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 נוכחים:

 ראש העיר  -   מר יצחק מירון
 משנה לראש העיר   -   ברקן מר מיכאל

 סגן ראש העיר  -   מר משה לוי
 סגן ראש העיר  -   ד"ר בוריס יודיס

 חבר מועצה  -  מר ולדימיר קרייזלבורד
 חבר מועצה -   מר ראובן יוקלר

 חבר מועצה -  מר יהודה אלמקייס
 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה
 חבר מועצה  -   מר מנחם גולד

 חבר מועצה -   מר אביי דג'ן
 חבר מועצה -   מר שלום שלמה

 חבר מועצה -   מר חביב פרץ
 חבר מועצה -   מר יוסי אסרף

 
 חסרים:

 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי

 חבר מועצה -   מר אבי אלקבץ
 
 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -   מר רפאל כהן
 יועמ"ש העירייה -   מר איתי קידר
 העירייהמבקרת  -   רו"ח עינב פרץ

 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי
 מהנדס עירייה -  מר ישראל קנטור

 סמנכ"ל תרבות וספורט -   מר ג'קי ונונו
 מנהל פניות הציבור -   מר מוטי פריאל

 מנהלת מחלקת רכש -   גב' אתי יפרח
  קב"ט העירייה -   אבי אדרימר 
 מדור קליטת עולי אתיופיהמנהל  -   ועם אשטונמר 

 19:00  -הישיבה נפתחה בשעה
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 אישור תב"רים.  .2

 . התקנה בדבר מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואיםאישור  .3

 אישור פרוטוקול/ים וועדת הקצאות.  .4
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 המלצת המשרד לאיכות הסביבה לקיום בחירות נקיות וירוקות.  .6

 –עבודות אחזקה, תיקונים, השלמות פיתוח ותשתיות ברובע יזרעאל  – 62/2016אישור חוזה  .7

 הגדלה. 

 הגדלה.  –עבודות שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בעפולה עלית  – 32/2017אישור חוזה  .8

 הגדלה.  –ן לאורך מסילת הרכבת ונעבודות גי – 35/2017אישור חוזה  .9

קונסטרוקטור לתכנון קירות תומכים ומעביר מים בקשר עם פרויקט  –אישור הגדלת חוזה  .10

 בע"ע.  17000ג/

תהליך הקצאה של עמותת "תפארת ישראל ע"ש מישאל  –אישור הסכם חכירה לבית כנסת  .11

 עפולה. 55ירושלים  רח' - 16662גוש  30( בחלק מחלקה 580146421עפולה" )ע"ר  –ישראל 

תהליך הקצאה של עמותת "מרכז חב"ד לענייני  –אישור הסכמי פיתוח  וחכירה לבית כנסת  .12

, ברח'  16760גוש  26בחלק מחלקה  749( במגרש 580583573חינוך רובע יזרעאל עפולה" )ע"ר 

 יפה ירקוני, רובע יזרעאל.

 
 דיווח פעילות העירייה למועצת העיר:

 

  מערכת של ציבוריים ובראשם התנהלות מהנדס העיר ישראל קנטור בעיכוב פרויקטים

 חינוך.ה

  ביקור מנכ"ל משרד החינוך מר שמואל אבואב יחד עם ד"ר אורנה שמחון ומנהלי בתי הספר

 בעיר ומפקחים.

