
 ח"תשע, סיון ד"כ

 2018, יוני 7

 

  
 

Verantwortlich:    

Vom: 07/06/2018   

 07/06/2018 תאריך הישיבה

 83/10  , 4-18 מס' ישיבה

 כללי סיווג

 

 

 
 נוכחים:

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

 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 -   דג'ןמר אביי 
 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
 מבקרת העירייה -   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 -   מר אבי אדרי

 אתיופיהמנהל מדור קליטת עולי  -   מר נועם אשטו
 18:00  -הישיבה נפתחה בשעה
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 דיווח פעילות העירייה למועצת העיר:
 

 

 



 

 

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

 המניין.

חבר מועצה מר שלום שלמה ו ר אסרף יוסף סיעת "בוחרים עפולה": חברי המועצה ממנכ"ל העירייה
 מטעם סיעת "עפולה אחת מביאים הצעות לסדר היום:

להפריד את הגביה מתאגיד המים מי נעם ולהעבירו לידי העירייה או  -: הצעה ראשונה יוסי אסרף
 .לבטל את התאגיד

 לטובת פרויקט "כנפיים של קרמבו".₪  180,000להקצות סכום של  -: הצעה שניה יוסי אסרף

להקצות תקציב קבוע להשתתפות בהסעות לבתי ספר חיצוניים חב"ד  –: הצעה שלישית יוסי אסרף
 .מגדל העמק, חב"ד תענך, חב"ד נצרת עלית

ים" "ומקווה גברים" לצד אולם כנסים לפעילות להקים "מקווה נש –: הצעה רביעית יוסי אסרף
 .נשים וגברים בשכונה המערבית לאירועים חברתיים שונים

 18/41החלטה מס' 

הצעות לסדר של חברי המועצה בנושאים שפורטו לעיל, לאחר שנת מאשרים/דוחים חברי המועצה 

 הבחירות. 

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

 יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה.

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

 

 

 אישור תב"רים. : 2נושא מס' 

 .: מציג את התב"ריםמנכ"ל העירייה

 

 

 18/42החלטה מס' 

 .חברי 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: 

 

 

 . אישור היתר עבודה נוספת לעובדי העירייה: 3נושא מס' 

 רשימה בין חברי המועצה.מועברת  :מנכ"ל העירייה

  

 18/43החלטה מס' 

 .היתר עבודה נוספת לעובדי העירייהחברי 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: 

 

 

 .הנחות וועדתאישור פרוטוקול/ים : 4נושא מס' 

 : מנכ"ל העירייה

 ₪       770,635 סה"כ              מקרים  10הובאו בפני הועדה  30.05.2018בתאריך  .1
 ₪        195,567סה"כ                מקרים 7הובאו בפני הוועדה  30.05.2018בתאריך  .2
 ₪        117,668סה"כ                מקרים 2הובאו בפני הוועדה  30.05.2018בתאריך  .3
 ₪  663,619.80סה"כ              מקרים 13הובאו בפני הוועדה  30.05.2018בתאריך  .4
 ₪  1,204,866.5סה"כ              מקרים 18הובאו בפני הוועדה  30.05.2018בתאריך  .5
  2018פרוטוקול הנחת מוסדות הובא  30.05.2018בתאריך  .6

 

 18/44החלטה מס' 

 פרוטוקול/ים וועדת הנחותחברי 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: 

 

 

 . פרוטוקול/ים וועדת שמותאישור : 5נושא מס' 

 .17.5.18אישור פרוטוקול וועדת שמות מיום : העירייה מנכ"ל

 

 18/45החלטה מס' 

 .17.5.18פרוטוקול וועדת שמות מיום 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: 

 

 

אישור נוהל קריאת שמות רחובות ומבני ציבור ברחבי העיר עפולה, נוהל מס' : 6נושא מס' 

2/2018 . 

 : העירייה מנכ"ל

 

 46/18החלטה מס' 

נוהל קריאת שמות רחובות ומבני ציבור ברחבי העיר עפולה, נוהל מס' חברי המועצה מאשרים 

2/2018 . 

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: 

 

 

 .פרוטוקול/ים וועדת תמיכותאישור : 7נושא מס' 

 17.5.18מיום  וועדת תמיכות רוטוקולפאישור : מנכ"ל העירייה

 

 

 18/47החלטה מס' 

 .17.5.18מיום  פרוטוקול וועדת תמיכותחברי המועצה מאשרים 

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

 גולד, דוד סויסה, אביי דג'ן.

