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 19-3,  1180/פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס' 
 , אולם ישיבות "אורן"3.3.2019 מיום

 
 
 

 :נוכחים
 ראש העיר  -  אבי אלקבץמר 
  ראש העירוסגן מ"מ  -  חביב פרץ מר

 סגן ראש העיר  -  מר שלמה מליחי
 חבר מועצה - בוריס יודיס  מר 
 חבר מועצה -  איתי כהן מר 

 חברת מועצה  - גב' נגה שרון               
 חבר מועצה -  דני דסטה מר 

 חבר מועצה -  מר צורי כהן
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

 חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 חבר מועצה  -  מוטי אלושמר 

 חבר מועצה -  מר מיכאל ברקן
 חברת מועצה -  גב' בתיה אדרי

 
 חסרים:

 )בהודעה מוקדמת( חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               
 )בהודעה מוקדמת(     חבר מועצה - מנחם גולד      מר 

 
 :משתתפים

      מנכ"ל העירייה            -       שלמה         מר שלום
 יועמ"ש העירייה           -            מר איתי קידר      

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

  העירייהמבקרת           -  גב' עינב פרץ
 
 
 
 
 
 

  18:05 הישיבה נפתחה בשעה 
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 .הפועל עפולה –לתרבות גופנית  הלוואה להתאגדותאישור  .8
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 .את ישיבת מועצת העירלפתוח מתכבד  אני ערב טוב, :ראש העיר

 
 

 אישור תב"רים:  1מס' נושא 
 

 התב"רים.  מציג את :ראש העיר
 

 תוכנית הכלה ושילוב תשע"ט – 1335אישור הקמת תבר   2.01
             ₪ 367,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 367,000     משרד החינוך
 ₪ 367,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 שיפוץ ספריה עירונית בג"ה – 1030אישור הקטנת תבר  2.02

 ₪   1,680,000    התב"ר עומד ע"ס של 
 ₪  257,000           מבקשים לאשר הקטנת  התב"ר  

   ₪ 740,000   השתתפות מרכזיים הקטנה 
   ₪ 483,000      קרנות הרשות 

 ₪ 1,423,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 תגבור בגרויות – 1184אישור הגדלת תבר  2.03
 ₪   1,680,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 200,000      השתתפות אורט 

 ₪ 1,880,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 מוריה-נגישות אקוסטית  – 1336אישור הקמת תבר   2.04
             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 30,000     משרד החינוך
 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 גנים-נגישות אקוסטית  – 1337אישור הקמת תבר   052.

             ₪ 30,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              
   ₪ 30,000     משרד החינוך

 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 גן רימון–נגישות אקוסטית  – 1338אישור הקמת תבר   2.06
             ₪ 30,000 עס'              מבקשים לאשר הקמת   התב"ר 

   ₪ 30,000     משרד החינוך
 ₪ 30,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 סי.פי–נגישות אקוסטית  – 1339אישור הקמת תבר   2.07

             ₪ 60,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              
   ₪ 60,000     משרד החינוך

 ₪ 60,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 2019בטיחות בדרכים  – 1340אישור הקמת תבר   2.08
 ₪ 78,750 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

              ₪ 15,750     קרנות הרשות
   ₪ 63,000      רלב"ד

 ₪ 78,750   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 הרחבת ביה"ס גוונים – 1204ר אישור הגדלת תב 2.09
 ₪   4,060,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  365,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 365,000      משרד החינוך  

 ₪ 4,425,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 אתיופים תשע"ט –דרך חדשה  – 1341אישור הקמת תבר   2.10
             ₪ 70,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

   ₪ 70,000     משרד החינוך
 ₪ 70,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 פיצויים כביש עוקף עפולה – 1342אישור הקמת תבר   2.11

             ₪ 435,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              
   ₪ 435,000     ותקרנות הרש

 ₪ 435,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 מועדוניות בחינוך – 560אישור הגדלת תבר  2.12
 ₪   3,970,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  200,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 200,000        1323תבר 

 ₪ 4,170,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 פרוייקט מילת – 890אישור הגדלת תבר  2.13
 ₪   233,702    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  140,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 140,000        1323תבר 

 ₪ 373,702   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
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 עיר המח"ר – 1186אישור הגדלת תבר  2.14
 ₪   880,000    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  350,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 350,000        1323תבר 

 ₪ 1,230,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 רווח חינוכית  – 1280אישור הגדלת תבר  2.15
 ₪   640,972    התב"ר עומד ע"ס של 

 ₪  100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  
   ₪ 100,000        רגיל תקציב

 ₪ 740,972   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 קיבלנו את ההרשאות עם הסכומים המדוייקים ממפעל הפייס עדכננו בהתאם.
 

