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 21-21, 11/44פרוטוקול ישיבת מועצת עיר מס'                 
 חדר ישיבות אורן 20.12.21מיום                                                         

 
 
 

 נוכחים:
 ראש העיר  -  מר אבי אלקבץ

 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר חביב פרץ
  סגן ראש העיר - מר בוריס יודיס  

  סגן ראש העיר - מר מנחם גולד      
 משנה לראש העיר  -  מר מיכאל ברקן

 חבר מועצה   -  מר מוטי אלוש
 חברת מועצה   -גב' קרן אלקריף               

 חבר מועצה -  מר איתי כהן 
 חבר מועצה -  מר דני דסטה 

  חבר מועצה -  מר עדיאל אילוז
 חבר מועצה -  מר לירז וזאן

  חבר מועצה -  מליחימר שלמה 
 חברת מועצה  -  גב' נגה שרון

 

 :חסרים
  חבר מועצה -  מר צורי כהן
 חבר מועצה  -  מר משה לוי

 חבר מועצה  -  מר כפיר סרוסי
 חברת מועצה   -  גב' בתיה אדרי

 

 משתתפים:
 

 מנכ"ל העירייה             -שלמה                 מר שלום
  גזבר העירייה         -  מר איציק שריקי

 יועמ"ש העירייה         -   מר איתי קידר 
   מבקרת העירייה         -    גב' עינב פרץ

 מנכ"ל חכ"ל          -  מר נתנאל כהן
 מנהלת אגף תאום בקרה וחדשנות          -             גב' שרית דהן      

 
 
 

 18:30הישיבה נפתחה בשעה   ●
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 :סדר היוםעל 

 .סגן ראש עיר -חדלות כהונה  .1

 .בחירת סגן ראש עיר .2

 .האצלת סמכויות ראש העיר .3

 מינוי עוזר אישי לסגן ראש הרשות. .4

 קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות. .5

 

 חדלות כהונת סגן ראש העיר :1נושא מס' 

 
 

 תפטרותו מתפקיד סגן ראש העיר.המודיע על לפני כחצי שעה קיבלנו מכתב ממר שלמה מליחי הראש העיר: 
 

תמכתי באבי אלקבץ וזה היה טבעי שאקבל את סגנות ראש העיר לאחר  2018זה לא סוד שבשנת  :שלמה מליחי
לירז וזאן הפך להיות חבר ש בטענה ,שהוכחתי את יכולותיי. מבחינתי ההסכם לא כובד וההבטחה הופרה

מכתב שבו הוא שולל האני נשארתי עם מנדט אחד. לפני כחודש ראש העיר הגיע למשרדי והגיש לי את ואופוזיציה 
חבריי בקואליציה, אני מאוד מעריך אתכם, אף אחד לא ייקח ממני את התרומה, . כסגן ראש העיר יאת סמכויותי

. בכל השנים האלה דלתי העשייה והפעילות לטובת העיר עפולה גם בקדנציות הקודמות וגם בקדנציה הנוכחית
הייתה פתוחה לכולם. אני מבקש להודות במיוחד לעובדי עיריית עפולה שהייתה לי הזכות לעבוד איתם, אני 

 אמשיך לייצג נאמנה את כולם.
 

אני חושב ששלמה התנהל בצורה מכובדת במקום להעמיס על חברי המועצה, הבין את העניין והתפטר ראש העיר: 
שאבן נגולה מעל ליבם ואינם צריכים להיות בצד המפטר אלא בצד  חברי מועצהישנם כאן כמה בעצמו. אני יודע ש

 שמאשר התפטרות. תודה רבה לשלמה.
 