 .ארוע "אדם לאדם אדם" לזכרו של הרב ציוני 

  הזמנה מאילנה פינטו נעמ"ת.בסימן "נשים שוות"  2018יום האישה הבינלאומי 

  פגישה עם חגי רזניק מנכל מ. השיכון בנושא שיפוץ מערכות ביוב פרטיות, חידוש פרויקט

 .38תמ"א  -מתיחת פנים וחידוש מבנים בעפולה עלית 

 .פגישה עם אל"מ צביקה צורן מפקד מחוז צפון פיקוד העורף 

 העדה האתיופית.בני  -ישיבה חצי שנתית של וועדת היגוי פרוייקט הלאומי 

 .פגישה עם סנ"צ אלי גוזלן מפקד התחנה בנושא שימור תחנת המשטרה מבנה הטיגרט 

  אגף הקליטה.–עפולה מצדיעה לאומנים עולים במסגרת יום העליה הארצי 

 .פגישה עם קק"ל בנושא חורשת בן דב הצגת תוכנית אומדנים 

 עמוס גולדשטיין. -פגישה בנושא תל עתיקות 



 מתנדבים מעפולה. 1,600 -למעלה מ -םיום מעשים טובי 

  שנה למדינה, בפארק העירוני, כ 70הועידה הארצית של תנועת הנוער בני עקיבא בסימן- 

 איש, במעמד השר בנט. 30,000

 צועדים, טורניר מליחי, חגיגות המימונה. 8,000 -צעדת גבעת המורה כ -אירועי חג הפסח 

 טכס זיכרון לחללי הטרור ופעולות האיבה, עצרת  : מיזם זיכרון בבית יד לבנים,ימי זיכרון

מרכזית לציון יום השואה והגבורה, ערב התייחדות לציון יום השואה והגבורה בבית 

 העלמין.עצרת גני הילדים בשכונת עפולה הצעירה.

  במרכז העיר המתחדש. מייצג צה"ל חטיבת כפיר. –חגיגות העצמאות 

 פגישה עם שר האוצר משה כחלון + מומו. 

  שנה למדינת ישראל ובסימן הצדעה לקק"ל 70מפגש אזרחים ותיקים תושבי עפולה לציון- 

 במרכז החינוכי של קק"ל צומת גולני.

 ביקור של מנכ"ל רשות החדשנות מר אהרון אהרון. 

 

 

במסגרת בקשה לזימון ישיבת מועצת עיר מן  –הצעות לסדר של חברי המועצה : 1נושא מס' 

 .המניין

חברי המועצה מר אסרף יוסף סיעת "בוחרים עפולה", חבר מועצה מר שלום שלמה : העירייהמנכ"ל 
 י דג'ן מביאים הצעות לסדר היום:ימטעם סיעת "עפולה אחת" וחבר מועצה מר אב

ותשלומי  תשלומי קייטנות הקיץ הקרוב –נוך הפחתת תשלומים בחי -הצעה ראשונה : יוסי אסרף
 מגמות העשרה ודמי רישום לגני ילדים.

בניית מרכז מורשת לעדות  –הקמת מרכזי מורשת למידה תרבות ופנאי  -הצעה שניה : יוסי אסרף
 ספרד וליוצאי חבר העמים.

בשנה, בדגש ₪  10,000סטודנטים לסכום של הגדלת גובה מלגת  –הצעה שלישית : י דג'ןיאב
 פית.לסטודנטים יוצאי העדה האתיו

תוספת תקציב לתקן הנדרש ע"י משרד  –מרכז מורשת יהדות אתיופיה  –הצעה רביעית : י דג'ןיאב
 הבריאות.

 מחירי קייטנות, הנתונים שהוצגו אינם נכונים. כמו כן, היה סבסוד –הצעה ראשונה ב: דוד סויסה

 מקבלים סבסוד מלא.מהמשתתפים  1/3במגמות העשרה  למשפחות הנזקקות.

 נבנה עפ"י סטנדרטים בשיתוף נציגים מוסמכים של העדה האתיופית. –מרכז מורשת : ראש העיר

 : מבקש להעביר את הנושא של מרכז מורשת לוועדת קליטה.ולדימיר קרייזלבורד

את ההצעות הנ"ל לדיון נוסף לאחר  דחותלמציע ת בחירות, תקופמאחר ומדובר ב: משה לוי

 אושר. כבר 2018תקציב לשנת היות וההבחירות, 

 
 29/18החלטה מס' 

שפורטו לעיל,  יםלסדר של חברי המועצה בנושאדיון בהצעות  דחותל מאשריםחברי המועצה 

 לאחר שנת הבחירות. 



יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, ראובן יוקלר,  - 9בעד: 

 ., דוד סויסהיהודה אלמקייס, מנחם גולד

 יוסי אסרף. חביב פרץ, אביי דג'ן, שלום שלמה,   - 4נגד: 

 

 

 אישור תב"רים. : 2נושא מס' 

 .: מציג את התב"ריםמנכ"ל העירייה

 

 פעולות תומכות-פיתוח מצויינות אירגונית – 1274אישור הקמת תבר   2.01

 משרד הפנים יזם תוכנית רחבה לשיפור המבנה הארגוני של רשויות, ובהם עפולה, להכשרת עובדים
 שנים. 3-בפריסה ל₪ מליון  2.5-ומנהלים תוך חתירה למצוינות ניהולית, בתקציב בסך של כ

[ ינוצלו להעסקת יועצים שילוו את התוכנית ויתרת  28%-]כ₪ אלף  700,000מתוך התקציב הנ"ל 
 [ ינוצלו לטובת הכשרת עובדים ומנהלים.₪72% ] 1,800,000התקציב בסך של 

             ₪ 585,526 ר עס'              מבקשים לאשר הקמת   התב"

 ₪  585,526     משרד הפנים

 ₪ 585,526   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 ליווי מקצועי-פיתוח מצויינות אירגונית – 1275אישור הקמת תבר   2.02

עובדים משרד הפנים יזם תוכנית רחבה לשיפור המבנה הארגוני של רשויות, ובהם עפולה, להכשרת 
 שנים. 3-בפריסה ל₪ מליון  2.5-ומנהלים תוך חתירה למצוינות ניהולית, בתקציב בסך של כ

[ ינוצלו להעסקת יועצים שילוו את התוכנית ויתרת  28%-]כ₪ אלף  700,000מתוך התקציב הנ"ל 
 [ ינוצלו לטובת הכשרת עובדים ומנהלים.₪72% ] 1,800,000התקציב בסך של 

             ₪ 700,000 התב"ר עס'                מבקשים לאשר הקמת 

 ₪  700,000     משרד הפנים

 ₪ 700,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוץ ביה"ס אורן – 1276אישור הקמת תבר   2.03

 שיפוץ/התאמות העברת בי"ס אלון יזרעאל לבי"ס אורן. 

             ₪ 500,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪  500,000     קרנות הרשות

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

 פרוייקט דרך חדשה – 1213אישור הגדלת תבר  2.04

הדרך החדשה תוכנית בשיתוף משרד החינוך לשילוב נוער מהקהילה האתיופית עם כלל בני הנוער 

ותי, מרכזי נוער, מעורבות חברתית ומנהיגות בתוכניות בלתי פורמאלית כגון: הכנה לשירות משמע

 נוער.

 ₪   146,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  70,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  70,000     משרד החינוך

 ₪ 216,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס



 

 הקמת מגרש שחב"ק – 1252אישור הקמת תבר   2.05

 מגרש כדורגל דשא סינטטי חדש שיוקם בעפולה.  -מגרש שחב"ק

  ₪ 792,767 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪            192,767     קרנות הרשות

 ₪  600,000   המועצה להסדר הימורים

 ₪ 585,526   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פיס ירוק גינה ירוקה בפארק – 7127אישור הקמת תבר   2.06

העירייה משדרגת את הפארק העירוני ומחליפה מתקני משחקים ישנים בחדשים ומודרניים במימון 
 מפעל הפייס.

             ₪ 1,300,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪  1,300,000     מפעל הפיס 

 ₪ 1,300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיפוץ מרכז מסחרי בהנרייטה סולד – 1251אישור הגדלת תבר  2.07

 שיפוץ חזיתות של המבנה המסחרי.

 ₪   104,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  150,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  150,000     קרנות הרשות

 ₪ 254,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הקמת מרכז טניס – 665הגדלת תבר אישור  2.08

 .תקציב נדרש לצורך בנית קירוי וטריבונה במגרש מתחם הטניס

 ₪   5,330,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  275,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  275,000     קרנות הרשות

 ₪ 5,605,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הנגשת בתי ספר בן צבי ואלון. – 8127ת תבר אישור הקמ  2.09

  .תקציב נדרש לצורך הנגשת בית ספר בן צבי ואלון בן גוריון כולל תכנון ובנית פיר מעלית

             ₪ 300,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪  300,000     קרנות הרשות 

 ₪ 300,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שדרוג דרכים – 1170אישור הגדלת תבר  2.10

 שדגור דרכים במסגרת הסכם הגג.

