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 22-30, 11/84מס' מן המניין פרוטוקול ישיבת מועצת עיר      
 חדר ישיבות אורן 16.02.22מיום                                                         

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
 סגן ראש העיר - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 חבר מועצה -  מר איתי כהן 

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

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

  חבר מועצה -  מר שלמה מליחי
 

 :חסרים
 )בהודעה מראש(משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 )בהודעה מראש( חבר מועצה -  מר צורי כהן
 )בהודעה מראש(חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי

 
 משתתפים:

 

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

 יועץ משפטי         -מר אהוד פאי                    
 יועמ"ש העירייה         -               מר איתי קידר

 מ"מ מהנדס העיר          - גב' אורה פיסטינר
              מהנדס העיר          -        שאול אבישי דודמר 

 
 

 18:00הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :על סדר היום

 . 14.2.22ומיום  30.1.22אישור פרוטוקולים וועדת תמיכות מיום  .1

 .אישור תב"רים  .2

 . 13.2.22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  .3

 .קרסו  –אישור הסכם תמיכה  .4

 . 25חלקה:  16779הסכם חכירה מבנה ציבור בגוש:  –רישום בטאבו  .5

 . 173חלקה:  16762חזרה מהפקעה גוש:  .6

 אישור חוזי הקצאה: .7

 עמותת "מוסדות ויז'ניץ עפולה עילית" )ע"ר(. .א

 עמותת "מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד" )ע"ר(. .ב

 עמותת "ברכת יוסף חיים" )ע"ר(. .ג

 עמותת "יד לקהילה" )ע"ר(. .ד

 .6.2.22פרוטוקולים וועדת הנחות מיום אישור  .8

 מינוי מהנדס עיר. .9

 שינוי מורשי חתימה מוסדות חינוך. .10

 עדכון דירקטורים בחברות העירוניות. .11

 18:00מזכיר ישיבות מועצת העיר מר שלום שלמה מתחיל את הישיבה בשעה 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 3 
 

 

 

 . 14.2.22ומיום  30.1.22אישור פרוטוקולים וועדת תמיכות מיום  :1נושא מס' 

 

האחד מתייחס לתמיכה בארגונים ותנועות . ים של וועדת תמיכותפרוטוקול בזימון שניקיבלתם : העירייה מנכ"ל
  .תבחינים לאגודות הספורטאישור מתייחס ל הפרוטוקול השני .לאחר אישור התבחינים וטבלת החלוקה ,הנוער

 
   22/11החלטה מספר 

 
 

 30.1.22תמיכות מיום את פרוטוקול וועדת פה אחד מאשרים  חברי מועצת העיר
 

, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני קרן אלקריף, הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 .רוסיסלירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר דסטה, 

 

 
   22/12החלטה מספר 

 
 

 14.2.22תמיכות מיום חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את פרוטוקול וועדת 
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי.

 
 חברת המועצה נגה שרון נכנסה לישיבה 

 
 תב"ריםאישור  :2נושא מס' 

 

 

 2022בטיחות בדרכים  – 1589אישור הקמת תב"ר   12.0

 ₪ 53,750 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  10,750     קרנות הרשות 

 ₪  43,000      רלב"ד

 ₪ 53,750   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תוכנית לאומית מרח"ב – 1022אישור הגדלת תב"ר  .022

 ₪   2,355,770    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  387,154           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   344,912            משרד החינוך

 ₪  42,242     8176.910סעיף 

 ₪  2,742,924   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 אור  -תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1052אישור הגדלת תב"ר  .032

 ₪   612,600    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  98,120           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   87,120            משרד החינוך

 ₪  11,000     8176.910סעיף 

 ₪  710,720   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 מעגן  -תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1180אישור הגדלת תב"ר  .042

 ₪   477,500    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  95,500           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   85,900            משרד החינוך

 ₪  9,600     8176.910סעיף 

 ₪  573,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 קידום נוער  -תוכנית לאומית לילדים בסיכון – 1423אישור הגדלת תב"ר  .052

 ₪   324,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  162,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   144,600            משרד החינוך

 ₪  17,400     8176.910סעיף 

 ₪  486,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 נאמני קורונה תשפ"ב  – 1553אישור הגדלת תב"ר  .062

 ₪   511,500    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  668,067           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   668,067            בטחוןמשרד ה

 ₪  1,179,567   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 הקמת פארק מים עפולה עילית – 1590אישור הקמת תב"ר   72.0

 ₪ 14,000,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  14,000,000     קרנות הרשות 

 ₪ 14,000,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 מחשבים לגני ילדים – 1591אישור הקמת תב"ר   .082