   21/108החלטה מספר 
 

 

 את התפטרותו של שלמה מליחי מסגנות ראש העיר.חברי מועצת העיר מאשרים 
 

מוטי אלוש,  מיכאל ברקן, כהן, בוריס יודיס, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, קרן אלקריף, איתי בעד:
 .לירז וזאןמנחם גולד,  דני דסטה, עדיאל אילוז,

 

 נגה שרון. :לא מצביעה
 

 
 

 

 בחירת סגן ראש עיר: 2נושא מס'
 

 100%)–בשכר  בוריס יודיס לסגן ראש העיר ד"רהמועצה מתבקשת לבחור את חבר המועצה  ראש העיר:
בוריס כיהן  .לחוק הרשויות המקומיות )ראש העיר וסגניו(א  15מהמשכורת הנקבעת ע"י שר הפנים( עפ"י סעיף 

שעלתה מכל  החשוב מאוד בעיר עפולה ולאוכלוסיי ההעלייבעבר כסגן ראש עיר, אני חושב שנושא קליטת 
 התפוצות לעיר יש מקום חשוב.
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 109/21החלטה מספר 
 

רשויות הא' לחוק  15ס'  את מינויו של מר בוריס יודיס לתפקיד סגן ראש העירחברי מועצת העיר מאשרים 
 .1975)בחירת ראש הרשות, סגניו וכהונתם( התשל"ה  המקומיות

 
מוטי אלוש,  מיכאל ברקן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, קרן אלקריף, איתי כהן, בוריס יודיס, בעד:

 .מנחם גולד, לירז וזאן דני דסטה, עדיאל אילוז,
 

 נגה שרון. :נגד
 

על כך שהוא מייחס  בפרט בראשית דבריי אני רוצה להודות לכולכם על התמיכה ולראש העירבוריס יודיס: 
כל אופן סדיר במהלך בחשיבות גדולה לנושא הקליטה. וועדת הקליטה בראשותו של היו"ר דני דסטה פועלת 

 השנה וכך תמשיך. תודה רבה.
 

 חברת המועצה נגה שרון מתפרצת ומפריעה לישיבה ונקראת לסדר פעם ראשונה 
 

 אני מאחל לבוריס בהצלחה מכל הלב.שלמה מליחי: 

 אני מאחל גם לך שלמה בהצלחה והמשך שיתוף פעולה. בוריס יודיס:

 

 האצלת סמכויות ראש העיר:  3נושא מס'
 

 (.1975לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם התשל"ה  17 ס'לפי 

וזכות חתימה על את תיק הקליטה והסמכויות הנגזרות מכך סאני מבקש להאציל לד"ר בוריס יודיראש העיר: 
אני בטוח שאיתי   .כמחזיק תיק השכונותכהן כמו כן אני מבקש להאציל סמכויות לאיתי  .מסמכי העירייה

 יעשה עבודה נהדרת, איתי הוא איש עשייה עם המון רקע בתחום ואני מאחל לשניכם הצלחה רבה. 

 מתבקשת לאשר החלטת ראש העירייה להאציל מסמכויותיו, כדלקמן:המועצה 

 וזכות חתימה על מסמכי העירייה. תיק הקליטהבוריס יודיס: 
 תיק השכונות  איתי כהן    :

 
 

   110/21החלטה מספר 
 

 .לבוריס יודיס ואיתי כהןראש העיר האצלת סמכויות חברי מועצת העיר מאשרים 
 

מוטי אלוש, דני דסטה,  מיכאל ברקן, אבי אלקבץ, חביב פרץ, קרן אלקריף, איתי כהן, בוריס יודיס, בעד:
 .מנחם גולד עדיאל אילוז,

 

 שלמה מליחי, לירז וזאן. :נגד
 לא מצביעה: נגה שרון.

 אני מודה לראש שהעיר על האמון שהוא נותן בי, אני אמשיך לעבוד בכל הכח למען העיר. :  איתי כהן
 

אתה לא תצטער על הבחירה, אנחנו אדוני ראש העיר אני מבקש לברך את ד"ר בוריס יודיס,  מיכאל ברקן:
 נמשיך לעבוד ביחד עוד המון שנים.
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למשמעת קואליציונית. אני מאחל לבוריס המון  עברנו תקופה קשה ובסופו של דבר אנחנו מחויביםדני דסטה: 
 כמחויב.ישיבות  4בהצלחה. וועדת הקליטה  מתנהלת בצורה טובה מאוד קיימנו השנה 

 

 יהודה משה יוצא מהישיבה
 

 מינוי עוזר אישי לסגן ראש הרשות: 4 נושא מס'
 

האוצר לעניין העסקת בהתאם לחוזר הנחיות משותף למשרד הפנים והממונה על השכר במשרד  ראש העיר:
 בדים במשרות אמון בשלטון המקומי: עו

שכר בכירים, הצמדת / אחזקת רכב,  40% 18.11.21-23.12.21מינוי מר יהודה משה למנהל לשכת ראש העיר מיום 
 בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים.