 ₪   13,000,000    התב"ר עומד ע"ס של 



  ₪  3,000,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

  ₪  3,000,000    הסכם הגג–רמ"י 

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

 

 ביצוע חפירות באתר עתיקות – 9127אישור הקמת תבר   2.11

 .17000ביצוע חפירות לאיתור עתיקות במתחם ג/

             ₪ 2,663,702 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪  2,663,702    הסכם הגג–רמ"י 

 ₪ 2,663,702   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 אלפיתוח רובע יזרע – 450אישור הגדלת תבר  2.12

 תקציב נדרש לצורך המשך ביצוע עבודות סלילה ופיתוח ברובע יזרעאל.

 ₪   62,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

  ₪  1,000,000     קרנות הרשות

 ₪ 63,500,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 .פרוייקט דרך חדשה - 2.04בסעיף : מבקש להפריד תב"ר יוסי אסרף

 

 

 18/03החלטה מס' 

 .פרוייקט דרך חדשה - 2.04 , פרט לתב"ר בסעיףחברי המועצה מאשרים תב"רים

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, ראובן יוקלר,  - 9בעד: 

 יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה.

 אביי דג'ן, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף.   - 4נגד: 

 

 18/13החלטה מס' 

 .פרוייקט דרך חדשה - 2.04בסעיף  חברי המועצה מאשרים תב"ר

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, ראובן יוקלר,  - 11בעד: 

 .אביי דג'ן ,יוסי אסרף ,יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה

 שלום שלמה, חביב פרץ.  - 2נגד: 

 

 * חבר מועצה מר ולדימיר קרייזלבורד יצא מהישיבה

 

אישור קריטריונים ו התקנה בדבר מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים אישור: 3נושא מס' 

 . להנחה או פטור מארנונה לנכס ריק

אישור קריטריונים והתקנה בדבר מתן הנחה בארנונה לחיילי מילואים  אישור: העירייה מנכ"ל

  לקבלת הנחה או פטור מארנונה לנכסים ריקים.



מסכום  5%מועצה רשאית לקבוע הנחה בשיעור של עד התקבל חוק בכנסת לפיו ה: גזבר העירייה

  .פעילהארנונה הכללית שהוטלה באותה שנת הכספים על מחזיק בנכס שהוא חייל מילואים 

בנוסף, בצו הארנונה העירייה אימצה תקנות למתן פתור לארנונה לנכסים ריקים עפ"י הקבוע בחוק: 

הנחה.  50%הנחה ושנתיים לאחר מכן  66%הנחה, חצי שנה שניה  50%חצי שנה ראשונה 

הקריטריונים לגביהם קובעים את ההנחה הם אי שימוש בחשמל או אי שימוש במים. מבקשים 

קוב במים כנכס ריק. ההצעה התקבלה ע"י  10קילוואט בחודשיים לחשמל ועד  150להגדיר עד 

 מבקרת העירייה, יועמ"ש העירייה, גזבר העירייה ומנהלת הארנונה. הכוללת אתהוועדה 

 מדובר בהקלה למבקשים.

  : הנושא עלה עקב התלונות שהגיעו מהציבור.עינב פרץ

 

 18/23החלטה מס' 

בדבר מתן הנחה בארנונה לחיילי ) 1ז' 14 תקנההנחה המוצעת בפה אחד חברי המועצה מאשרים 

 .להנחה או פטור מארנונה לנכס ריקהמוצעים ע"י הוועדה קריטריונים ה וכן את (מילואים

 

 

 .פרוטוקול/ים וועדת הקצאותאישור : 4נושא מס' 

 .18.3.18אישור פרוטוקול וועדת הקצאות מיום : העירייה מנכ"ל

 

 18/33החלטה מס' 

 .18.3.18פרוטוקול וועדת הקצאות מיום פה אחד חברי המועצה מאשרים 

 

 . תוכניות מפורטותאישור : 5נושא מס' 

, תוכנית (F2אזור תעסוקה ומסחר בעפולה )מתחם  0438713-215תכנית מס' אישור : העירייה ראש

 מפורטת באיזור תעשיה תדיראן להסדרת דרכים ושצ"פים.