 ₪ 500,000 ע"ס              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר

             ₪  500,000     קרנות הרשות 

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

 

 החלפת מיזוג במוסדות חינוך – 1592אישור הקמת תב"ר   .092

 ₪ 300,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  300,000     קרנות הרשות 

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

 

 תגבור לימודי ליבה  – 896אישור הגדלת תב"ר  .102

 ₪   1,823,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪   1,000,000           סעיפי תקציב רגיל

 ₪  2,823,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 יוזמות חינוך לבתי ספר  – 461אישור הגדלת תב"ר  .112

 ₪   4,160,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  2,150,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   2,150,000           סעיפי תקציב רגיל

 ₪  6,310,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 הזנה לגני ילדים תוכנית – 465אישור הגדלת תב"ר  .122

 ₪   10,100,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪   1,000,000            גביה מהורים

 ₪  11,100,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 מפעל הזנה ביה"ס יסודיים – 1392אישור הגדלת תב"ר  .132

 ₪   1,826,000    עומד ע"ס של  התב"ר

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

 ₪   1,000,000            גביה מהורים

 ₪  2,826,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 פארקי אופניים "פאמפטרק" 2הקמת  – 1593אישור הקמת תב"ר   .142

 ₪ 1,000,000 ע"ס              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר

             ₪  1,000,000     קרנות הרשות 

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

 

 שיפוץ קאנטרי קלאב עפולה – 1594אישור הקמת תב"ר   .152

 ₪ 4,000,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  4,000,000     משרד נגב גליל 

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

 

 התקנת גשר תאורה באמפיפארק – 1595אישור הקמת תב"ר   .162

 ₪ 500,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  500,000     קרנות הרשות 

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

 פיתוח רובע יזרעאל – 450תב"ר אישור הגדלת  .172

 ₪   80,400,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

 ₪   1,000,000            קרנות הרשות

 ₪  81,400,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 וולפסון -בניית מועדון פייס לנוער – 1470אישור הגדלת תב"ר  .182

 ₪   135,000    התב"ר עומד ע"ס של 

   ₪  1,530,686           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

 ₪   1,530,686            הפיסמפעל 

 ₪  1,665,686   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2022דרך חדש  – 1596אישור הקמת תב"ר   .192

 ₪ 198,103 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

             ₪  198,103    פנים  ןלביטחוהמשרד 

 ₪ 198,103   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 2022בטחון קהילתי  – 1597אישור הקמת תב"ר   .202

 ₪ 622,200 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪   466,650    המשרד לבטחון פנים 

             ₪  155,550     סעיף תקציבי

 ₪ 622,200   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 מחשב לכל כיתה תשפ"ב – 1598אישור הקמת תב"ר   .212

 ₪ 450,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר ע"ס             

 ₪   310,000      הפיסמפעל 

             ₪  140,000     גביה מהורים

 ₪ 450,000   סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תודה לחברי הוועדה ולגזבר. .תב"רים 21 בה הוצגומעניינת וחשובה, התקיימה וועדת כספים חביב פרץ: 
 

 .מסביר על התב"רים: גזבר
 

 3,150,000לפרויקטים בהיקף של  התב"רים המרכזיים שאנחנו מביאים למועצת העיר הם תב"רים ראש העיר:
אנחנו  .מהתקציב השוטף, לתוכניות העשרה וחינוך. ישנו רצון שבכל גן ילדים יהיה מחשב חדש ומזגן חדש₪ 

כמו כן אנחנו מתכננים בשנה הקרובה להקים פארק מים בבריכת  .מתחם רכיבה על אופניים: מקימים פאמפטרק
 בימים אלה החלו בעבודת החימום והקירוי של הבריכה. לקטנטנים עפולה עילית פארק אחד לנוער ופארק נוסף

 .מלש"ח בסיוע משרד נגב גליל 4 -הקאנטרי קלאב יעבור שיפוץ יסודי בעלות של כ. העירונית
 

 חבר המועצה איתי כהן נקרא לסדר פעם ראשונה
 

 חבר המועצה לירז וזאן צועק ומתלהם ונקרא לסדר פעם ראשונה ושנייה
 

   22/13החלטה מספר 
 
 

 2.17-2.20, 2.15, 2.08-2.11, 2.01-2.06חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד את התב"רים 
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 שרון.רוסי, נגה סדסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 
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   22/14החלטה מספר 

 
 

 :התב"ריםחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

 הקמת פארק מים בעפולה עילית - 2.07   
 תכנית הזנה לגני הילדים - 2.12
  מפעל הזנה ביה"ס היסודיים - 2.13
 התקנת גשר תאורה באמפיפארק - 2.16
 מחשב לכל כיתה תשפ"ב – 2.21

 
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 דסטה.

