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פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 09-18 ,01/11
מיום 22/11/2018
נוכחים:
מר אבי אלקבץ
מר חביב פרץ
מר שלמה מליחי
גב' קרן אלקריף
מר יודיס בוריס
מר צורי כהן
מר לירז וזאן
מר איתי כהן
מר דני דסטה
גב' נגה שרון
גב' בתיה אדרי
מר משה לוי
מר מיכאל ברקן
מר כפיר סרוסי
מר מוטי אלוש

-

ראש העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חברת מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

חסרים:
מר עדיאל אילוז
מר מנחם גולד

-

חבר מועצת העיר
חבר מועצת העיר

משתתפים :
מר יצחק שריקי
מר ישראל קנטור
גב' עינב פרץ
מר איתי קידר
מר אלי בניאס
מר יוסי חן

-

גזבר העירייה
מהנדס העירייה
מבקרת העירייה
יועץ משפטי של העירייה
סמנכ"ל רווחה
יו"ר וועד העובדים .

הישיבה נפתחה בשעה19:15 -
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על סדר היום:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
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.12

עדכון תוצאות הבחירות
חלוקת תעודות הוקרה לחברי המועצה המסיימים
חתימה חברי המועצה על הצהרת אמונים
דבר יו"ר הסיעות
ברכת ראש העירייה
בחירת סגנים
רכישת/שכירות רכבים לראש העיר ולסגניו
האצלת סמכויות ראש העיר לסגניו
קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות
אישור הרכב ועדות
מינוי מ"מ מנכ"ל – מזכיר
דירקטוריונים

מר אבי אלקבץ ראש העיר:
ברוכים הבאים תודה לכולם שבאתם וכיבדתם אותנו בנוכחותכם – בשעה טובה הבחירות הסתיימו
ונבחרנו לייצג אתכם  ,מודים לכם על בחירתכם .אודה להזמין לבמה את עו"ד אלי מלול לשאת
דברי ברכה
עו"ד אלי מלול :
לפני מס' חודשיים פנה אלי מר אבי אלקבץ להיות יו"ר וועדת הבחירות  ,רוצה לציין כי בכל התהליך
שמרנו על טוהר הבחירות בצורה נקיה .מודה לחברי המועצה היוצאת והנכנסת על האמון שנתתם
בנו .אבקש לברככם ב"ברכת הכוהנים" .
מר אבי אלקבץ מודה לעו"ד אלי מלול  .ועכשיו כחלק מהשליחות שלנו נשבע אמונים לכלל הנוכחים
.
כלל חברי המועצה נשבעים אמונים :
(ס'  24א .לפקודת העיריות) " :אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את
שליחותי במועצה ,כמו כן מתחייב אני לשמור על צביונה היהודי של עפולה ולשמור על הסטטוס-
קוו"
אבי אלקבץ  ,צורי כהן  ,לירז רזן  ,יודיס בוריס  ,שלמה מליחי  ,חביב פרץ  ,איתי כהן  ,דני דסטה ,
נגה שרון  ,מוטי אלוש  ,כפיר סרוסי  ,מיכאל ברקן  ,בתיה אדרי  ,משה לוי .
נושא מס'  :6בחירת סגנים .
מר אבי אלקבץ ראש העיר :
אני מבקש למנות את מר חביב פרץ לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר ע"פ סעיף  14לפקודת העיריות .
לצורך המינוי יש צורך באישור גזבר יועמ"ש ,מצ"ב חוו"ד שלהם על כך שאין מניעה לאשר המינוי.

