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 נוכחים:

 ראש העיר  -   מר יצחק מירון
 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי
 משנה לראש העיר   -   מר מיכאל ברקן

 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 מנחם גולד
 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה

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

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

 חבר מועצה -   מר אבי אלקבץ
 

 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה -   מר רפאל כהן

 יועמ"ש העירייה -   מר איתי קידר
 מבקרת העירייה -   פרץרו"ח עינב 

 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי
 סמנכ"ל תפעול -   מר יעיש סויסה
 סמנכ"ל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים -   מר אלי בניאס

 מהנדס העירייה -  מר ישראל קנטור
 עוזר ראש העיר ומנהל פניות הציבור -   מר מוטי פריאל

  קב"ט העירייה -   מר אבי אדרי
   מנכ"ל חברה כלכלית  -   תומר חדדמר 

 
 

 19:15  -הישיבה נפתחה בשעה

 

 על סדר היום:



 .אישור נציגי ציבור בוועדות הבחינה .1

 . אישור תב"רים .2

 לביצוע עב' דיפון במתחם דיור בר השגה.₪  1,750,000אישור הלוואה ע"ס  .3

 להשלמת פרוייקט להתייעלות אנרגטית.₪  2,000,000אישור הלוואה ע"ס  .4

  אישור להמשך ניהול חשבונות בנק במוסדות חינוך. .5

 מורשי חתימה מוסדות חינוך. אישור  .6

 1002, מגרש מס' 16661בגוש  45וחלקה  16701בגוש  25אישור שימוש במגרש הידוע כחלקה  .7

לצורך חניה ציבורית ברח' שפרינצק בהתאם לחוק רשויות המקומיות )שימוש ארעי 

  .1987גרשים ריקים( התשמ"ז במ

עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מערכות הצללה ברחבי  – 35/16אישור הגדלת חוזה  .8

 . 2הגדלה  –העיר 

הגדלה  –עבודות סלילה ופיתוח בהיקפים קטנים ברחבי העיר  – 48/16אישור הגדלת חוזה  .9

2. 

 . אישור הגדלת היקף קבלת שירות עם ספק .10

 ."נעמתתנועת " חבצלת ע"ילגיל הרך ברח'  מעון יוםאישור הסכם להפעלת  .11

 ."אמונהתנועת " לגיל הרך ברח' האירוסים ע"י מעון יוםאישור הסכם להפעלת  .12

 ₪.  4,436,000אישור הלוואת גישור לבניית מתחם מורשת. הוצאה  .13

במסגרת בקשה לזימון ישיבת מועצת  –אישור לקיום דיון בהצעות לסדר של חברי המועצה  .14

  עיר מן המניין.

 

 

 .אישור נציגי ציבור בוועדות הבחינה: 1נושא מס' 

 מבקשים לצרף אל מאגר נציגי הציבור המשתתפים בוועדות העירייה את : מנכ"ל העירייה

 .לוי ימר יוס

 
 71/18החלטה מס' 

 .לוי כנציג ציבור בוועדות הבחינה יאת מר יוסחברי המועצה מאשרים 

ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל  - 10בעד: 

 ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה.

 .חביב פרץ ,אביי דג'ן ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, יוסי אסרף  - 5נגד: 

 

 

 

 אישור תב"רים. : 2נושא מס' 

 .: מציג את התב"ריםמנכ"ל העירייה

 

 2018שילובים  – 1308אישור הקמת תבר   2.01



קידום השתלבותם של עולים בחברה בעיר עפולה בעזרת חיבורים אישיים מקומיים. בניית תשתית 
 התנדבותית של קליטה בעיר.

             ₪ 50,166 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  50,166     משרד הקליטה

 ₪  50,166   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2017קליטה בקהילה  – 1191אישור הגדלת תבר  22.0

פעילות קהילתית בתחום הקליטה, קיום הרצאות, סיורים להכרת הארץ, מופעים, אירועי חברה, 
 ציון חגים.