 

 רוסי, נגה שרון.סנגד: לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 
 

   22/15החלטה מספר 
 

 

 :חברי מועצת העיר מאשרים את התב"ר
 

 פאמפטרק"פארקי אופניים " 2הקמת  – 2.14 
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 דסטה.

 

 רוסי, נגה שרון.סנמנעים: לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 
 
 
 

  13.2.22אישור פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  :3נושא מס' 

 
הוגשו שתי בקשות חדשות לוועדת הקצאות לשני בתי  .את פרוטוקול וועדת הקצאותבזימון קיבלתם  :מנכ"ל

 .כנסת, האחת ברחוב קישון והשנייה ברחוב וולפסון, הוועדה ממליצה לצאת בפרסום ראשון
 
 

   22/61החלטה מספר 
 

 

 . 13.2.22פרוטוקול ועדת הקצאות מיום  את חברי מועצת העיר מאשרים
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 רוסי.סשלמה מליחי, משה לוי, כפיר 

 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 נמנעת: נגה שרון.
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 מוטורס קרסו –אישור הסכם תמיכה  :4נושא מס' 
 

לטיפול בגיל הרך. המלגה היא לטובת תכלול הגיל  מלש"ח 1מלגה בסך  החברת קרסו מוטורס מעניק: ראש העיר
במקום אחד. מכלל הרשויות בארץ, עפולה זכתה במלגה הזו. עיריית עפולה תשים מצ'ינג  6הרך מלידה עד גיל 

. קבלת הוקרה. התרומה 2. רצינות. 1מלש"ח עבור הפרוייקט. חברת קרסו התנתה את המלגה בשני דברים: 1בסך
 התכנית תתקיים במרכז לגיל הרך. שנים. רוב 5נפרסת על 

 

   22/71החלטה מספר 
 

 

 ואישור עקרוני להוקרת המשפחה מוטורס קרסו –הסכם תמיכה חברי מועצת העיר מאשרים 
 

, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני בוריס יודיס, קרן אלקריף, הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 רוסי.סדסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 

 

 לא השתתפה: נגה שרון
 
 

 25חלקה:  16779הסכם חכירה מבנה ציבור בגוש:  –רישום בטאבו  :5נושא מס' 

 

 מוצגת לפניכם בקשה לרישום בטאבו הסכם חכירה כחלק מהסדרה של מבנה ציבור.מנכ"ל: 

 

   22/81החלטה מספר 
 

 

 25חלקה:  16779הסכם חכירה מבנה ציבור בגוש:  –רישום בטאבו חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ, אבי אלקבץ,  :בעד
 רוסי, נגה שרון.סדסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 

 
 

 .731חלקה:  16762חזרה מהפקעה גוש:  :6נושא מס' 

 

 מטר לקק"ל או שמפצים אותם. 134, ישנן שתי חלופות. האחת החזרת החלקה 173חלקה: 16762גוש: ב: מנכ"ל

  ברישום פרצלציה.הדבר נובע מהצורך  מ"מ מהנדס העיר:

 

   22/91החלטה מספר 
 

 

 16762בגוש  173מ״ר מחלקה  134חזרה מהפקעה בשטח  חברי מועצת העיר מאשרים
 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, בוריס יודיס, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז , הרב גולדאיתי כהן, חביב פרץ,  :בעד
 רוסי, נגה שרון.סוזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר 

 
 .אבי אלקבץלא משתתף : 
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 .אישור חוזי הקצאה :7נושא מס' 

חודשים,  11-שנים ו  4-תקופה שלאנחנו מאשרים את החוזים ל ,ככללישנם ארבעה חוזי הקצאה לאישור. : מנכ"ל
 למעט חוזה קצר מועד עד שנה.

 בעפולה עבור עמותת " מוסדות ויז'ניץ עפולה עילית". 11ברח' הפלמ"ח  217החוזה הראשון הינו מקלט מס' 

   22/20החלטה מספר 
 

 

 "מוסדות ויז'ניץ עפולה עילית" עמותת חוזה הקצאהחברי מועצת העיר מאשרים 

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, , הרב גולדאיתי כהן, , חביב פרץ, אבי אלקבץ :בעד
 שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי.

 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 : נגה שרון. משתתפתלא 
 
 

עבור  17769, גוש 2102וחלק ממגרש  129החוזה השני הינו המבנה של הבריכה המחוממת בחלק מחלקה  מנכ"ל:
 עמותת " מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד".