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

 

 

 .אישור תנאי העסקה גב' יפעת זילברמן לתפקיד ראש מנהל חינוך: 8נושא מס' 

חינוך בפועל  ראש מינהל חינוך  תחל בתפקידה כראש מינהל -הגב' יפעת זילברמן : מנכ"ל העירייה
 .1/7/2018 -משרה מ 100%ב 

 

 18/48החלטה מס' 

 .תנאי העסקה גב' יפעת זילברמן לתפקיד ראש מנהל חינוך כפי שהוצעחברי המועצה מאשרים 

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

 גולד, דוד סויסה, אביי דג'ן.

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

 

 

 .אישור רישום הסכמי חכירה בטאבו: 9נושא מס' 

 

 18/49החלטה מס' 

 .רישום הסכמי חכירה בטאבוחברי 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: 

 

 

 



, לצורך חניה 16657בגוש  26אישור שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה : 10נושא מס' 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' שלום עליכם 

 . 1987 -התשמ"ז 

 

 18/50החלטה מס' 

, לצורך חניה 16657בגוש  26מאשרים שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה חברי המועצה 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' שלום עליכם 

 .1987 -התשמ"ז 

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

 גולד, דוד סויסה.

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

 

 

, לצורך חניה 16657בגוש  84אישור שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה : 11נושא מס' 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' משצר הירדן 

 .1987 -התשמ"ז 

 

 18/51החלטה מס' 

, לצורך חניה 16657בגוש  84מאשרים שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה חברי המועצה 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' משצר הירדן 

 .1987 -התשמ"ז 

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

 גולד, דוד סויסה.

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

 

, לצורך חניה 16659בגוש  35אישור שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה : 12נושא מס' 

 עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז -ציבורית ברח' נורדאו 

- 1987. 

 

 18/52החלטה מס' 

, לצורך חניה 16659בגוש  35שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה מאשרים חברי המועצה 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז  -ציבורית ברח' נורדאו 

- 1987. 

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

 גולד, דוד סויסה.

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

 



 
, לצורך חניה 16681בגוש  96אישור שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה : 13נושא מס' 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' בני ישראל 

 . 1987 -התשמ"ז 

 : מנכ"ל העירייה

 

 53/18החלטה מס' 

, לצורך חניה 16681בגוש  96שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה  חברי המועצה מאשרים

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' בני ישראל 

 . 1987 -התשמ"ז 

 

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

 סה.גולד, דוד סוי

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

 

 

, לצורך חניה 16700בגוש  18אישור שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה : 14נושא מס' 

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' יהושע חנקין 

 . 1987 -התשמ"ז 

 : מנכ"ל העירייה

 

 54/18החלטה מס' 

, לצורך חניה 16700בגוש  18שימוש במגרשים ריקים הידועים כחלקה  חברי המועצה מאשרים

עפ"י חוק הרשויות המקומיות )שימוש ארעי במגרשים ריקים(  -ציבורית ברח' יהושע חנקין 

 . 1987 -התשמ"ז 

 

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

 גולד, דוד סויסה.

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

 

 

 נאות מרגלית.  –אישור הסכם הפעלת מעונות יום : 15נושא מס' 

 : מנכ"ל העירייה

 

 55/18החלטה מס' 

 נאות מרגלית –הסכם הפעלת מעונות יום  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: 



 

 

תהליך הקצאה של עמותת "אחוות ישראל  –אישור הסכם חכירה לבית כנסת : 16נושא מס' 

רח'  - 16662גוש  119( בחלק מחלקה 580300465אתיופיה תושבי חדרה" )ע"ר ליוצאי יהודי 

 עפולה. 31וולפסון 

 : מנכ"ל העירייה

 
 

 56/18החלטה מס' 

תהליך הקצאה של עמותת "אחוות ישראל  –הסכם חכירה לבית כנסת  חברי המועצה מאשרים

רח'  - 16662גוש  119( בחלק מחלקה 580300465 ליוצאי יהודי אתיופיה תושבי חדרה" )ע"ר

 עפולה. 31וולפסון 

 
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: 

 
 

תפעול מר יעיש סויסה לנציג עיריית עפולה באשכול המינהל אישור מינוי ראש : 17נושא מס' 
 הגליל והעמקים

 
תפעול מר יעיש סויסה לנציג עיריית עפולה באשכול האישור מינוי ראש מינהל : מנכ"ל העירייה

 הגליל והעמקים בכפוף לחתימת השר על צו להקמת האשכול.

 
 57/18החלטה מס' 

תפעול מר יעיש סויסה לנציג עיריית עפולה באשכול חברי המועצה מאשרים מינוי ראש מינהל ה

 .הגליל והעמקים

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: 

 
 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 
 
 

 19:00הישיבה ננעלה בשעה: 


