנו יחד בכל שנה כ השוטף.
  .הפרויקטים הוצגו לפניכם במצגת שטינה הציגהחלק מ .תחומים

 

 לחברי הוועדה.תודה יישר כח לגזבר ו .בוועדת הכספים היה דיון מעמיק על התב"ריםחביב פרץ: 
 

   21/66החלטה מספר 
 

 .את התב"רים חברי מועצת העיר מאשרים
 

וטי אלוש, דני מבוריס יודיס, איתי כהן, קרן אלקריף, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 
 , לירז וזאן.דסטה, עדיאל אילוז

 
 

 כפיר סרוסי, בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון. :נגד
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 28.7.21פרוטוקול וועדת הקצאות מיום אישור : 3' נושא מס
 

הובאו למועצת העיר הקודמת,  זימון. כל תהליכי ההקצאהעם הקיבלתם את הפרוטוקול : מנכ"ל

ישנה בקשת הקצאה חדשה לבניית בית  ,כמו כן. וברובם עברו פרסום שני המוצגות בפרוטוקולההקצאות 

  כנסת ברחוב הנרייטה סאלד.

 

   21/76החלטה מספר 
 

 .28.7.21פרוטוקול וועדת הקצאות מיום את חברי מועצת העיר מאשרים  
 

אלוש, דני דסטה, עדיאל  וטימ, איתי כהןקרן אלקריף, בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 
 , כפיר סרוסי.אילוז

 
 

 .בוריס יודיס :נגד
 

 .בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון ,: לירז וזאןיםנמנע

 

 27.6.21פרוטוקול וועדת תמיכות מיום אישור :  4 נושא מס'
 

יוני אנחנו מגישים בקשה לתמיכה עבור הקבוצות הייצוגיות -מאי יםחודשהבכל שנה בסביבות : מנכ"ל
אתם מתבקשים . מול הבקרה התקציבית מבחינה תקציבית ורגל מפני שהן צריכות להיערךדבכדורסל וכ

  לאשר את פרוטוקול וועדת תמיכות שנשלח אליכם עבור הקבוצות הייצוגיות בכדורגל וכדורסל.
 

   21/68החלטה מספר 
 

 .27.6.21פרוטוקול וועדת תמיכות מיום את חברי מועצת העיר מאשרים  
 

דני דסטה, עדיאל , איתי כהן קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרון ,לירז וזאן, כפיר סרוסי, אילוז
 
 

 .לא מצביע: מוטי אלוש
 

 
 14.7.21פרוטוקול וועדת שמות מיום  אישור:  5 נושא מס'

 
 

בוועדת שמות הועלו לדיון מגוון שמות  ובפרוטוקול שמוצג לפניכם מובאים השמות שנבחרו : מנכ"ל
 לאישור המועצה.

 

 .חברת המועצה נגה שרון מתלהמת וצועקת ונקראת לסדר בפעם השנייה 
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   21/69החלטה מספר 
 

 .14.7.21פרוטוקול וועדת שמות מיום מאשרים את חברי מועצת העיר 
 

דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,לירז וזאן, כפיר סרוסי, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 נגה שרון.לא מצביעה: 
 

 
 .מנהלת אגף החינוך, יוצאת מהישיבה ,טינה וולדמן

 
 

 

 הארכת שירות מנהלת אגף החינוך:  6 נושא מס'
 

. כינסנו וועדה ממליצה לראש העיר 70לגיל  ה בשעה טובהטינה ולדמן הגיעראש מנהל חינוך  :מנכ"ל
אנחנו לא מאריכים שירות לאחר גיל פרישה, אלא  ,בנושא הארכת שירות של טינה בשנה וחצי. ככלל

 . 4/2014במקרים חריגים שאנחנו מזהים שתהיה פגיעה ממשית בתפקוד העירייה  כמופיע בחוזר מנכ"ל 
: לאור ההצלחות בתחום החינוך ומסירותה של טינה, אנחנו סיכום והמלצות הוועדה במקרה הנ"ל

 נה בשנה וחצי נוספות.ממליצים לראש העיר להאריך את השירות של טי
 

ככתוב בנוהל, הוועדה ביצעה את השלב הראשון. השלב השני  הינו הבאת ההמלצה למועצת  :ראש העיר
העיר והשלב השלישי הצבעת חברי המועצה. לטינה יש חלק נכבד בעשייה החינוכית בעיר עפולה, יש לה 

 פילהישגים כ של הצלחה והובלהרבות את הכישורים והיכולת להוביל ואנחנו מאחלים לה עוד שנים 
 שהוצג לכם בתחילת הישיבה.

