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 :משתתפים
 ראש העיר  -   אבי אלקבץמר 
  ראש העירוסגן מ"מ  -  חביב פרץ            מר
 סגן ראש העיר  -   שלמה מליחימר 
 חבר מועצה  -  מנחם גולד      מר 
 חבר מועצה -  בוריס יודיס  מר 
 חבר מועצה -  צורי כהן          מר
 חבר מועצה  -  לירז וזאן       מר 
 חבר מועצה -   איתי כהן מר 

 חברת מועצה           -                   גב' קרן אלקריף      
 חברת מועצה            -    גב' נגה שרון                          

 חבר מועצה -  עדיאל אילוז   מר 
 חבר מועצה -   דני דסטה מר 
 חבר מועצה -  משה לוי              מר 
 חבר מועצה -   כפיר סרוסימר 
 חברת מועצה            -                          בתיה אדריגב' 
 חבר מועצה -  מוטי אלוש      מר

 
 

 חסרים:
 חבר מועצה -   מיכאל ברקןמר 

 
 :נוכחים

 גזבר העירייה -   מר יצחק שריקי
 מבקרת העירייה -   רו"ח עינב פרץ

 מהנדס עירייה -  מר ישראל קנטור
 יו"ר ועד העובדים -   מר יוסי חן
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בקדנציה מספר  2018לשנת  2מר אבי אלקבץ ערב טוב , פותח את ישיבת מועצת העיר מס' ראש העיר 

11. 

אנו נפתח את ישיבת המועצה בהצהרת אמונים של חברים המועצה עדיאל אילוז ומנחם גולד שלא 

 היו בישיבה קודמת.

 אמונים :  מצהירים –עדיאל אילוז והרב מנחם גולד 

 ינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.""אני מתחייב לשמור אמונים למד

 מינוי מנכ"ל העירייה }מצ"ב{. :1נושא מס' 

 מעמידים למינוילבדיקת כשירות מנכ"ל  . אנו  קיימנו השבוע ועדה ראש העיר מר אבי אלקבץ,

, המינוי דורש  מנכ"ל שכר  100%-ו משרה 100% ולמנותו  את רו"ח שלום שלמהמנכ"ל העירייה 

חודש מיום  18נון של צריך להיות בתקופת צישמי שכיהן כחבר מועצה ר מיוחד מאחר אישו

 צה חברי מוע 2/3ג שאומר שכאשר יש רוב של ישנו בחוק סיימאידך,  התפטרותו מהמועצה.

 בדקנו ואכן התקיימו כלל התנאים .  –ינון ניתן לבטל או לקצר את תקופת הסובאישור השר 

 את תנאי ם , בדקתיכיתי קידר , חוות הדעת שלי מונחת על שולחניועץ משפטי לעירייה מר א

בנוסף בדקתי את  , מר שלום שלמה בעל תואר אקדמאילפני ועדת האיתור  הכשירות של המועמד

 הניסיון התעסוקתי והניהולי ומצאתי שעומד בתנאי הכשירות הנדרשים .

 100%של  העירייה  שהמשרה מתוקצבת בתקציב אישורגזבר העירייה מר יצחק שריקי , העברתי 

 .  שכר מנכ"ל 100% –משרה ו 

לתפקיד זה שהוא   מביאו אנירות מעמיקה עם מר שלום שלמה ,יכראש העיר מר אבי אלקבץ, מה

עניינים עסקים . משוכנע ו עניינים חשבונאים צעיר ומוכשר רו"ח שניהלמדובר ב, משרת אמון 

בשנים ישנן הרבה משימות בעירייה את תפקידו עם שכל ורגש . ששלום דמות מתאימה . ימלא 

כך שוועדת מנהל כללי . סומך עליו וגאה על  של  הקרובות שלום אמור לשמש בתפקיד מפתח

 הבדיקה קבעה פה אחד שהוא מתאים .

 מי נכח בוועדת הבדיקה ?  גב' בתיה אדרי:

כמו מינוי בכירים ישבתי בראשה מאותו הרכב  מורכבת  ת הבדיקהדעו: ראש העיר מר אבי אלקבץ,

חבר הקואליציה מר חביב פרץ , חבר האופוזיציה מר מוטי אלוש, היועץ המשפטי מר איתי קידר  ,

  כחוק. –ומנכ"ל עיריית חדרה אשר מונה ע"י השר  

האינטרס זיציה  נשמש כשומרי הסף של י מהאופוימניחה שכל חבר תיה אדרי : כחברת מועצה גב' ב

 הציבורי.