הודה משה כעוזר אישי לסגן ראש הרשות מר מינוי מר י 23.12.21החל מתאריך  בעקבות החלפת סגן ראש העיר,
 שכר בכירים, הצמדת / אחזקת רכב, בכפוף להוראות פקודת העיריות ולאישור משרד הפנים.   40%, בוריס יודיס

 
 

 

   21/111החלטה מספר 
 

את מינויו של מר יהודה משה לעוזר אישי לסגן ראש הרשות ומאשרים את מינויו חברי מועצת העיר מאשרים 
 .כמנהל לשכת ראש העיר 18.11.21-23.12.21בתקופת ההשלמה מתאריך 

 
בעד: אבי אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, קרן אלקריף, איתי כהן, בוריס יודיס, מיכאל ברקן,  מוטי אלוש, 

 דני דסטה, עדיאל אילוז, מנחם גולד.

 נגד: לירז וזאן.

 לא מצביעה: נגה שרון.

 

 יהודה משה חוזר לישיבה

 זר סגן ראש העיר.תודה רבה ליהודה על התקופה שבה ניהל את לשכתי ובהצלחה כעוראש העיר: 

 

 .קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשות: 5 נושא מס'
 

, נבחר עפ"י סעיף מתבקשת לאשר את הר"מ כבעלי זכות חתימה על מסמכים בשם הרשות המועצה ראש העיר:
 :עם בכיר עפ"י סעיף ב' יחדא' 

 
 

 א. מר אבי אלקבץ, ראש הרשות ו/או מר חביב פרץ מ"מ ראש העיר ו/או סגן ראש העיר מר בוריס  יודיס.
 

 ב. מר יצחק שריקי, גזבר העירייה ו/או מנכ"ל העירייה מר שלום שלמה.
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   112/21החלטה מספר 
 

 .קביעת בעלי זכות חתימה על מסמכי הרשותחברי מועצת העיר מאשרים את 
 

אלקבץ, חביב פרץ, שלמה מליחי, קרן אלקריף, איתי כהן, בוריס יודיס, מיכאל ברקן, , מוטי אלוש,  בעד: אבי
 דני דסטה, עדיאל אילוז, מנחם גולד, לירז וזאן.

 : נגה שרון.נמנעת

 

בשעות הבוקר ניחמתי את משפחת מירון, אני מביע את תנחומנו העמוקים ומבקש לכבד בדקת דומיה  ראש העיר:
 את זכרה של אן מירון אשת ראש העיר לשעבר יצחק מירון שנפטרה בשבוע שעבר ממחלה קשה.

 .מועצת העיר עומדת דקת דומיה לזכרה של אן מירון

אנרגיות  מלאת שמחת חיים עם  הה. אן הייתה אישלפני כחודשיים התגלתה אצל אן מחלה קשראש העיר: 
עשייה מרובה ועזרה מאוד לזולת במשך עשרות שנים. מצאנו את איציק כואב מאוד את מותה, המום חיוביות, 
ואם בנותיו גם החברה הטובה ביותר שלו בחיים. זוהי הרגשה  אשתוסיפר כי אן הייתה מלבד  איציקומתגעגע, 

מכאן אנו מוסרים את תנחומנו לאיציק, טל ויעל ולכל בני המשפחה.  שלא ידעו צער  .של חור בלב וכאב עמוק
בניין ירושלים ינוחמו.  אין ספק שחותמה של אן צריך להיות מונצח בדרך כלשהי. אנחנו נשב עם המשפחה בו

 לברכה. הונמצא את הדרך בה ננציח את מורשתה של אן מירון זיכרונ

 

 
 19:00הישיבה הסתיימה בשעה 

 

 

 

 

 

 

 
________________      ________________ 

  
 אבי אלקבץ              שלום שלמה       

 ראש העיר              מנכ"ל העירייה   