מר יצחק שריקי גזבר העירייה:
החוק מחייב שהגזבר יודע שיש תקציב ל 2-הסגנים הממונים במועצה  2 ,הסגנים מתוקצבים
בקדנציה הקודמת וכך מתוקצבים גם לקדנציה הזו.
מר איתי קידר יועץ משפטי של העירייה:
החוק מאפשר לא להיות בחריגה מהנוהל והאצלת הסמכויות נעשתה דין – מאשר זאת.
חברי המועצה מתבקשים לאשר את מינוייו של מר חביב פרץ כסגן ר"ע ומ"מ עפ' סעף  14לפקודת
העיריות.
בעד :אבי אלקבץ  ,קרן אלקריף ,חביב פרץ  ,נגה שרון  ,דני דסטה ,לירז רזן  ,איתי כהן  ,שלמה
מליחי  ,בוריס יודיס  ,צורי כהן.
נמנעים  :מוטי אלוש  ,כפיר סרוסי  ,מיכאל ברקן  ,משה לוי  ,בתיה אדרי.
החלטה מס' :85/18
חברי המועצה מאשרים את מינוייו של מר חביב פרץ כסגן ר"ע ומ"מ עפ' סעיף  14לפקודת
העיריות.
מר חביב פרץ – מודה לכולם.

מר אבי אלקבץ ראש העיר :
אני מבקש למנות את מר שלמה מליחי לתפקיד סגן ראש העיר ע"פ סעיף  15לפקודת העיריות .
לצורך המינוי יש צורך באישור גזבר יועמ"ש ,מצ"ב חוו"ד שלהם על כך שאין מניעה לאשר המינוי.
מר יצחק שריקי גזבר העירייה:
החוק מחייב שהגזבר יודע שיש תקציב ל 2-הסגנים הממונים במועצה  2 ,הסגנים מתוקצבים
בקדנציה הקודמת וכך מתוקצבים גם לקדנציה הזו.
מר איתי קידר יועץ משפטי של העירייה:
החוק מאפשר לא להיות בחריגה מהנוהל והאצלת הסמכויות נעשתה דין – מאשר זאת.
חברי המועצה מתבקשים לאשר את מינוייו של מר שלמה מליחי כסגן ראש העיר עפ' סעיף 15
לפקודת העיריות.
בעד :אבי אלקבץ  ,קרן אלקריף ,חביב פרץ  ,נגה שרון  ,דני דסטה ,לירז רזן  ,איתי כהן  ,שלמה
מליחי  ,בוריס יודיס  ,צורי כהן.
נמנעים  :מוטי אלוש  ,כפיר סרוסי  ,מיכאל ברקן  ,משה לוי  ,בתיה אדרי.
החלטה מס' :86/18
חברי המועצה מאשרים את מינוייו של מר שלמה מליחי כסגן ראש העיר עפ' סעיף  15לפקודת
העיריות.
מר שלמה מליחי – מודה לכולם.

נושא מס'  :7רכישת  /שכירות רכבים לראש העיר ולסגניו .
המועצה מתבקשת לאשר רכישת/שכירות רכבים לסגניו ע"פ הטבלאות המאושרות ע"י משרד
הפנים.
בעד :אבי אלקבץ  ,קרן אלקריף ,חביב פרץ  ,נגה שרון  ,דני דסטה ,לירז רזן  ,איתי כהן  ,שלמה
מליחי  ,בוריס יודיס  ,צורי כהן.
נמנעים  :מוטי אלוש  ,כפיר סרוסי  ,מיכאל ברקן  ,משה לוי  ,בתיה אדרי.
החלטה מס' 87/18
חברי המועצה מאשרים את רכישת  /שכירות רכבים לראש העיר ולסגניו .

