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מצד שני 

הואיל ובבחירות לראשות העירייה בעפולה שנערכו בשנת 2018 נבחר מר אבי 
אלקבץ לראשות העיר עפולה. 

והואיל וסיעת ישראל ביתנו במועצת העיר עפולה במסגרת הקואליציה העירונית 
בראשות ראש העיר מר אבי אלקבץ. 

והואיל וברצון הצדדים לשתף פעולה במועצת העיר עפולה במסגרת הקואליציה 
העירונית בראשות ראש העיר מר אבי אלקבץ. 

והואיל וברצון הצדדים לשתף פעולה לטובת ציבור התושבים והעיר. 
והואיל וברצון הצדדים להעלות על הכתב את תנאי שיתוף הפעולה בינהם. 

לפיכך הוסכם כדלקמן: 

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. 

הצדדים ישתפו פעולה במועצת העיר ויפעלו לקידום העיר, עפולה ולהצלחתו 3.
המירבית של מר אבי אלקבץ כראש העיר. 

מוסכם על הצדדים להסכם זה לפעול בשיתוף פעולה ובתיאום מלא במסגרת 4.
הקואליציה במועצת העיר. 

הצדדים להסכם מתחייבים לאכוף על חברי מליאת מועצת העיר מטעמם 5.
משמעת סיעתית ולהצביע בהתאם להחלטות הקואליציה העירונית בכהונת 

ראש העיר מר אבי אלקבץ. 



מר מיכאל ברקן ימונה כמשנה לראש העיר (ללא שכר) וימונה על ידי ראש 6.
העיר ומועצת העיר עפולה כיו״ר דירקטוריון הקשישים ובעפולה ויינתנו לו 

הסמכויות הכרורות בתפקיד. 
מר בוריס יודיס ימונה על ידי ראש העיר ומועצת העיר כמחזיק תיק הקליטה 7.

בעיר עפולה ויינתנו לו הסמכויות הכרורות בתפקיד. 
הצדדים מצהירים כי הם רואים בהסכם זה את יסודותיו של שיתוף הפעולה 8.

בינהֿם 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. 9.
כל שינוי כאמור בהסכם זה טעון מסמך בכתב. 10.

ולראיה באו הצדדים על החתום 

עפולה אחת                     גוש ישראל ביתנו