 
 

 
   21/70החלטה מספר 

 
 .בשנה וחצי הארכת שירות מנהלת אגף חינוךחברי מועצת העיר מאשרים 

 
דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .לירז וזאן, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 בתיה אדרי, משה לוי. ,, כפיר סרוסינגה שרוןנגד: 

 
 

 טינה וולדמן מנהלת אגף החינוך, חוזרת לישיבה.
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 73חלקה  16694אישור הסכם שיתוף בגוש :  7 נושא מס'
 

מ"ר  10-. לעירייה זכויות ב16694בגוש  73בחלקה  במושעהעירייה ומשפחת אשואן שותפים  יועמ"ש:
המשמשים פילר/מתקן טכני. משפחת אשואן מבקשת לבנות בית במקרקעין ולהסדיר את השיתוף 

טעונה אישורה מועצה והשר, לכאורה מדובר בעשייה במקרקעין  עסקהבמקרקעין בהסכם. הגם שאין פה 
נבדק מבחינת תוכנו העובדתי והמשפטי והוא תואם וראוי כי יאושר בכל זאת במליאת המועצה. החוזה 
 את הוראות הדין. אין מניעה משפטית להתקשר בו.

 
   21/71החלטה מספר 

 
  .73חלקה  16694הסכם שיתוף בגוש  פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים

 
דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאן, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 

 

גוש:  החורשברח'  לחניה ציבורית ארעיים אישור שימוש במגרשים ריקים כמגרשים:  8 נושא מס'
גוש: ;  80חלקה:  16742גוש: ;  107חלקה: 16744גוש: ; 106חלקה:  16744גוש: ;  61חלקה:  16744
 82חלקה :  16742

 
 16744גוש:  רח' החורשמועצת העיר מתבקשת לאשר הוצאת צו לשימוש ארעי במגרש הריק  מנכ"ל:
 16742גוש: ;  80חלקה:  16742גוש: ;  107חלקה: 16744גוש: ; 106חלקה:  16744גוש: ;  61חלקה: 
לאור בעיות החניה הקיימות באזור וזאת על פי חוק הרשויות המקומיות  תכמגרש חניה ציבורי 82חלקה : 

 .(1987)שימוש ארעי במגרשים ריקים התשמ"ז 
 
 

   21/27החלטה מספר 
 

 פה אחד אישור שימוש במגרשים ריקים כמגרשים ארעיים לחניה ציבוריתחברי מועצת העיר מאשרים 
 16742גוש: ;  107חלקה: 16744גוש: ; 106חלקה:  16744גוש: ;  61חלקה:  16744גוש:  החורשברח' 

 .82חלקה :  16742גוש: ;  80חלקה: 
 

דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאן, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 מורשי חתימה מוסדות חינוךאישור :  9 נושא מס'
 

 .מורשי חתימה למוסדות חינוך כםרושילא אנחנו מביאיםלפני פתיחת שנת הלימודים מנכ"ל: 
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   21/37החלטה מספר 
 

 מורשי חתימה מוסדות חינוך. פה אחדחברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאן, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 

 אישור עבודה נוספת לעובדים:  10 נושא מס'
 

 ביניכם. ההועבר הטבלהמנכ"ל: 
 

   21/47החלטה מספר 
 

 אישור עבודה נוספת לעובדים.חברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני דסטה, עדיאל , איתי כהן מוטי אלוש, , בוריס יודיס,חביב פרץ, שלמה מליחי בעד: אבי אלקבץ,

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאן, אילוז
 

 לא מצביעה: קרן אלקריף.
 
