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Verantwortlich: ellag@afula.muni.il   

Vom: 21/08/2018   

 20/08/2018 תאריך הישיבה

ישיבה' מס  6-18, 85/10 

 כספים סיווג

 

 

 נוכחים:

 ראש העיר  -   מר יצחק מירון
 מ"מ ראש העיר -   מר שלמה מליחי
 משנה לראש העיר   -   מר מיכאל ברקן

 סגן ראש העיר  -   מר משה לוי
 סגן ראש העיר  -   ד"ר בוריס יודיס

 חבר מועצה  -  מר ולדימיר קרייזלבורד
 חבר מועצה -   מר ראובן יוקלר 

 חבר מועצה -  מר יהודה אלמקייס
 חבר מועצה  -   מר מנחם גולד
 חבר מועצה  -   מר דוד סויסה

 חבר מועצה -   מר אביי דג'ן
 חבר מועצה -   מר שלום שלמה

 חבר מועצה -   מר חביב פרץ
 חבר מועצה -   מר יוסי אסרף

 חבר מועצה -   מר אבי אלקבץ
 

 

 משתתפים:
 מנכ"ל העירייה -   מר רפאל כהן

 יועמ"ש העירייה -   מר איתי קידר
 מבקרת העירייה -   פרץרו"ח עינב 

 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי
 סמנכ"ל תפעול -   מר יעיש סויסה
 סמנכ"ל מינהל הרווחה והשירותים החברתיים -   מר אלי בניאס

 מהנדס העירייה -  מר ישראל קנטור
 מנהל פניות הציבורעוזר ראש העיר ו -   מר מוטי פריאל

  קב"ט העירייה -   מר אבי אדרי
   מנכ"ל חברה כלכלית  -   תומר חדדמר 

 
 

 19:00  -הישיבה נפתחה בשעה

 על סדר היום:



 . 1960חוק עזר לעפולה )רחצה בבריכת השחייה(, תש"ך  -ביטול  .1

 .5/8/18אישור פרוטוקול וועדת כספים מיום  .2

 . 1/2018אישור דו"ח רבעוני  .3

 . 2018אישור שינויים בתקציב  .4

 
 

 .1960לעפולה )רחצה בבריכת השחייה(, תש"ך  חוק עזר -ביטול : 1נושא מס' 

 
 67/18החלטה מס' 

 .1960חוק עזר לעפולה )רחצה בבריכת השחייה(, תש"ך את  מחליטים לבטלחברי המועצה 

 ולדימיר קרייזלבורד, משה לוי, בוריס יודיס,מיכאל ברקן, יצחק מירון, שלמה מליחי,  - 10בעד: 

 גולד, דוד סויסה.יהודה אלמקייס, מנחם ראובן יוקלר, 

 .אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף  - 4נגד: 

 אביי דג'ן. - 1נמנע: 

 

 

 .5/8/18פרוטוקול וועדת כספים מיום אישור : 2נושא מס' 

 
 18/68החלטה מס' 

 .5/8/18חברי המועצה מאשרים פרוטוקול וועדת כספים מיום 

לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, ראובן יוקלר, יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה  - 10בעד: 

 יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד סויסה, אביי דג'ן.

 .אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף  - 4נגד: 

 שלמה מליחי. - 1נמנע: 

 

 

 . 1/2018אישור דו"ח רבעוני : 3נושא מס' 

 324מלש"ח, אנו מסיימים את הרבעון בעודף של  359,446: תקציב העירייה הינו יצחק שריקי

 אלש"ח. המגמה ממשיכה כמו בשנים הקודמות, אנו עומדים ביעדי התקציב.

 
 18/69החלטה מס' 

 .1/2018חברי המועצה מאשרים דו"ח רבעוני 

יצחק מירון, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד, ראובן יוקלר,  - 9בעד: 

 .דוד סויסהיהודה אלמקייס, מנחם גולד, 

 .אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף  - 4נגד: 

 , אביי דג'ן.שלמה מליחי - 2נמנע: 

 

 

 .2018בתקציב אישור שינויים : 4נושא מס' 



 .ג את השינוייםמצ :העירייה גזבר

 ₪. 380,001,000סה"כ התקציב עומד ע"ס 

 

 18/07החלטה מס' 

 .2018מאשרים שינויים בתקציב חברי המועצה 

יצחק מירון, שלמה מליחי, מיכאל ברקן, משה לוי, בוריס יודיס, ולדימיר קרייזלבורד,  - 10בעד: 

 סויסה.ראובן יוקלר, יהודה אלמקייס, מנחם גולד, דוד 

 אביי דג'ן. ,אבי אלקבץ, שלום שלמה, חביב פרץ, יוסי אסרף  - 5נגד: 

 

 

 

 
 
 
 

________________ 
 יצחק  מירון

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 
 

 19:15הישיבה ננעלה בשעה: 

 