 גנ"י רח' ספיר+כפיר 6הקמת  – 1343אישור הקמת תבר   2.16
             ₪ 4,527,030 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

        ₪ 4,527,030     הפיס מפעל
      ₪ 4,527,030   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 
 גנ"י שד' רובע יזרעאל 4הקמת  –1344אישור הקמת תבר   2.17

             ₪ 3,018,020 התב"ר עס'                 מבקשים לאשר הקמת
  ₪ 3,018,020     מפעל הפיס

  ₪ 3,018,020   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 גנ"י רח' קרן היסוד 4הקמת  – 1345אישור הקמת תבר   2.18
    ₪ 3,018,020 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

    ₪ 3,018,020     מפעל הפיס
 ₪ 3,018,020   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

  
 גנ"י רח' מנחם בגין 4הקמת  – 6134אישור הקמת תבר   2.19

            ₪ 3,018,020 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              
     ₪ 3,018,020     מפעל הפיס

  ₪ 3,018,020   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס
 

 גנ"י רח' קרן היסוד 2הקמת  – 7134אישור הקמת תבר   2.20
             ₪ 1,509,010 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

 ₪ 1,509,010     מפעל הפיס
 ₪ 1,509,010   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס 

            
 גנ"י רח' החורש 4הקמת  – 8134אישור הקמת תבר   2.21

         ₪ 3,018,020 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              
  ₪ 3,018,020     מפעל הפיס

  ₪ 3,018,020   ע"ס סה"כ מעמידים את התב"ר
 

גני  שמונה עשרהקמת  לשמחתנו, אושרו לנו ממשרד החינוך, 2.16-2.21בתב"רים מס  ראש העיר:
זוהי בשורה מאוד משמחת לתושבי העיר עפולה, במיוחד לזוגות הצעירים. מתוך הגנים  ילדים.

האלו, עשרה גני ילדים עתידים להיבנות ברובע יזרעאל בשנה הקרובה, חלקם לחינוך המיוחד 
ב', -גני ילדים אלו, יתנו מענה בין היתר לילדי הגנים שנהב א' ווחלקם לחינוך הממלכתי רגיל. 

נכים כיום בתוך אגף בבית הספר רימונים, דבר שגורם לפגיעה גם בילדי הגנים וגם שלצערנו, מתח
ב', נמצאים כיום במבנה מועדון הנוער ברובע יזרעאל -בילדי בית הספר. גם גני הילדים טופז א' ו

בעיר התחתית, יבנו עוד שמונה גני ילדים, על לעבור לאחד מגני הילדים החדשים שיבנו.  ועתידים
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כל לתת מענה הולם לכמה שיותר ילדים. היום, הייתי בסיור ראשון בעשרה גני ילדים מנת שנו
והתלוו אליי משפחת דדון, יעקב ואילנה, יחד איתם חילקנו את הספר "הלב הטוב של שלי", 

לזכור ולהנציח  –לתלמידי הגנים. מחווה מיוחדת ומרגשת למשפחת דדון, דבר שמכבד גם אותנו 
ילדים בכל גן, בנוסף גם בגני  13את שלי ז"ל. תוך כדי הסיור, התגלה כי בגני "עופרים" יש בסה"כ 

"דובדבן" שנבנו במיוחד בתוך אולם הכדורסל של בית הספר "ברוש", ישנם בערך חמישה עשר 
נו אולם. נוכל ילדים בכל גן. גם השקענו בבניה, גם לומדים שם מספר מועט של ילדים וגם הפסד

להעביר את ילדים אלו לגנים חדשים ולתת מענה הולם. כמות גני הילדים שיבנו, תאפשר לנו 
  להיערך נכון לקראת שנת תשפ"א, בכדי שלא יקרה מצב שילדים לומדים במקום שאינו הולם.