 שנים , התחלפו היוצרות. 5כמו שאנו היינו לפני  ראש העיר מר אבי אלקבץ:

 יהתחייבת אופוזיציהאנו רוצים שהכל יתנהל במנהל תקין וע"פ חוק . בתור חברה ב גב' בתיה אדרי: 

 להצביע לגופו של עניין .

 ראה זאת לנכון   יציהאפשר לפרגן לאדם ראוי , יתרה מכך נציג האופוזראש העיר מר אבי אלקבץ: 

 ב של מנהל לא תקין לפי דברייך. רק לפי מנהל תקין , את מציירת מצ. נתנהל אך ולהצביע בעד

במקרה הזה מצביעה לגופו של אדם , כמו שציינת זה חלק מתפקידי להעלות זאת . גב' בתיה אדרי :

  2013חודש , שלום שלמה כיהן כחבר מועצת העיר מהבחירות ב 18 של ינוןצטרם חלפה תקופת ה

,וכששמע את תוצאות הבחירות בחר להתפטר מהמועצה מתוך כוונה להתמנות  2018עד הבחירות ב 

 ניגוד עניינים  מעורר בעיות . טוהר מידות,מנכ"ל העירייה .כל הנושא של עניין ל

ניגוד עניינים . ון , משרת אמון היא בהכרח בבמשרת אמ עד שמדוברראש העיר מר אבי אלקבץ :

  .אישור השרמועצה ו 2/3ולכן צריך אישור של 

השכלה האם  עניין ראשון אך  –מר קידר ציין את השכלתו כרואה חשבון מוכר  , גב' בתיה אדרי:

 עניין שני היעדר ניסיון רלוונטי בהיקף כזה . מר איתי קידר לא פירט את הניסיון  ,  ? מתאימה

 התעסוקתי. 

 מר איתי קידר היועץ המשפטי בדק ואישר זאת.  הוועדה בדקה זאת , :ראש העיר מר אבי אלקבץ

עם מר שלום שלמה יש לו ניסיון מוקדמת ישבתי בוועדת הבדיקה , יש לי היכרות מר מוטי אלוש : 

 שאני רואה את טובת העיר אני בעד המינוי.  , משום

להחלטת ועדת הבחינה לאיתור מנכ"ל העירייה מיום בהתאם : ראש העיר מר אבי אלקבץ

שכר מנכ"ל,  100% –משרה ו  100%: מינוי רו"ח שלום שלמה למנכ"ל עיריית עפולה, 25/11/18

 הצמדת רכב, בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים.

 

( 3א)ב()122עיף אישור מינוי רו"ח שלום שלמה לתפקיד מנכ"ל העירייה בכפוף להוראות ס 1.1

 לפקודת העיריות }נוסח חדש{.

, רו"ח שלום שלמה, לפי חוזה בכירים בגובה משרה 100% אישור העסקת מנכ"ל העירייה 1.2

 משכר מנכ"ל והצמדת רכב. 100%

שלום שלמה בכל וועדות העירייה, חובה ורשות, בהן היה חבר מנכ"ל העירייה  רו"חמינוי  1.3

 . הקודם

 

 

 



 

 :93/18החלטה מספר 

 מועצת העיר מאשרים את מינויו של שלום שלמה כמנכ"ל עיריית עפולה.חברי 

אבי אלקבץ , קרן אלקריף , חביב פרץ , מנחם גולד , שלמה מליחי, בוריס יודיס , צורי כהן ,  בעד:

 לירז וזאן , איתי כהן , עדיאל אילוז , דני דסטה, נגה שרון , כפיר סרוסי , מוטי אלוש. 

 דרי .נגד: משה לוי , בתיה א

 אבקש להזמין את מר שלום שלמה .  - 2/3בעד יותר מ 14

 הנוכחים מקבלים את מר שלום שלמה בברכה. 

