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מצד שני 

הואיל וברצון הצדדים לשתף פעולה בבחירות המוניציפליות שיתקיימו בשנת 
2018 לראשות ולמועצת העיר עפולה. 

והואיל וברצון הצדדים להמשיך ולשתף פעולה לאחר הבחירות לטובת ציבור 
התושבים והעיר. 

והואיל וברצון הצדדים להעלות על הכתב את תנאי שיתוף הפעולה בינהם. 

לפיכך הוחלט והוסכם: 

המבוא להסכם זה מהווה חלק בלתי נפרד הימנו. 1.

הצדדים מתחייבים לקיים בינהם שותפות אמת ולפעול למען עתיד העיר 2.
עפולה, קידומה, פיתוחה ורווחת תושביה. 

הבית החברתי והעומד בראשה יפעלו להצלחתו המירבית של מר אבי 3.
אלקבץ בבחירות לראשות העיר. 

מוסכם על הצדדים כי היה ומר אלקבץ ייבחר לראשות העיר, יפעלו הצדדים 4.
להסכם זה יחדיו בשיתוף פעולה ובתיאום מלא במסגרת הקואליציה במועצת 

העיר. 



בכפוף להוראת כל חוק, הקואליציה העירונית תורכב מחברי המועצה מטעם 5.
סיעת עפולה אחת, הבית החברתי וסיעות נוספות שתצורפנה לקואליציה 

עפ״י החלטת עפולה אחת. 
הצדדים רואים עין בעין את ענין הצביון היהודי, חינוך (בדגש על עלות 6.

הקייטנות, הצהרונים, וגני הילדים), פניות הציבור ורווחה. 

הצדדים רואים עין בעין את שמירת הסטטוס קוו הדתי בעפולה ואף לחזקו 7.
במוסדות תורניים נוספים במסגרת הגידול הדמוגרפי בעיר, ובכללפ מוסדות 

חינוך. 
הצדדים יראו עין בעין הנשת דרכים לנכים ושיפור מיטבי בתחום זה בעיר 8.

עפולה. 
מוסכם על הצדדים כי היה ומר אבי אלקבץ ייבחר לראשות העיר וירכיב את 9.

הקואליציה ישמש נציג מטעם הבית החברתי כמחזיק תיק פניות הציבור 
כאשר תהיה לנציג הבית החברתי הסמכות המלאה בענין תוך תאום עם כלל 

גורמי העירייה והאחריות הכרוכה בכך. 

הבית החברתי ייה גורם ושותף בועדות החינוך, ועדת הנחות ובדגש לועדות 10.
המחליטות בכל הקשור למתן עזרה למשפחות מעוטות יכולת, חד הוריות. 

נציג הבית החברתי ישמש כיו״ר ועדה הבכירה ביותר בנושאים החברתיים 11.
בדגש על הצרכים המיוחדים. 

הצדדים מצהירים כי הם רואים בהסכם זה את יסודותיו של שיתוף הפעולה 12.
בינהם, באופן אשר יאפשר לכל הצדדים מעורבות והשפעה על ניהול העיר 

והעירייה ויביא לפיתוחה ולשגשוגה של העיר עפולה. 

הסכם זה יובא לידיעת הציבור ויפורסם בהתאם לנדרש בחוק. 13.

כל שינוי כאמור בהסכם זה טעון מסמך בכתב, החתום ע״י יו״ר הבית 14.
החברתי - מצד אחד וע״י יו״ר עפולה אחת - מצד שני. 

ולראיה באו הצדדים על החתום 

עפולה אחת                     הבית החברתי 
באמצעות היו״ר מר אבי אלקבץ       באמצעות מר איתי כהן