 ₪   142,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  61,024           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 61,024     משרד הקליטה 

 ₪ 203,024   -מעמידים את התב"ר ע"ססה"כ 

 

 תכנון  – 313אישור הגדלת תבר  2.03

 לצורך תכנון פרויקטים חדשים בעיר.תקציב נדרש 

 ₪   2,918,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 300,000     משרד החינוך

 ₪ 3,218,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שיקום פארק נחל המורה – 961אישור הגדלת תבר  2.04

 תקציב נדרש לצורך תשלום יתרת שכ"ט.

 ₪   2,113,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  151,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 151,000     קרנות הרשות

 ₪ 2,264,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 איטום גגות מוסדות חינוך – 979שור הגדלת תבר אי 2.05

 .תקציב נדרש לצורך ביצוע איטום גגות במוסדות חינוך ברחבי העיר

 ₪   1,250,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 300,000     משרד החינוך  

 ₪ 1,550,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 שיפוץ קיץ  –822אישור הגדלת תבר  2.06

 בודות שיפוץ במוסדות חינוך וגנ"י.תקציב נדרש לצורך ביצוע ע

 ₪   3,211,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  



   ₪ 300,000     קרנות הרשות

 ₪ 3,511,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 שמאות ונכסים   –323אישור הגדלת תבר  2.7

  .תקציב נדרש לצורך תשלומים לשמאים

 ₪   3,750,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  300,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 300,000     קרנות הרשות

 ₪ 4,050,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מיפוי פוטוגרמטרי  –670אישור הגדלת תבר  2.8

 .תקצבי נדרש לצורך ביצוע עבודות מיפוי פוטוגרמטרי

 ₪   750,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 100,000     קרנות הרשות

 ₪ 850,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 דיור בר השגה   –850אישור הגדלת תבר  2.9

 .תקציב נדרש לצורך קידום המשך ביצוע עבודות בפרויקט דיור בר השגה

 ₪   3,637,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  1,750,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,750,000      הלוואה

 ₪ 5,387,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 שיפוץ חצר גן ילדים בית יעקב ויז'ניץ רח' וינגייט     –3091אישור הקמת תבר  2.10

  .תקציב נדרש לצורך שיפוץ חצר גן ילדים בית יעקב ויז'ניץ בהתאם להתחייבות מפעל הפיס

  ₪  100,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 100,000     מפעל הפיס 

 ₪ 100,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

    0+1תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך קדימות   –1310אישור הקמת תבר  2.11

  .תקציב נדרש לצורך תיקון ליקויי בטיחות במוסדות חינוך

  ₪  666,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 666,000     קרנות הרשות 

 ₪ 666,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 התקנת תאורת לד ברחבי העיר   – 1229הגדלת תבר  אישור 2.12



. במהלך השנים נוספו עמודי תאורה בכמות 2015מכרז תאורת הלד פורסם עפ"י סקר שנערך בינואר 
 עמודים. התוספת נדרשת כדי להשלים את הפרויקט. 1,200 -של כ

 ₪   13,561,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

   ₪ 2,000,000      הלוואה

 ₪ 15,561,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 השכרת מבנים   – 1044אישור הגדלת תבר  2.13

כיסוי הוצאות שכ"ד ודמי ניהול של מחלקת גבייה, מחלקת קליטה ומשרדי הגדלת התב"ר נחוצה ל
 .2018שנת ועד סוף  6/18 -הוועדה לתכנון ובנייה החל מ

 ₪   540,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 200,000     קרנות הרשות

 ₪ 740,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 הנגשה פרטנית ללקויי שמיעה  - 1311אישור הקמת תבר  2.14

  .צרכיםהקצבת משרד החינוך להנגשות לתלמידים בעלי 

  ₪  180,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 180,000      משרד החינוך

 ₪ 180,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 בניית מעון יום ברח' חבצלת   – 1162אישור הגדלת תבר  2.15

 תקציב נדרש לצורך השלמת בניית מעונות היום.

 ₪   3,080,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  426,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 426,000      נעמ"ת

 ₪ 3,506,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 בניית מעון יום ברח' ארבע אימהות – 1164אישור הגדלת תבר  2.16

 תקציב נדרש לצורך השלמת בניית מעונות היום.