 

 
 1921/החלטה מספר 

 
  .מאשרים פה אחד את התב"ריםחברי המועצה 

 

  משנה למנכ"ל -סמנכ"ל  : מינוי 2נושא מספר 

הגישו ונבחנו שבעה  משנה למנכ"ל, -סמנכ"ל  ה יצאה במכרז לבחירתעיריית עפול :חביב פרץ
ניהל ושימש כסמנכ"ל בקרן רש"י ש , אדם מאוד מוכשר עם ניסיון עשיראלבאזמועמדים. אבי 

 .יביא משאבים לעיר עפולה אשר נבחר במרבית קולות, ובעמותת אור ירוק. כולנו ציפייה כי אבי,
 מאחלים לו הצלחה בתפקידו.אנו צעירים ונוער.  ,קליטה ,מופקד על רווחהאבי יהיה 

מבקש להוסיף מספר מילים על אבי אלבאז. תחום אחריותו, שעליו יהיה אמון : ראש העיר
בעיר  עוסק בו בשנים האחרונות במקומות מהמובילים בארץ. אבי נולד וגדלשבעירייה, הוא תחום 

שימש כמנהל הביטוח הלאומי  ,שאול ז"ל ,אביולמשפחה שורשית וערכית. אציין כי  עפולה,
 בעפולה שנים רבות. 

כמה עובדים בעיריית עפולה שכרם נגזר משכר  ,אבקש לדעתללא קשר למינוי זה,  בתיה אדרי:
 בכירים?

 אנו נענה על שאלה זו לאחר שנעשה בדיקה במערכת.  :ראש העיר

 .כולם בתוך המסגרת של התקציב שמוקצה ממשרד הפניםגזבר העירייה: 

 
  1922/החלטה מספר 

, בהתאם שנה למנכ"למ -כסמנכ"ל  אבי אלבאזחברי המועצה מאשרים את מינויו של מר 
שכר בכירים, אחזקת/הצמדת רכב  70%, 12.2.19להחלטת הועדה לבחינת עובדים בכירים מיום 

 בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים.בהתאם להחלטת הגזבר, 

נגה שרון, דני בוריס יודיס, איתי כהן, לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .כפיר סרוסי, מוטי אלוש דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן,

 מיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרי.נגד: 
 
 
 

  .מר אבי אלבאז נכנס לישיבה

משנה למנכ"ל עיריית  -כסמנכ"ל  מועצת העיר החליטה ברוב קולות לאשר את מינויך העיר: ראש
משוכנע שאתה מביא עמך לתפקיד איכויות רבות. הדבר המרכזי בעיניי, הוא הטיפול אני  עפולה.

שיש בך את הכישורים והיכולת. מאחל לך בכך לי ספק  איןו ונוער , רווחהבתחום צעירים
 בהצלחה.
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מטרתנו בתור חברי מועצה ועובדיי עירייה, היא לפתח את ההון האנושי בתוך העיר.  אילוז:עדיאל 
 ברכה והצלחה.

עזור למערכת אני סמוך ובטוח כי י .אדם איכותי, הוא אני מכיר את אבי שנים רבותמוטי אלוש: 
 כפרט ולעיר עפולה ככלל. מאחל לך בהצלחה. 

ולכם חבריי  ,ראש העיראת תודתי והערכתי לך  בפתח דבריי, אני רוצה להביעאבי אלבאז: 
המועצה. מבחינתי עצם ההגעה שלי לכאן היום, היא סגירת מעגל וחזרה לכור מחצבתי ואני לא 

לשוב לעיר הארץ,  יים. מי מכם שמכיר אותי, יודעים שעברתי לגור במרכזכמס שפת זאתאומר 
בנימה יותר אישית, שאני  להוסיף אבקש. בעיניי הולדתי עם משפחתי, אין דבר יותר נפלא מכך

שגם אני ית שחרט על דגלו עשייה למען האחר, היה לי אך וטבעי מאוד נרגש. כמי שגדל והתחנך בב
לערך, בחרתי לצאת למסע בזירה הציבורית חברתית.  אמשיך במסלול זה. לפני כחמש עשרה שנים

המובילים במדינת החברתיים  שזכיתי בשנים אלו לעבוד עם מיטב המנהיגים ,אני גאה לומר
למדתי לקחת מהם את המענים, הפתרונות  אנשים אלו,ישראל. מעבר לידע האדיר שרכשתי מ
מבקש לציין, כי מעבר לרגש של הכרת הטוב שאני חש אני והיצירתיות כלפי החברה הישראלית. 