 

 להסביר את הנושא, אך הוא סרב.הוצע למהנדס העיר 

 

 18/43החלטה מס' 

 .(F2אזור תעסוקה ומסחר בעפולה )מתחם  215-0438713תכנית מס' חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם  - 8בעד: 

 גולד, דוד סויסה.

 אביי דג'ן, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף.   - 4נגד: 

 

 

 . המלצת המשרד לאיכות הסביבה לקיום בחירות נקיות וירוקות: 6נושא מס' 

לדעתי זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה. בחירות הם חגיגה לדמוקרטיה וישנם אנשים : שלום שלמה

 שלא מחוברים למדיה.

 בבחירות ירוקות "בעל המאה הוא בעל הדעה".  :יוסי אסרף



 בחירות ירוקות. אין צורך במלחמות אישיות.בעד : טובת העיר היא נגד לכלוך וראובן יוקלר

, כמומלץ ע"י המשרד להגנת הסביבה וזאת ללא : עמדתי היא לקיים בחירות ירוקותראש העירייה

. מציע לכל הסיעות לבדוק את מלאהפגיעה כלשהי באפשרות המועמדים לנהל תעמולת בחירות 

 הנושא לעומק. 

 

 

עבודות אחזקה, תיקונים, השלמות פיתוח ותשתיות ברובע  – 62/2016אישור חוזה : 7נושא מס' 

 .הגדלה –יזרעאל 

 הגדלת הסכם עבודה עם הקבלן שלבי עבד אלעזיז עומר.: מנכ"ל העירייה

 כולל מע"מ.₪  1,237,690סה"כ היקף החוזה: 

 כולל מע"מ.₪  618,843בסך של  50%היקף החוזה בשיעור הגדלת 

 ההגדלה נדרשת לצורכי המשך עבודות  אחזקה, תיקונים, השלמות פיתוח ותשתיות ברובע.

 

 18/53החלטה מס' 

עבודות אחזקה, תיקונים, השלמות פיתוח ותשתיות  – 62/2016חוזה חברי המועצה מאשרים 

 .הגדלה –ברובע יזרעאל 

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם  - 9בעד: 

 .אביי דג'ן ,גולד, דוד סויסה

 שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף.   - 3נגד: 

 

 

עבודות שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בעפולה עלית  – 32/2017אישור חוזה : 8נושא מס' 

 .הגדלה –

 הגדלת הסכם עבודה עם הקבלן שלבי עבד אלעזיז עומר.: העירייהמנכ"ל 

 כולל מע"מ.₪  545,810סה"כ היקף החוזה: 

 כולל מע"מ.₪  272,905בסך של  50%הגדלת היקף החוזה בשיעור 

 ההגדלה נדרשת לצורכי המשך עבודות  שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה ע"ע.

 

 18/63החלטה מס' 

עבודות שדרוג מערכת ביוב ברחוב יצחק שדה בעפולה  – 32/2017חוזה חברי המועצה מאשרים 

 הגדלה. –עלית 

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם  - 9בעד: 

 .אביי דג'ן ,גולד, דוד סויסה

 שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף.   - 3נגד: 

 

 

 .הגדלה –ן לאורך מסילת הרכבת ונעבודות גי – 35/2017אישור חוזה : 9נושא מס' 

 הגדלת הסכם עבודה עם הקבלן יסמין גינון ופיתוח.: מנכ"ל העירייה



 כולל מע"מ.₪  1,324,014.04סה"כ היקף החוזה: 

 כולל מע"מ.₪  662,007.02בסך של  50%הגדלת היקף החוזה בשיעור 

 הרחבת שטחי הפיתוח המקוריים שאושרו על ידי נתיבי ישראל.ההגדלה נדרשת לצורכי 

 

 18/73החלטה מס' 

 הגדלה. –ן לאורך מסילת הרכבת ינועבודות ג – 35/2017חוזה חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם  - 8בעד: 

 גולד, דוד סויסה.