נושא מס'  : 8האצלת סמכויות מראש העיר .
מר אבי אלקבץ ראש העיר  -מאציל את סמכויותיי עפ' הפירוט הבא:
חביב פרץ בתחום :תפעול ,רישוי עסקים ,תרבות יהודית
שלמה מליחי בתחום :השכונות ,תכנון ובנייה
המועצה מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו לסגניו:
החלטה מס' :88/18
חברי המועצה מאשרים את האצלת הסמכויות מראש העיר לסגנים.
בעד :אבי אלקבץ  ,קרן אלקריף  ,חביב פרץ  ,נגה שרון  ,דני דסטה ,לירז רזן  ,איתי כהן  ,שלמה
מליחי  ,בוריס יודיס  ,צורי כהן.
נמנעים  :מוטי אלוש  ,כפיר סרוסי  ,מיכאל ברקן  ,משה לוי  ,בתיה אדרי.
נושא מס'  : 4דבר ראשי הסיעות
צורי כהן – ברכות לראש העיר  ,שלמה מליחי וחביב פרץ  – .ע"פ מגילת אסתר בה כתוב " עם מפוזר
ומפורד"...
מבקש לכנס את כל חברי המועצה לתוך הקואליציה.
משה לוי-ערב טוב  ,מברך את כלל חברי המועצה ומאחל הצלחה לר"ע .נתחיל לעבוד עבודה מעשית
ונשמש כאופוזיציה לגופו של עניין כל מה שיהיה לטובת העיר נתמוך .רוצה להעלות  2דברים ,
הראשון  ,רוצה לשאול על פתיחת קיר הטיפוס ,מי אישר ללא מכרז הפעלת הקיר בסך של 120,000
?₪


אבי אלקבץ ר"ע – הכל אושר מוזמן לשאול את מבקרת העירייה .מבקש סליחה ממשפחת
חייט .

מיכאל ברקן -מברך את כולם ומאחל לכולנו הצלחה – אנו נהיה אופוזיציה לוחמת .
בוריס יודיס – קדנציה  5שאני מתחיל בעירייה מאחל לכולם  ,עבודה פורייה  .ושנגיע לפסגות חדשות
עפולה ביתנו.