 ₪   3,080,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  820,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 820,000     נאות מרגלית

 ₪ 3,900,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 בניית מעון יום ברח' אירוסים   – 1165אישור הגדלת תבר  2.17



 תקציב נדרש לצורך השלמת בניית מעונות היום.

 ₪   3,080,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 250,000      אמונה

 ₪ 3,330,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מועדוניות חינוך   – 560אישור הגדלת תבר  2.18

 .הקצבת משרד החינוך להפעלת מועדוניות חינוך לתשע"ט

 ₪   3,720,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  250,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 250,000     משרד החינוך

 ₪ 3,970,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 פרוייקט השאלת ספרים   – 768אישור הגדלת תבר  2.19

 .הקצבת משרד החינוך לפרויקט השאלת ספרי לימוד לתשע"ט

 ₪   787,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  200,000           שים לאשר הגדלת  התב"ר  מבק

   ₪ 200,000     משרד החינוך

 ₪ 987,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 עיר המח"ר   – 1186אישור הגדלת תבר  2.20

 .הקצבת משרד המדע לפי בקשה קול קורא להפעלת סל מדע במערכת החינוך

 ₪   540,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  340,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 340,000     משרד החינוך

 ₪ 880,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 פרוייקטים חינוכיים    – 790אישור הגדלת תבר  2.21

  .הקצבת משרד החינוך לתוכנית מניעת נשירה

 ₪   1,305,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  65,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 65,000     משרד החינוך

 ₪ 1,370,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הצטיידות ביה"ס רימונים    – 1210אישור הגדלת תבר  2.22

 .הקצבת משרד החינוך להצטיידות והשתתפות הרשות למגמות מותאמות לחינוך מיוחד

 ₪   150,000    ס של התב"ר עומד ע"

  ₪  317,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  



  ₪ 117,000     משרד החינוך

   ₪ 200,000     קרנות הרשות

 ₪ 467,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תוכנית מחשב לכל כיתה – 1312אישור הקמת תבר  2.23

 80ביהס יקבלו מחשב מותאם,  8-תלמידי שכבה ד' ב 275תוכנית מחשב לכיתה בחינוך היסודי , 
ל הלאומי חברתי וסיסמה לכל מורים ,ושדרוג תשתיות תקשורת הפרויקט בשותפות עם המפע

 .תלמיד

  ₪  525,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 525,000      מפעל הפייס

 ₪ 525,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הצטיידות ביה"ס יהלום    – 906הגדלת תבר אישור  2.24

 .קצבת משרד החינוך להצטיידות ביהסה

 ₪   554,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  73,500           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 73,500     משרד החינוך

 ₪ 627,500   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 שיפוצים באולפנת צביה – 1313אישור הקמת תבר  2.25

  .תוכנית שדרוג מערכות  בביהס צביה במשותף עם רשת צביה

  ₪  100,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 100,000      קרנות הרשות

 ₪ 100,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תכנון ביה"ס לקהילת ויזניץ – 1314אישור הקמת תבר  2.26

 , עפולה.15חצר גן ילדים ברחוב וינגייט עבור שיפוץ 

  ₪  100,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

   ₪ 100,000      קרנות הרשות

 ₪ 100,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הלוואת גישור למבנה מורשת – 1315אישור הקמת תבר  2.27

 מימון מרמ"י.הלוואת גישות לטובת מבנה מורשת לאתיופים עד לקבלת 

  ₪  4,436,000           מבקשים לאשר הקמת  התב"ר  

  7₪ 4,436,000      הלוואה

 ₪ 4,436,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הקמת מרכז מורשת לעדה האתיופית     – 1150אישור הגדלת תבר  2.28

 הגדלה נועדה עקב דרישת כיבוי אש להקמת מאגר מים וחדר משאבות.