 

 : אישור תב"רים }מצ"ב{. 2נושא מס' 

 רים נשלחו אליכם, האם יש שאלות??התב"מר יצחק שריקי : 

 

 חינוך בנושא סביבה תשעט – 1316אישור הקמת תבר   2.01

 

             ₪ 135,556 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  108,445    משרד הגנת הסביבה

  ₪ 27,111     953תבר 

 ₪ 135,556   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 פרוייקטים חינוכיים באיכות הסביבה – 953אישור הגדלת תבר  2.02

 

 ₪   430,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  100,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 100,000      מכון הפסדים

 ₪ 530,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 

 



 

 

 פרחי ספורט – 877אישור הגדלת תבר  2.03

 

 ₪   811,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  180,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 180,000     משרד הספורט 

 ₪ 991,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 2018סימון כבישים  – 1317אישור הקמת תבר   2.04

 

 

             ₪ 99,952 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  79,954     משרד התחבורה

  ₪ 19,998     קרנות הרשות

 ₪ 99,952   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 הסדרים בטיחותיים אמית יהודה – 1318אישור הקמת תבר   2.05

 

             ₪ 750,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  600,000     משרד התחבורה

  ₪ 150,000     קרנות הרשות

 ₪ 750,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 ירושלים-הבנים-כביש יהושע – 1319אישור הקמת תבר   2.06

 

             ₪ 600,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  480,000     משרד התחבורה

  ₪ 120,000     קרנות הרשות

 ₪ 600,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 C1פיתוח מתחם  – 312אישור הגדלת תבר  2.07

 

 ₪   62,500,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  1,500,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 1,500,000      חיובי בעלים

 ₪ 64,000,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס



 

 

 

 

 

 נגישות אולפנא צביה – 1320אישור הקמת תבר   2.08

 

             ₪ 550,000 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  550,000     משרד החינוך

 ₪ 550,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 

 תה"ל תשע"ט – 1322אישור הקמת תבר   2.10

 

             ₪ 204,490 מבקשים לאשר הקמת   התב"ר עס'              

  ₪  204,490     משרד החינוך

 ₪ 204,490   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 התקנת תאורת לד ברחבי העיר – 1229אישור הגדלת תבר  2.11

 

 ₪   13,561,000    התב"ר עומד ע"ס של 

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

   ₪ 1,000,000      משרד הפנים

 ₪ 14,561,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 תבר"ים נוספים . 2גזבר העיר:מבקש להוסיף 

 המועצה מאשרים פה אחד. חברי

 

 תכנון גנ"י חדשים – 1268אישור הגדלת תבר  2.12

 

 ₪   300,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  800,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 800,000      קרנות הרשות

 ₪ 1,100,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

 

 



 

 עת המורהבשיפוץ מקווה בג – 1102אישור הגדלת תבר  2.13

 

 ₪   620,000    התב"ר עומד ע"ס של 

  ₪  287,000           מבקשים לאשר הגדלת  התב"ר  

   ₪ 287,000      קרנות הרשות

 ₪ 907,000   -סה"כ מעמידים את התב"ר ע"ס

 

מסדר   209מסירים את תב"ר  .חלק הקמה וחלק הגדלה הינם הת"ברים ראש העיר מר אבי אלקבץ:
 היום. 

גני  10בנות התוספת תכנון גני ילדים אמורים ל: אנו נדרשים ל מר יצחק שריקי גזבר העירייה

  את כלל המסמכים .  עד סוף החודש למשרד החינוךילדים בדחיפות , כדי להתחיל תכנון יש להגיש 

 מהיכן המימון ?מר מוטי אלוש : 

  .מהעירייההינו קדם מימון המימון מר יצחק שריקי : 

 על מנת שלא נפספס את שנת הלימודים הבאה .  מר אבי אלקבץ :

 האם יש הכנסה להגדלה?? מר יצחק במה מדובר? 207מר משה לוי חבר מועצה , 

  נעשית רק לאחר שיש תקציב.  ב"רהגדלת הת,  C1מגדילים את תב"ר  מר יצחק שריקי :

  :18/94החלטה מספר 

 התבריםחברי מועצת העיר מאשרים את 

בעד: אבי אלקבץ , קרן אלקריף , חביב פרץ , מנחם גולד , שלמה מליחי, בוריס יודיס , צורי כהן , 

 לירז וזאן , איתי כהן , עדיאל אילוז , דני דסטה, נגה שרון .