נגה שרון -בשמן של כלל הנשים " למדני אלוקי" {לאה גולדברג} למדתי במוסדות החינוך בעיר ,
עומדת הרשימה עצמאית ומברכת את חברי המועצה ותיקים וחדשים  .נבחרתי כדי לשנות .תודה
למשפחתי.
כפיר סרוסי – "ליכוד" שמח לשמש כחבר מועצה  ,תודה למר יצחק מירון ומר דוד סויסה שהיו
רתומים  .מברך את ראש העיר הנבחר לקידום העיר עפולה הניצבת בכמה עניינים משמעותיים ,
מבני מגורים  ,חניות  ,הסכמי גג .תפקידי למלא את זאת בצורה ראויה.
אבי אלקבץ -מברך את דני דסטה .
דני -תודה לכולם ובמיוחד לבני העדה אשר הניעו אותנו  ,לצעירים ולקב"ה אשר בפעם הראשונה
נכנסנו אמשיך להוביל את הקהילה  .תודה למשפחתי ולכלל התומכים .
תעודת הוקרה  :אביי דג'ן
אביי דגן  :תודה לכולם מעריך וסמוך ובטוח שכולם יקימו את הבטחותיהם.
מר אבי אלקבץ ראש העיר  :מברך מר את איתי כהן.
איתי כהן – תודה לראש העיר המנטור שלי  ,באים לעשות שינוי מחזק את הבחירות בסגנים ומודה
לתומכים ומשפחתי.
שלמה מליחי – משמש כחבר מועצה משנת  , 1993אתרום מהניסיון שלי לטובת העיר .אפעיל את
כל קשריי לטובת העיר  .תודה לכולם.
מר אבי אלקבץ ראש העיר  :מברך מר את מר חביב פרץ על היותו הראשון אשר תמך בו בכל.
חביב פרץ -מודה לכולם ,אבי אלקבץ יצר איתי קשר וביקש שאהיה הסגן שלו אחרי שחזר מביקור
בבית שאן  ,אבי תודה על כך שאתה סומך עליי ונותן בי אמון .משל "מעשיך ירבו " מקווה שמטרותיי
להצעיד את עפולה למקומות גבוהים יתגשמו .תודה לנבחרת הכדורסל ,משפחתי ,עוזריי  .ע"פ פרשת
השבוע בה מצוינת המילה "קטונתי" אשתדל למלא את תפקידי על הצד הטוב ביותר  .תודה לקב"ה
ובהצלחה לכולם.
מר אבי אלקבץ ראש העיר מברך את חברי במועצה היוצאת :יצחק מירון ,דוד סויסה ,ראובן יוקלר,
ולדימיר קרייזלבורד ,יהודה אלמקייס ,אביי דג'ן ,יוסי אסרף על שיתוף הפעולה בעבר .
מטרתי לקדם את העיר לעתיד טוב יותר ולממש את האתגרים  :אהבת חינם -המטרה לשרת את
כלל התושבים ולעבוד בשיתוף פעולה  .חינוך – אהיה מחזיק תיק החינוך גם בהיבט הפיזי פדגו'
וערכי על הפערים העצומים במבחנים .מנהל ההנדסה ומנהל הכספים עובדים ימים ולילות על מנת
שנגיע ליעדים בשנת הלימודים שלאחריה  12 .גנים  13 ,בתי ספר יסודיים  ,שיפוצים .רוצה לצמצם
את הפערים בין הכיתות בין בתי הספר .הילדים שלא התחילו את שנת הלימודים נמצאים אצלי
בטיפול מידי ואישי .מהגדולים ועד לגיל הרך .לא נשכח את בתי הספר היסודיים במספר פרויקטים
 :עפולה עירי כיתות ד' וסקירה כיתות ה' ואת בתי הספר היסודיים אשר נעלה לירושלים לכותל
לקיים את מסיבת הסידור .פניתי למנהל מחלקת הנוער חנן בן דוד בנושא מצעד החיים בפולין
ביקשתי ממנו לקיים זאת כבר בחודשים אוגוסט  ,ספטמבר בקרוב יהיה כפרויקט עירוני כמו שהיה
בעבר חשוב לי להחזיר זאת יחזק את דבריי משה לוי אשר היה ראש המשלחת .עם ישראל  ,ארץ
ישראל על אדמה זו.
פרויקטים –נדאג לתקציבים ולעבודה טובה .אתמול הרגשתי חיבור כקהילה  ,כעיר החזרנו את
הכבוד וצוואתו של דני חייט .דני כבאי הגיבור מאסון הכרמל חלם על קיר טיפוס  .זהו כוחו של
ראש עיר של קהילה  .גם העובדים גם החברים נרתמו בשביל הקהילה הילדים  .מסר – עם שלא
מחבר את העבר שלו אין לו עתיד .חוזר אחרי הפסקה של חמש שנים מרגיש אשר למדתי בתקופה
זו להיות רגיש למדתי להסתכל על אדם באופן אחר  .מודה לקב"ה שעשה זאת וגרם לי ללמוד את
הצד השני .עובדים -משרתים את הציבור והציבור הוא – מלך שזכאי לשירות .דרך ארוכה עברנו
זוכר את דבריו של חיים הכט – שאמר לי שאני עלול לעשות מערכת בחירות חמה ואני בתגובה
הזכרתי לו את מערכת הבחירות הקרה שהייתה – זה מיותר אפשר לעשות אחרת .מבטיח שאת שלי

אקיים אהבת חינם  2 .חברי הקואליציה שבחו"ל נבצר מהם להגיע מודה למוטי  ,כפיר  ,מיכאל ,
מומו ובתיה מושיט לכם יד להצטרף לקואליציה .מודה לכל החברים שבמשך חמש השנים ואפילו
יותר תמכו דבר שלא מובן מאליו ולא פחדו שיפגעו בפרנסתם .מבטיח להנחיל דרך של אהבת חינם
ולא לפגוע באדם .מאחל שהקואליציה ה 11-תהיה מוצלחת יצאו מכך רק דברים טובים באנו לעתיד
חדש עם הבית היהודי בהיבט חברתי עפולה עם עתיד טוב יותר -כי יש לנו רק עפולה אחת .
נושא מס' :9קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות .
גזבר העירייה מר יצחק שריקי – כידוע ברשות מקומית יש צורך בשני חותמים על כל מסמך רשמי,
ראש העיר או מורשה מטעמו וגזבר העיריה או מורשה בהיעדרו.
המועצה מתבקשת לאשר את הר"מ כבעלי זכות חתימה על מסמכים בשם הרשות:
א .מר אבי אלקבץ ,ראש העירייה ו/או מר חביב פרץ מ"מ ראש העיר.
ב .מר יצחק שריקי ,גזבר העירייה ובהעדרו גב' נטע אברהם

החלטה מס' :89/18
חברי המועצה מאשרים פה אחד את מורשי החתימה עפ' ההצעה .