 אביי דג'ן, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף.   - 4נגד: 

 

 

 

קונסטרוקטור לתכנון קירות תומכים ומעביר מים בקשר  –אישור הגדלת חוזה : 10נושא מס' 

 בע"ע.  17000עם פרויקט ג/

, עפ"י חוו"ד 12.2.18בוועדת יועצים מיום הבקשה התקבלה ממהנדס העיר. : מנכ"ל העירייה

לסכום שאושר בעבר,  25% –הוועדה אינה מוסמכת לאשר תוספת של יותר מ היועמ"ש, הוחלט כי 

, אף על פי שהעבודה בוצעה ללא אישור הוועדה מעבירה את 95%במקרה זה ההגדלה עומדת על 

 הנושא למועצת עיר לאישור ההגדלה.

העביר )אתמול( מכתב , הקבלן 95% הגדלה בשיעור של  יתן לאשרלאחר שהוסבר לקבלן שלא נ

וזאת , ₪ 84,240, ז"א הקבלן מוותר על סכום של 50%כך שיעמוד על הקטין את הסכום, לעירייה ו

בלבד.  50%-המועצה רשאית להגדיל חוזה קיים בלפיה ( )ב( 7) 3 תקנהדרישות העמוד בלעל מנת 

הינו בדיעבד, כלומר העבודה שעת מהמועצה על ביצוע עבודה אציין שהאישור שהתבקש מהוועדה וכ

 כבר בוצעה. 

 מבקש לציין מראש כשמדובר באישור הגדלת חוזה בדיעבד. להבא, : דוד סויסה

 

 18/83החלטה מס' 

קונסטרוקטור לתכנון קירות תומכים ומעביר מים בקשר עם  –הגדלת חוזה  דוחיםחברי המועצה 

 .בע"ע 17000פרויקט ג/

 .שלום שלמה, חביב פרץ - 2: חוזהה הגדלת אישור בעד

מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ראובן יוקלר, יהודה   - 9: חוזהה הגדלת אישור נגד

 יוסי אסרף.  ,אביי דג'ן, אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה

 .יצחק מירון - 1 נמנע:

 

 

תהליך הקצאה של עמותת "תפארת ישראל  –אישור הסכם חכירה לבית כנסת : 11נושא מס' 

 55רח' ירושלים  - 16662גוש  30בחלק מחלקה  ( 580146421עפולה" )ע"ר  –ע"ש מישאל ישראל 

 עפולה.

. מובא לאישור נוסף, 28/6/2017מיום  17-8ההסכם אושר בישיבת מועצת עיר מס' : מנכ"ל העירייה

 להוסיף סעיפים פורמליים להסכם. יםהמחייב פרמטריםיף כי משרד הפנים הוס



 

 18/93החלטה מס' 

תהליך הקצאה של עמותת  –הסכם חכירה לבית כנסת פה אחד חברי המועצה מאשרים 

 16662גוש  30בחלק מחלקה  ( 580146421עפולה" )ע"ר  –"תפארת ישראל ע"ש מישאל ישראל 

 עפולה. 55רח' ירושלים  -

 

תהליך הקצאה של עמותת "מרכז  –אישור הסכמי פיתוח  וחכירה לבית כנסת : 12ושא מס' נ

גוש  26בחלק מחלקה  749במגרש  ( 580583573חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל עפולה" )ע"ר 

 , ברח'  יפה ירקוני, רובע יזרעאל.16760

בא לאישור נוסף, . מו28/6/2017מיום  17-8ההסכם אושר בישיבת מועצת עיר מס' : מנכ"ל העירייה

 להוסיף סעיפים פורמליים להסכם. יםהמחייב פרמטריםכי משרד הפנים הוסיף 

 

 

 

 

 

 

 18/40החלטה מס' 

תהליך הקצאה של  –הסכמי פיתוח  וחכירה לבית כנסת פה אחד חברי המועצה מאשרים 

בחלק  749במגרש  ( 580583573עמותת "מרכז חב"ד לענייני חינוך רובע יזרעאל עפולה" )ע"ר 

 , ברח'  יפה ירקוני, רובע יזרעאל.16760גוש  26מחלקה 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 
 
 

 20:00הישיבה ננעלה בשעה: 

 