 

 עדכון דירקטורים ועדכון וועדות עירייה:  11 נושא מס'
 

הוועדות: האחד הוא החלפת חברת המועצה קרן  אני מבקש לעדכן אתכם בשני שינויים בהרכבמנכ"ל: 
איתי כהן. קרן תמשיך לשמש חבר המועצה הילד ב מעמד המתפקדת כיו"ר הוועדה לקידום ,אלקריף

בישיבות מועצה קודמות, חברי האופוזיציה אמורים היו לבחור מי מהם  :השינוי השני כחברה בוועדה.
בחרו אני מבקש שת החבר/ה הנבחר/ת לוועדת המלגות.יהיה חבר/ה בוועדת מלגות. טרם קיבלנו את שם 

 .שם אחד לוועדת מלגות
 

שנים נוספות את כהונתה של רו"ח עינב וזאן כדירקטורית בחברת  3-אנחנו מבקשים להאריך ב: מנכ"ל
 ."מי נעם"

 

 אני רוצה להודות לראש העיר שהפריד את הנושא הפוליטי מעדכון הדירקטורים. לירז וזאן:
 

   21/57החלטה מספר 
 

 עדכון וועדות עירייהחברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני , איתי כהן קרן אלקריף, מוטי אלוש, , בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי
 . דסטה, עדיאל אילוז

 

 נמנע: לירז וזאן.
 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרוןנגד: 
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   21/76החלטה מספר 
 

 עדכון דירקטורים "מי נועם"חברי מועצת העיר מאשרים 
 

דני , איתי כהן קרן אלקריף, מוטי אלוש, , בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי
 . , כפיר סרוסידסטה, עדיאל אילוז

 

 נמנע: לירז וזאן.
 

 .בתיה אדרי, משה לוי, נגה שרוןנגד: 
 
 

 5.8.21ומתאריך  10.2.21וועדת הנחות למחיקת חובות מתאריך פרוטוקול : 21נושא מס' 
 

 הפרוטוקולים הועברו לעיונכם.מנכ"ל: 
 
 

   21/77החלטה מספר 
 

ומתאריך  10.2.21פרוטוקול וועדת הנחות למחיקת חובות מתאריך פה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 
5.8.21 

 
דני , איתי כהן מוטי אלוש, אלקריף, בוריס יודיס,קרן בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .בתיה אדרי, משה לוי ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאן, דסטה, עדיאל אילוז
 
 

 מימוש הלוואה לטובת הגדלת הון המניות בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה בע"מ.: 13נושא מס' 
 

. אנחנו מביאים לטובת החברה הכלכליתמלש"ח  20בסך , ביקשנו הלוואה 2020בחודש אוגוסט גזבר: 
המועצה בכדי לבחון איך לממש זאת. אנחנו עושים זאת תמורת הון מניות של החברה  את הנושא להצבעת

נחנו  מבקשים גם את אמלש"ח בהון מניות ו  67.5הכלכלית. עד היום העירייה העבירה לחברה הכלכלית 
 מלש"ח הנ"ל להעביר להון מניות. 20-ה
 

משל"ח אנחנו נכסה חובות  20המצב הנוכחי של החברה הוא כזה שעם ההלוואה בסך  חכ"ל:מנכ"ל ה
אלש"ח עבור מעלית שתוכננה בפארק הרכבת  250עבר בעיקר. בשבוע האחרון קיבלנו תביעה נוספת בסך 

ולא בוצעה. לעיתים קרובות אנחנו מקבלים תביעות מפתיעות עבור דברים שתוכננו ולא בוצעו ולצערי 
 ,של ראש העיר משותפיםחנו מתמודדים עם זה בשוטף ביום יום. הצלחנו בשנתיים האחרונות בכוחות אנ

של החברה. החברה אינה חייבת  ההתחייבויותרקטוריון החברה הכלכלית לעמוד בכל יגזבר העירייה וד
  אחראית. כסף לספקים ולעובדים ופועלת בצורה
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   21/78החלטה מספר 
 

מימוש הלוואה לטובת הגדלת הון המניות בחברה הכלכלית לפיתוח עפולה חברי מועצת העיר מאשרים 
 בע"מ.

 
דני , איתי כהן מוטי אלוש, קרן אלקריף, בוריס יודיס,בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, 

 .דסטה, עדיאל אילוז
 

 לויבתיה אדרי, משה  ,, כפיר סרוסינגה שרון, לירז וזאןנגד: 
 
 

 21:52הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