מהפריפריה לעבר המרכז, כי  לעיתים מסר של מנהיגות. טובי הבנים והבנות יוצאים נוישפה 
 –אנושי שההון ה ,המקום לא מאפשר את אתגר הצמיחה. אבי, מה שאתה משדר פה הוא

לאחל לכולנו הצלחה אל מול ו אני מבקש לסכם זוהי בשורה אמתית. ו הם במרכז ,הצעירים
האוכלוסייה של עפולה, האחדות  פיסתי מאוד חשוב, לרתום את כל קשתהאתגרים שלפנינו. בת

 אני מאוד מאמין בזה ואשמח לעבוד אתכם בשיתוף פעולה.  היא כוח.

 

 מינוי דובר העירייה: 3נושא מס' 

למרות שעמדו מדים שאינם בעלי רקע בדוברות, ועועדת הבחינה הגיעו מול :מנכ"ל העירייה
מגדל העמק, עיריית שמש כדובר מכפיר ומועמד נוסף, עוסקים כיום בדוברות. כפיר,  בתנאי הסף.

ם לא עד היוכי לציין, אבקש ברוב קולות. ונבחר המועמדים  מעבר לשארהרשים את חבריי הועדה 
 זאת. מבקשים לתקןאנו היה דובר במשרה מלאה בעיריית עפולה ו

 
מוערך איש תקשורת ושני תארים  בעלסיף, כי כפיר אדם מאוד איכותי, ואבקש לה ראש העיר:

נחשב לאחד מחמשת ו, דובר עיריית מגדל העמקשימש לאחרונה כעשר השנים האחרונות. ב
שבה העיר  ,לעשייה למען העיר עפולה את כפירהדוברים הטובים ביותר בארץ. אנו שמחים לרתום 

 . ומתגורר התחנך ,גדל

 

  1923/החלטה מספר 

חברי המועצה מאשרים את מינויו של מר כפיר בזק לדובר העירייה, בהתאם להחלטת הועדה 
בהתאם  שכר בכירים, אחזקת/הצמדת רכב 50%, 12.2.19בכירים מיום לבחינת עובדים 

 , בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים.להחלטת הגזבר

בוריס יודיס, איתי כהן, נגה שרון, דני לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .שדסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן, כפיר סרוסי, מוטי אלו

 מיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרי.נגד: 
 
 
 
 

 מר כפיר בזק נכנס לישיבה
 

  אני מברכת אותך, שמחה שתעבוד כאן בעיר ושותף לנו. מאחלת לך הצלחה.: נגה שרון
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 ו.מברך על ההחלטה למנותו אני מכיר את כפיר עוד מתקופתו כדובר הפועל עפולה איתי כהן:
תי ייש כאן עיר, שחייבת דובר אמ שיכול לתרום רבות לעיר עפולה. כפיר, איש מקצוע בעל איכויות

 הרבה הצלחה.דך, בשיתוף פעולה מלא. אנו נעמוד לצעל כל המשתמע מכך. 

תי. הרבה אתגרים לפנינו, לשים את ימבקש לברך את כפיר, איש מקצוע אמ עדיאל אילוז:
 בהצלחה. הצעירים במרכז הבמה.

נחשב לאחד מחמשת וכפי שכבר אמרתי,  עיריית עפולה. אתה ראויל ברוך הבאכפיר,  ראש העיר:
ביכולתך לתרום הרבה לעיר הולדתך. הנהלת  הדוברים הטובים ביותר בארץ כיום. אין לי ספק

חזקים נראה איך מבהן תכניות ארוכות טווח לעיר עפולה,  לבנות מעוניינים העיר ואני בראשה,
היכולות והעשייה שלך אנחנו בדרך הנכונה. יחד עם  ,ידעאין לי ספק, שעם ה ומעצימים את העיר.