נושא מס' : 10אישור הרכב ועדות .
מר שריקי יצחק :מצ"ב רשימת הועדות והרכב הוועדות של העיריה  ,ע"פ הרכב קואליציוני של
המועצה.
מר כפיר סרוסי :אנו מבקשים לשנות שמות של חברים מטעם האופוזיציה.
מר שריקי יצחק :אין שום בעיה תגישו לי את השינויים המבוקשים והם יובאו לאישור במועצה
הקרובה.

ועדת ערר לארנונה:
יו"ר :עו"ד נדב קנימח
מ"מ יו"ר  :עו"ד ניקולאס טרומפר
חבר :עו"ד תומר בן לולו
חבר :עו"ד לירז גדג'
חבר :עו"ד גל חייט
חבר :עו"ד יורם אושר רחמני
חבר :עו"ד סיון שחר
חבר :עו"ד ענבל כידרה
חבר :עו"ד ענבל ששי

חבר :עו"ד אביב שלמה
חבר :רו"ח שגב סיטי
ועדה לבחירת עובדים בכירים :
יו"ר :חביב פרץ
חבר  :שלמה מליחי
חבר :מוטי אלוש
נציגי ציבור ועדות בחינה:
שגב דוד סיטי
עופרה גזית
ועדה חקלאית:
מיכה פיודיק
מזכירה :עופרה שדו
ועדת יועצים ורכש:
יו"ר  :יצחק שריקי
חבר  :ישראל קנטור
חבר :איתי קידר
ועדת הנחות לנזקק:
יו"ר :איתי כהן
חבר :צורי כהן
חבר :בתיה אדרי
החלטה מס' :90/18
חברי המועצה מאשרים את הרכב הועדות – פה אחד.

נושא מס' : 12אישור דירקטורים בחברות של העיריה
חברה כלכלית לפיתוח עפולה בע"מ
יו"ר  -אבי אלקבץ
דירקטור – שלמה מליחי
דירקטור – חביב פרץ
דירקטור – בתיה אדרי

דירקטור –ישראל קנטור
דירקטור –חמוטל גנון
דירקטור –עדן יוקלר
דירקטור –אלי וקנין

החברה העירונית לחינוך עפולה בע"מ (חל"צ)
יו"ר  -אבי אלקבץ
דירקטור – שלמה מליחי
דירקטור –רעיה שכטמן
דירקטור –רונית אברך
דירקטור –רקפת פרסיקו
דירקטור –ג'קי ונונו
יזרעאל – עפולה בע"מ
יו"ר  -אבי אלקבץ
דירקטור – שלמה מליחי
דירקטור – תומר בן לולו
דירקטור – אורלי חקוקי

החלטה מס' 91/18
חברי המועצה מאשרים את הדירקטורים בחברות העירוניות של העיריה

נושא מס' : 11מינוי מ"מ מנכ"ל – מזכיר .
מר אבי אלקבץ ראש העיר :
אנו מבקשים עד שיבחר מנכ"ל כי המועצה תאשר את המינוי של מר יצחק שריקי גזבר העירייה אש
כמ"מ מנכ"ל העירייה  ,מזכיר העירייה וממונה על כח האדם .
החלטה מס' :92/18
המועצה מאשרת פה אחד את מינויו של יצחק שריקי ,גזבר העירייה ,כמ"מ מנכ"ל /מזכיר העירייה
וממונה כ"א.

_________________
אבי אלקבץ
ראש העירייה
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