 
   22/21החלטה מספר 

 
 

 חברי מועצת העיר מאשרים חוזה הקצאה עמותת "מלכות מיכאל מרכז להפצת תורה וחסד"

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, , הרב גולדאיתי כהן, , חביב פרץ, אבי אלקבץ :בעד
 שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי.

 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 : נגה שרון. משתתפתלא 
 
 

 ברכת יוסף חיים""  עבור עמותת 16662גוש   12שימוש במקרקעין ומבנה בחלקה החוזה השלישי הינו  מנכ"ל:

 
   22/22החלטה מספר 

 
 

 חברי מועצת העיר מאשרים חוזה הקצאה עמותת "ברכת יוסף"

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז וזאן, , הרב גולדאיתי כהן, , חביב פרץ, אבי אלקבץ :בעד
 שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי.

 

 נגד: בוריס יודיס.
 

 לא משתתפת : נגה שרון.
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 עבור עמותת "יד לקהילה" בעפולה 34מבנה ברחוב ירושלים החוזה הרביעי הינו  מנכ"ל:

 

   22/23החלטה מספר 
 

 

 חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד חוזה הקצאה עמותת "יד לקהילה"

 

דני קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, , הרב גולדאיתי כהן, בוריס יודיס,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי, נגה שרון.

 
 

 הרב מנחם גולד יצא מהישיבה

 

 

 .6.2.22אישור פרוטוקולים וועדת הנחות מיום  :7נושא מס' 

 

ביניכם כעת. ההנחיה לקבלת הנחות  הועברלא נשלח אליכם עם הזימון אלא הפרוטוקול חסוי ולכן  גזבר:
הוועדה מתכנסת ומאשרת את  לאזרח ותיק יש הנחה אוטומטית. מתפרסמת בלוחות המודעות ואינטרנט.

  הבקשות והנושא מועבר לאישור מועצת העיר.

 

   22/24החלטה מספר 
 

 

 : 6.2.22פרוטוקולי וועדת הנחות מיום  אתפה אחד חברי מועצת העיר מאשרים 

    , 2021חוב שאינו אבוד ליחיד מטעמים אחרים, הנחות רטרו  339בקשה למחיקת חוב לפי סעיף  .1
 ₪ 98,120.50מקרים, סה"כ  32הובאו בפני הוועדה  06.02.2022 בתאריך     
 2021חוב שאינו אבוד ליחיד מטעמים אחרים, הנחות רטרו  339בקשה למחיקת חוב לפי סעיף  .2
 ₪ 142,087.90מקרים, סה"כ  51הובאו בפני הוועדה   06.02.2022 בתאריך     
  , חוב בפיגור של שלוש שנים לפחות וניראה שאינו ניתן לגביה , 338לפי סעיף  בקשה למחיקת חוב  .3

 ₪ 648,500מקרים, סה"כ 12הובאו בפני הוועדה  06.02.2022 בתאריך     
 ל שלוש שנים לפחות וניראה שאינו ניתן לגביה , , חוב בפיגור ש338לפי סעיף  בקשה למחיקת חוב  .4

 ₪ 540,319מקרים, סה"כ  6הובאו בפני הוועדה  06.02.2022 בתאריך     
 , חוב בפיגור של שלוש שנים לפחות וניראה שאינו ניתן לגביה , 338לפי סעיף  בקשה למחיקת חוב  .5

 ₪ 135,294מקרים, סה"כ  2הובאו בפני הוועדה  06.02.2022 בתאריך     
 , 2022-2024הנחה לשנים  66%משמעות לגלות חיים חדשים  . פרוטוקול הנחות במוסדות:6     

 2021-2023הנחה לשנים  20%האגודה למען הזקן          
 

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני דסטה, לירז איתי כהן, בוריס יודיס,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי, נגה שרון. וזאן, שלמה
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 ישיבהל חזרהרב מנחם גולד 

 

 .אישור מינוי מהנדס עיר :9נושא מס' 

 

 

 מר אבישי דוד שאול יוצא מהישיבה
 

הגב' אורה  ונשלחו למכון בדיקה כנדרש בחוק. מועמדים שנינגשו למכרז , פרסמנו מכרז למהנדס עיר ראש העיר:
 פיסטינר תכהן כמהנדסת הוועדה במשרה מלאה כפי שביקשה.