להוביל את  - ברורהח מנצח עם מטרה אחת וכל מי שהצטרף אלינו בחודשים האחרונים, אנחנו כ
 עפולה קדימה. העיר

התחנך וחי כל חייו בעפולה, הערב הזה הוא הגשמת חלום עבורי. את דרכי כמי שגדל, : כפיר בזק
. במהלך תקופה זו, תמיד עקבתי באדיקות חמש עשרה שניםכבעולם התקשורת התחלתי לפני 

הסיקור של העיר עפולה בתקשורת המקומית והארצית והשתעשעתי במחשבה מה אני הייתי  אחר
בו אני עומד למבחן. אני בא עם הרבה מרץ, ידע וניסיון.  עושה באותה סיטואציה. הנה הגיע הרגע,

לחברי המועצה והנהלת העיר, שמינו אותי זה  ,אני רוצה להודות לוועדה שבחרה בי, לראש העיר
 עתה. שיהיה לנו בהצלחה.

 
  בדירקטוריון החברה העירונית לחינוך יםשינוי: 4נושא מס' 

 
באופן תקין, עלינו לאייש את חברי הדירקטוריון באופן הנ"ל: שליש חברי  :מנכ"ל העירייה

ושלמה אבי אלקבץ  , יו"רמועצה, שליש עובדי ציבור ושליש נציגי ציבור. חברי המועצה לא השתנו
. נציגות , רכזת כ"א בחינוךאביבה גבאיו ור, טינה ולדמן במקום ג'קי ונונוהציב עובדות מליחי.

 כיום יש לנו שני שליש.והחובה הינה לשליש נשים, אציין, כי  שכטמן ובת שבע חייט.הציבור, רעיה 
 

 למה אין אף חבר מהאופוזיציה בדירקטוריון?: בתיה אדרי
 

נהלת העיר בקדנציה הקודמת. ואגב, אנו נוהגים בדירקטוריון זה, בדיוק כפי שנהגה ה ראש העיר:
לא בהסכמתי ו על ידי ראש העיר הקודם, הקודמתמונתה בקדנציה  , נציגת הציבור,שכטמןרעיה 

 הוחלפה. 
 

ייצוג של האופוזיציה, אנו מבקשים חוו"ד של בכל גורם עירוני צריך להיות  מיכאל ברקן:
 היועמ"ש.

 
  .מהיועמ"ש תקבלו על כך תשובה ראש העיר:

 
 1924/החלטה מספר 

 לחינוך דירקטוריון החברה העירוניתב םיישינוהאת חברי המועצה מאשרים 
 

דני בוריס יודיס, איתי כהן, נגה שרון, לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן

 .כפיר סרוסי, מוטי אלושמיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרי, נגד: 
 
 

 מנהלת אזורי תעשייה יזרעאל עפולה שינויים בדירקטוריון :  5נושא מס' 
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חברים אזורית עמק יזרעאל ושישה המועצה הההרכב הינו שישה חברים מ מנכ"ל העירייה:
ציבור, עו"ד אורלי חקוקי החברי המועצה, אבי אלקבץ ושלמה מליחי. עובדות עפולה. מהעיר 

 ושרית דהן. נציגי הציבור, תומר בן לולו ואברו סנבטו.
 

 25/19החלטה מספר 
 בדירקטוריון מנהלת אזורי תעשייה יזרעאל עפולה םייהשינואת חברי המועצה מאשרים 

 

בוריס יודיס, איתי כהן, נגה שרון, דני לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן

 .כפיר סרוסי, מוטי אלושמיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרי, נגד: 
 
 

 תמיכות אישור פרוטוקול ועדת:  6נושא מספר 
 

במועצת העיר  ותמיכה בארגוני ספורט, שאושר הועדה דנה בשני סוגי תמיכות: מנכ"ל העירייה:
השלים את המסמכים כנדרש ועל כן קיבל את התמיכה שארגון בית הלוחם חיפה למעט  הקודמת,

היה עד כה, כמות חניכים. עד  נוער, הוספנו נדבך שלאשהוקצתה להם. בארגוני ה₪  20,000ע"ס 
דבר . 60%אלש"ח, גידול של  85-אלש"ח והשנה זינקו ל 55בני עקיבא קיבלו לדוגמא, לפני שנה, 

הגיעו  למרות שלאאלש"ח לשומר הצעיר,  20הוקצו שעברה, שנה זה נובע, מבדיקה שערכנו כי ב
תנועות הנוער תר למען , הכסף מחולק בצורה אפקטיבית יושהוספנוכלל חניכים. בזכות הנדבך 

 בעיר.
 