 : משה לוי , בתיה אדרי , כפיר סרוסי , מוטי אלוש.נמנעים

 :  הרכב ועדות העירייה. 3נושא מס' 

מצד  בוועדות העירייה םיישינומאשרים  טופס על לפניכם מונח בי אלקבץ,ראש העיר מר א

 , מניח שבישיבה הבאה נערוך עוד מספר שינויים.   .]כמו שהבטחנו בפעם הקודמת[האופוזיציה 

 :18/95החלטה מספר 

 חברי מועצת העיר מאשרים את הרכב הועדות כפי שהוצע ע"י האופזיציה. .

 מסכימים פה אחד. 



 יועצת ראש העיר למעמד האישהמינוי 

בראשה של  –מינוי של וועדה לקידום מעמד האישה  לוועדות  מוסיף ראש העיר מר אבי אלקבץ,

רה הגב' עופ הגב' עופרה קלמן אשר נעדרת מכיוון שהנה בשבעת על מות אבי , משתתפים בצערה. 

תשב בכל וועדות העירייה שבהם נדרש ייצוג מצדה. זו שקלמן הביעה את הסכמתה למינוי. היא 

 ג מתאים אחראית למשפחות השכולות , יש לה הרבה מה לתרום. בדרעם הרבה זכויות עופרה 

 :18/96החלטה מספר 

 יועצת ראש העיר למעמד האישההגב' עופרה קלמן כמינוי חברי מועצת העיר מאשרים 

מנחם גולד , שלמה מליחי, בוריס יודיס , צורי כהן , בעד: אבי אלקבץ , קרן אלקריף , חביב פרץ , 

 לירז וזאן , איתי כהן , עדיאל אילוז , דני דסטה, נגה שרון .

 נמנעים: משה לוי , בתיה אדרי , כפיר סרוסי , מוטי אלוש.

 ואישור תבחינים }מצ"ב{. 13/09/2018אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מיום :  4נושא מס' 

מביאים לאישור את התקיימה ועדת תמיכות   13/09 בתאריךיצחק שריקי ,גזבר העירייה מר 

 .{נתונים בחומר שקיבלתם -}משום שלא הייתה מאז מועצה פרוטוקול ועדת תמיכות .

 נכי צה"ל כפי שהועדה אישרה להם. . תמיכה לקבוצת 2לשנה הבאה.  . בתבחינים  1

 :18/97החלטה מספר 

 טוקול ועדת התמיכותחברי מועצת העיר מאשרים את פרו

 מסכימים פה אחד. 

 :  אישור שינוי מורשי חתימה מוסדות חינוך }מצ"ב{.5נושא מס' 

 -גזבר העירייה מר יצחק שריקי , בפעם לפעם נביא אישור לשינוי מורשי חתימה למוסדות החינוך

.  מבקשים לאשר את אישורי מורשי החתימה עם חילופיים המוסדות הם עיריית עפולה 

 מתי"א.שלנו זה פרסונליים בתוך הגופים במקרה 

 

 

 

 



 

 :18/98החלטה מספר 

 מורשי החתימה חברי מועצת העיר מאשרים את 

 מסכימים פה אחד. 

לקח על  שלנו ראש העיר מר אבי אלקבץ, רוצה להזמין את כולם בשבוע הבא חג החנוכה  המתנ"ס

הפארק .ככל שמזג האוויר יאפשר זאת -, בפארק העירוני עצמו אחריות לקיים אירועים חגיגיים

להנות מקיר טיפוס וממצעד לפידים . קיר תבואו יהיה פתוח לתושבי עפולה בלבד לרגל האירוע .

 לשנה . ₪  100טיפוס בייהנה מחוג מי שזכאי לכך  למסגרת חוג לכל ילד חוג  –הטיפוס נכנס 

 בדואר אלקטרוני?גזבר העירייה מ"מ מנכ"ל שואל האם תסכימו לקבל את חומר המועצה 

 חברי המועצה מאשרים לקבל את החומר של מועצת העיר בדואר אלקטרוני , למעט החברים  ,

, המבקשים  אל אילוז , צורי כהן , איתי כהןמוטי אלוש , לירז וזאן , נוגה שרון , בתיה אדרי , עדי

 לקבל ע"י שליח .

 ערב  טוב וחג שמח.  ראש העיר מר אבי אלקבץ,

 

 

 18:35  -הישיבה נסגרה בשעה
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 אבי אלקבץ

 ראש העירייה
 
 
 
 
 
 