 ₪   4,120,000    ר עומד ע"ס של התב"

  ₪  316,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 316,000     קרנות הרשות

 ₪ 4,436,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 דיור בר השגה. – 850אישור הגדלת תבר  .92: מבקש להפריד תב"ר בסעיף שלמה מליחי

 

 

 18/72החלטה מס' 

 דיור בר השגה. – 850אישור הגדלת תבר  2.9בסעיף חברי המועצה מאשרים תב"רים, פרט לתב"ר 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 .אביי דג'ן דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .חביב פרץ ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, יוסי אסרף  - 4נגד: 

 

 18/73החלטה מס' 

 דיור בר השגה. – 850אישור הגדלת תבר  2.9בסעיף חברי המועצה מאשרים תב"ר 

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

 יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה.

 .שלמה מליחי ,חביב פרץ ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, יוסי אסרף  - 5נגד: 

 .אביי דג'ן - 1נמנע: 

 

 

 . לביצוע עב' דיפון במתחם דיור בר השגה₪  1,750,000אישור הלוואה ע"ס : 3נושא מס' 

  .-0.46פריים במבנק הפועלים, תילקח הלוואה ה: גזבר העירייה

 
 18/74החלטה מס' 

מבנק  לביצוע עב' דיפון במתחם דיור בר השגה₪  1,750,000הלוואה ע"ס חברי המועצה מאשרים 

 .-0.46פריים בהפועלים 

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

 דוד סויסה.יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .שלמה מליחי ,אביי דג'ן ,חביב פרץ ,שלמה, יוסי אסרףאבי אלקבץ, שלום   - 6נגד: 

 

 

 .להשלמת פרוייקט להתייעלות אנרגטית₪  2,000,000אישור הלוואה ע"ס : 4נושא מס' 

  .-0.46פריים במבנק הפועלים, תילקח הלוואה ה: גזבר העירייה

 
 75/18החלטה מס' 

, פרוייקט להתייעלות אנרגטיתלהשלמת ₪  2,000,000הלוואה ע"ס  חברי המועצה מאשרים

 .-0.46פריים ב ,מבנק הפועלים



יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 .אביי דג'ן דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .חביב פרץ ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, יוסי אסרף  - 4נגד: 

 

 

 . אישור להמשך ניהול חשבונות בנק במוסדות חינוך: 5נושא מס' 

 
 18/76החלטה מס' 

 המשך ניהול חשבונות בנק במוסדות חינוך.חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,   - 12בעד: 

 .אבי אלקבץ, שלום שלמה דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .אביי דג'ן ,חביב פרץ ,יוסי אסרף  - 3נגד: 

 

 

 . אישור מורשי חתימה מוסדות חינוך: 6נושא מס' 

 .עפ"י רשימה מעודכנת: מנכ"ל העירייה

 

 18/77החלטה מס' 

 . מורשי חתימה מוסדות חינוךחברי המועצה מאשרים 

ולדימיר קרייזלבורד, משה לוי, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, יצחק מירון, שלמה מליחי,  - 14בעד: 

יוסי  ,אבי אלקבץ, שלום שלמה ,יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה, חביב פרץראובן יוקלר, 

 .אסרף

 .אביי דג'ן - 1נמנע: 

 

 

, מגרש 16661בגוש  45וחלקה  16701בגוש  25אישור שימוש במגרש הידוע כחלקה : 7נושא מס' 

לצורך חניה ציבורית ברח' שפרינצק בהתאם לחוק רשויות המקומיות )שימוש ארעי  1002מס' 

 .1987במגרשים ריקים( התשמ"ז 

 

 18/78החלטה מס' 

, 16661בגוש  45וחלקה  16701בגוש  25שימוש במגרש הידוע כחלקה חברי המועצה מאשרים 

לצורך חניה ציבורית ברח' שפרינצק בהתאם לחוק רשויות המקומיות )שימוש  1002מגרש מס' 

 .1987ארעי במגרשים ריקים( התשמ"ז 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 10בעד: 

 דוד סויסה.ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .אביי דג'ן ,חביב פרץ ,יוסי אסרף ,אבי אלקבץ, שלום שלמה - 5נגד: 

 

 



עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מערכות הצללה  – 35/16אישור הגדלת חוזה : 8נושא מס' 