  1926/החלטה מספר 
 .6.2.19 פרוטוקול ועדת תמיכות מיום את פה אחד חברי המועצה מאשרים

 
 
 פרוטוקול ועדת שמות: אישור 7שא מספר נו
 

הוצב שלט, אך ישנה ברחוב אף ו לפני כשבא שנים נושא זה כבר אושר, כי אבקש לציין ראש העיר:
 שנית במועצת העיר.בקשה לאשרר את הנושא 

 
על מנת מבקשים לאשר את הנושא משרד הפנים, ט אין סמל רחוב ב"לרחוב הבעש צורי כהן:

 שתושבי הרחוב יוכלו לקבל דואר.
 

  27/19החלטה מספר 
 .19.2.19 חברי המועצה מאשרים את פרוטוקול ועדת שמות מיום

 
יודיס, איתי כהן, נגה שרון, דני בוריס לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:

 מיכאל ברקן, בתיה אדרי. ,דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן, כפיר סרוסי, מוטי אלוש

 משה לוי.: לא השתתף
 
 

 הפועל עפולה –לתרבות גופנית  דותגהלוואה להתאערבות לאישור :  8נושא מס' 

 

מלש"ח שבסופו של  2.9הלוואה ע"ס ערבות ללפני כשנה וחצי, מועצת העיר אישרה  :ראש העיר
לאפשר על מנת , את מחצית הסכוםבשלב זה רק שנית לאישור אך דבר התעכבה. מבקשים להביא 

שנים חמש הבשל צמצום התמיכה ב םשנגרחוב  קבוצהללקבוצה את הפעילות השוטפת. 
ות ערבמבקשים לאשר מלש"ח חוב. אנו  3.7דבר שגרם לכ ,בשנה חאלש" 700ע"ס האחרונות 
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באם לא יימצא ספונסר או ימכרו אמצע השנה, . לקראת ₪ ליון וחצייע"ס מ הלוואה להתאגדות,ל
  .₪ליון וחצי יהלוואה נוספת ע"ס מניקח  שלטים וכרטיסים

 ח.מלש" 3אני מציע לא לחכות לאמצע השנה ולאשר כבר את כל הסכום ע"ס  מיכאל ברקן:

מיליון  כרגענו מבקשים לאשר אאין הכרח לקחת הלוואה גדולה כרגע שלא לצורך.  ראש העיר:
 . ₪ וחצי

 

  1928/החלטה מספר 
הפועל  –להתאגדות לתרבות גופנית ₪ מליון  1.5על סך הלוואה ל ערבותחברי המועצה מאשרים 

 .עפולה
 

כהן, נגה שרון, דני בוריס יודיס, איתי לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן

 .מיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרינגד: 
 

 כפיר סרוסי.  נמנע:
 

 מוטי אלוש. לא השתתף:
 

  ₪ 10,000,000אישור קבלת הלוואה לצרכי פיתוח ברחבי העיר על סך :  9נושא מספר 

לצרכי השלמת  ,לרובע יזרעאלמלש"ח מיועדים  5 הינה:המבוקש חלוקת הסכום  ראש העיר:
ח לעבודות פיתוח נוספות שיוצגו מלש" 2-ו 1C-ל מיועדים מלש"ח 3 .פיתוח ברחובות שטרם נסללו

אני . -0.3פריים  בריבית של, נט"דיסקומבנק " ,ישנה הצעה אחת רים בישיבה הבאה. כרגע,"בתב
יהיו גזבר העירייה, להסמיך את ועדת ההשקעות שחבריה במקביל ו הלוואהמבקש לאשר את ה

 ממצה יותר.וטובה מ עם הבנקים לקבלת הצעה לנהל מו" ,מנכ"ל העירייה והיועמ"ש

 ועדת ההשקעות קיבלה הצעות מכל הבנקים כדלהלן:

 צמודה  קבועה   P בנק

   2.56% 0.05- לאומי 

   2.65% 0.3- דיסקונט 

  צמוד + 0.99 2.72% 0.38- דקסיה

     0.25 מזרחי 

 1.25 2.78% 0.37- פועלים 

 

 0.38%-הצעת בנק דקסיה היתה ההצעה הטובה ביותר פריים

 החלטת החברים בועדה להמליץ לקחת את ההלוואה מבנק דקסיה

קבלת הלוואה לצרכי  מסמיכים את ועדת ההשקעות לקבל הצעות נוספות ו/אוחברי המועצה 
 , -0.3מבנק "דיסקונט" בפריים  ₪ 10,000,000פיתוח ברחבי העיר על סך 
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  29/19החלטה מספר 
 

שנים בריבית של  10מבנק דקסיה לתקופה של ₪  10,000,000מחליטים לקחת הלוואה עס' 
 . 0.38%-פריים

 
 

בוריס יודיס, איתי כהן, נגה שרון, דני לירז וזאן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי,  בעד:
 .דסטה, עדיאל אילוז, צורי כהן

 , כפיר סרוסי, מוטי אלוש.מיכאל ברקן, משה לוי, בתיה אדרינגד: 

 : שונות 01נושא מספר 

. אני מבקש מדני באחד מבתי הספר בעיר אירוע מאוד לא נעים קרהבשבוע שעבר,  ראש העיר:
 דסטה וחביב פרץ להרחיב על העניין.

 
בבית הספר בגבעת שקרה מקרה , מדובר על השמעתם מהתקשורת רובכםכפי ש דני דסטה:

לא היה , הנושא היה מהיר והמענה למשפחהאם הטיפול  ,לעניות דעתי המורה בשבוע שעבר.
 הילד חזר היום ללימודים כרגיל, יחד עם חביב ליווינו את המשפחה ואני מתפתח לממדים אלו.

י בקש לציין את ראש העיר, למרות שלא היה בארץ, תגובתו הרגיעה את הרוחות. אנא. בכיתתו
 מקווה שמקרה כמו זה לא ישנה.

 
בעיר, היסודיים מקרה בקצרה. בשבוע שעבר, באחד מבתי הספר פרטי האספר את  חביב פרץ:

ולא הצטרף  בכיתה הושאר. אחד מהתלמידים בסביבת בית הספררגלי סיור להתלמידים יצאו 
ההורים בה השתתפו שעת חיפושים, לאחר נעלם מהכיתה.  כיהתגלה לאחר מספר דקות, ו ,לסיור

המקרה, עם היודע . מיד הו צופה בטלוויזיבריא ושלם בבית הילד נמצאמנהלת בית הספר, ו
בנוסף ראש העיר נתן הוראה חד משמעית  טיפלה בנושא,מנהלת אגף החינוך גב' טינה ולדמן 
 רק באישורו ובאישור אגף החינוך. אני מקווה שבימיםאלא ששום תלמיד לא נשאר בבית הספר 

  ובאחריותם.  שהנושא בטיפולם ,הקרובים נקבל תשובה ממשרד החינוך
 

מדובר באירוע חמור שאסור להקל בו ראש. זה חוסר אחריות להשאיר תלמיד לבד  ראש העיר:
בתוך בית הספר. גם כאשר מבקשים מתלמיד לגשת לחדר המנהלת, צריך לוודא שאכן הגיע לשם. 

נהם טינה, דני וחביב. מצד יבלטיפול בנושא אבקש לציין לחיוב, את חבירתם של מספר גורמים 
באופן הטיפול מצד שני ההחלטה אה שמעשיו של המורה אינם תקינים אך אחד, ישנה הבנה מל

בעקבות מאמציי לוודא אי הישנות של הינה של משרד החינוך ולא של עיריית עפולה. בעניין 
בסמכות משרד החינוך, הנחתי את מנהלי  שההחלטה על יציאה לטיול הינהלמרות ומקרה כגון זה 

ברגע שתהיה החלטה של משרד בתי הספר שכל החלטה לא להוציא תלמיד לטיול תגיע לשולחני. 
 החינוך, אנו נשוב ונעדכן. 

 
  19:00הישיבה נסגרה בשעה  

 
 
 
 
 
 
 

________________      ________________ 
  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