התקיימה וועדת בחינה לבחירת מהנדס עיר, השתתפו בה : נציג משרד הפנים, יו"ר הוועדה לתכנון  חביב פרץ:
שני מועמדים נשלחו למבחנים חיצוניים,  נציגה מטעם האופוזיציה זומנה ונעדרה. .ואנוכי ובניה, מנכ"ל העירייה

 שאול.דוד הבאנו את התוצאות לוועדה ונבחר לתפקיד  מר אבישי 

 אבישי עומד בתנאי הסף לתפקיד מהנדס העיר.:  חוו"ד יועמ"ש העירייה

 

   22/25החלטה מספר 
 

 

בהתאם להחלטת הוועדה לבחינת  ,שאול למהנדס העירדוד את מינויו של מר אבישי חברי מועצת העיר מאשרים 

שכר שכר בכירים,  85%-95%, למהנדס העיר, מר אבישי דוד שאול: מינוי 07/02/22עובדים בכירים מיום 

 כמקובל, בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים. הצמדת רכב /אחזקת רכב 85%התחלתי ,

 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני , הרב גולדאיתי כהן, בוריס יודיס,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, כפיר סרוסי.

 
 נגה שרון. נמנעת :

 .משה לוי לא משתתף:
 

 ישיבהחוזר למר אבישי דוד שאול 

למדתי הנדסה אזרחית בפקולטה להנדסה  .2012ב, מהנדס בניין משנת "אני חבר קיבוץ עין הנצי :אבישי דוד שאול
את הקריירה ההנדסית התחלתי בחברות בנייה כמנהל פרויקט. התעסקתי  .אליאזרחית באוניברסיטת אר

עצמאי. הפרויקטים שניהלתי מנהל פרויקטים וייה ובנייה ציבורית. בשנים האחרונות אני ובתשתיות, בנייה ר
 חבת שכונות במועצות האזוריות, מרכזי מבקרים, בתי ספר וגני ילדים.בשנים האחרונות כללו תכנון וביצוע של הר

 אני שמח להתחיל את העבודה בעירייה המכובדת הזאת.

 מועצת העיר אישרה את המינוי שלך ואנחנו מאחלים לך בהצלחה. ראש העיר:

אתה נושא באחד התפקידים החשובים בעירייה ואני מאחל לך בהצלחה בלב נקי, ההצלחה שלך היא  לירז וזאן:
 ההצלחה של העיר עפולה.

אנחנו נתחיל בתהליך חפיפה, אני מאחלת לאבישי בהצלחה ואני לרשותו לכל דבר, ההצלחה שלו  אורה פיסטינר:
 היא ההצלחה של כולנו.
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 19:20בשעה  הישיבהנגה שרון עזבה את חברת המועצה 
 

 .שינוי מורשי חתימה מוסדות חינוך :10נושא מס' 

 

 אנחנו מביאים לאישור שינוי מורשי חתימה בבי"ס מעלות ניסים. :ראש העיר

 
   22/26החלטה מספר 

 

 .שינוי מורשי חתימה מוסדות חינוךחברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני איתי כהן, בוריס יודיס, הרב גולד,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי, כפיר סרוסי.

 

 19:24בשעה  חבר המועצה כפיר סרוסי עזב את הישיבה

 

 .עדכון דירקטורים בחברות העירוניות :11נושא מס' 

 

ציבור ונציגי ציבור, כל שלוש שנים אנחנו צריכים להאריך את  עובדישנים עדכנו דירקטורים של  3מנכ"ל: לפני כ 
 התוקף.

 אני מבקש להאריך תוקף כהונה של נציגת ציבור גב' בת שבע חייט כדירקטורית בחברה העירונית לחינוך.

 כדירקטור בחברה הכלכלית. אני מבקש להאריך תוקף כהונה של נציג ציבור מר עדן יוקלר

 ציבור מר שלום שלמה וגב' שרית דהן כדירקטורים בחברה הכלכלית. עובדיאני מבקש להאריך תוקף כהונתם של 

 

   22/27החלטה מספר 
 

כדירקטורית בחברה העירונית שנים נוספות  3הארכת תוקף כהונה ל חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 חייט.לחינוך את הגב' בת שבע 

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני איתי כהן, בוריס יודיס, הרב גולד,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי.

 

   22/28החלטה מספר 
 

כדירקטור בחברה הכלכלית את מר שנים נוספות  3הארכת תוקף כהונה ל חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 עדן יוקלר.

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני איתי כהן, בוריס יודיס, הרב גולד,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי.
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   22/29החלטה מספר 
 

כדירקטורים הכלכלית את גב' שרית שנים נוספות  3הארכת תוקף כהונה ל חברי מועצת העיר מאשרים פה אחד 

 דהן ואת מר שלום שלמה.

קרן אלקריף, עדיאל אילוז, מוטי אלוש, דני איתי כהן, בוריס יודיס, הרב גולד,  , חביב פרץ,אבי אלקבץ :בעד
 דסטה, לירז וזאן, שלמה מליחי, משה לוי.

 

 

 

 

 19:28הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