 .2הגדלה  –ברחבי העיר 

 הגדלת הסכם עבודה עם הקבלן פטוריז בע"מ. :מנכ"ל העירייה

 כולל מע"מ.₪  527,319סה"כ היקף החוזה 

 כולל מע"מ.₪  131,830הגדלת היקף חוזה בסך של: 

 
 18/79החלטה מס' 

עבודות תכנון, ייצור, אספקה והתקנת מערכות  – 35/16הגדלת חוזה חברי המועצה מאשרים 

 .2הגדלה  –הצללה ברחבי העיר 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 11בעד: 

 .אביי דג'ן דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .חביב פרץ ,יוסי אסרף ,אבי אלקבץ, שלום שלמה - 4נגד: 

 

 

 –עבודות סלילה ופיתוח בהיקפים קטנים ברחבי העיר  – 48/16אישור הגדלת חוזה : 9נושא מס' 

 .2הגדלה 

 : הנושא יורד מסדר היום.מנכ"ל העירייה

 

 

 .אישור הגדלת היקף קבלת שירות עם ספק: 10נושא מס' 

"בן עטיה הובלות" לבצע עבודה נוספת ע"ס  קבלת שירות עם ספקהגדלת היקף : מנכ"ל העירייה

 +מע"מ(.₪  18,000מערך הזכייה ) 50%סכום הנ"ל מהווה הגדלה של ה+מע"מ. ₪  9,000

 
 80/18החלטה מס' 

 "בן עטיה הובלות". הגדלת היקף קבלת שירות עם ספקחברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 10בעד: 

 דוד סויסה.ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .חביב פרץ ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, יוסי אסרף - 4נגד: 

 אביי דג'ן. - 1נמנע: 

 

 ."נעמתתנועת " לגיל הרך ברח' חבצלת ע"י מעון יוםאישור הסכם להפעלת : 11נושא מס' 

 
 81/18החלטה מס' 

 ."נעמתתנועת " לגיל הרך ברח' חבצלת ע"י מעון יוםהסכם להפעלת חברי המועצה מאשרים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 14בעד: 

יוסי  ,אבי אלקבץ, שלום שלמה ,אביי דג'ן דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .אסרף

 .חביב פרץ - 1נגד: 

 



 

 ".אמונהתנועת " לגיל הרך ברח' האירוסים ע"י מעון יוםאישור הסכם להפעלת : 12נושא מס' 

 
 82/18החלטה מס' 

תנועת  ברח' האירוסים ע"ילגיל הרך  מעון יוםהסכם להפעלת פה אחד חברי המועצה מאשרים 

 ".אמונה"

 

 ₪.  4,436,000אישור הלוואת גישור לבניית מתחם מורשת. הוצאה  :13נושא מס' 

מבנק הפועלים, ₪,  0004,436,לבניית מתחם מורשת. הוצאה אישור הלוואת גישור : מנכ"ל העירייה

 .-046%פריים 

 83/18החלטה מס' 

מבנק ₪,  4,436,000חברי המועצה מאשרים הלוואת גישור לבניית מתחם מורשת. הוצאה 

 .-046%הפועלים, פריים 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 14בעד: 

חביב  ,יוסי אסרף אבי אלקבץ, ,אביי דג'ן דוד סויסה,ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .פרץ

 .שלום שלמה - 1נגד: 

 
 
 

במסגרת בקשה לזימון  –אישור לקיום דיון בהצעות לסדר של חברי המועצה  :14נושא מס' 

 ישיבת מועצת עיר מן המניין.

 
 84/18החלטה מס' 

במסגרת בקשה לזימון ישיבת מועצת  – של חברי המועצהסדר הצעות למסירים  חברי המועצה

 עיר מן המניין.

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

 דוד סויסה.יהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .חביב פרץ ,אביי דג'ן ,יוסי אסרף ,שלום שלמה אבי אלקבץ, - 5נגד: 

 .שלמה מליחי - 1נמנע: 

  
 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 

 19:45הישיבה ננעלה בשעה: 


