פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 5-2018
שהתקיימה בתאריך  127במאי  2018בשעה 18.00
באולם הישיבות בעירייה
נוכחים:
הרב ניסים מלכה – ראש העיר
מר אלי זפרני – חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי – חבר מועצת העיר
מר יגאל בוזגלו  -חבר מועצת העיר
מר הרצל בן אשר – חבר מועצת העיר
מר אשר פיניאן – חבר מועצת העיר
מר עופר אדר – חבר מועצת העיר
מר בן ציון יעקב  -חבר מועצת העיר
מר יורם מלול  -חבר מועצת העיר
עו"ד אביחי שטרן  -חבר מועצת העיר
מר יורם ממן  -חבר מועצת העיר
מר יהודה חיים  -חבר מועצת העיר

חסרו:
הגב' אהובה סירוגין  -חברת מועצת העיר

בעלי תפקידים:
עו"ד אריאל בר יוסף -יועץ משפטי
מר בני קונפורטי -גזבר העירייה
מר אורן ירמיהו – מבקר העירייה
מר דני קדוש – מנכ"ל החברה הכלכלית
מר אריה דקל – קב"ט העירייה
ד"ר שלומית פחימה  -מנהלת אגף הרווחה
הגב' אידה דהאן  -יועצת ראש העיר למעמד האישה
רשמה :הגב' פאני זפרני – מנהלת היחידה למעקב ובקרה ברשות.
על סדר היום-:

 .1סקירה-חירום – יוצג ע"י ראש העיר/קב"ט.
 .2השתתפות ראש העיר בטקסים בצרפת )לכבוד עצמאות השבעים לישראל(.
 .3פרוגרמה עירונית להקצאות למבני ציבור – נוהל הקצאות )מצ''ב מסמכים(.
 .4חירום)-ע"י חבר המועצה מר יורם מלול(
 ..5תב"רים.
 .6פרוטוקולים ועדת הנחות.
 . .7ענייני עובדים.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני פותח את ישיבת המועצה  5-2018מן המניין ומקריא את סדר היום.

אני פותח בדברי תורה קצר מתוך הפרשה ,לפני כן אני רוצה לאחל ליורם מזל טוב ליום הולדתך,
הרבה נחת והצלחה בכל אשר תעשה ב"ה.
בפרשה שלנו פרשת "נשוא" ,ישנה שם ברכה משולשת ,זו ברכת הכהנים ,שהכוהנים מצטווים
לברך את עם ישראל" ,כה תברכו את בני ישראל ,אמור להם'" :יברך ה' וישמרך יאר ה' פניו אליך
ויחונך וישם לך שלום".
ובהמשך כתוב" :ושמו את שמי על בני ישראל ואני אברך".
הגמרא במסכת סוטא אומרת :כהן שמברך יתברך ,ומי שלא מברך לא יתברך .וכתוב "ושמו
את בני ישראל ואני אברך" ,רש"י אומר שכל מי שמברך יתברך,
אז למה הגמרא אומרת ומרחיבה בנושא?.
הבן איש חי אומר :שיש כאן עניין חשוב מאוד לדעת אותו שכהנים חייבים לברך .כשהכוהנים
גומרים לברך ויורדים מהבמה כולם אומרים להם חזק וברוך יישר כח על מה? זו מצווה שמצויים
עליה הכהנים והכהן צריך לברך .אלא לומר שיש מילה אחת שהכהן מוסיף והיא "באהבה".
ויברך את עמו ישראל באהבה" .יש כאן תוספת שהיא לא נמצאת ,אבל אם הכהן מברך באהבה
לא רק בפה אלא בלב ,אז זו אהבה כפולה .אהבה אחת של הלב ואהבה אחת של הפה זו אהבה
כפולה .אהבה בגימטריה =זה  13אהבה של הלב והפה זה=  . 26זה גם שמו של הקדוש ברוך
הוא.
אומר הקדוש ברוך הוא" :ושמו את שמי על בני ישראל ,אם אתה מברך את עם ישראל באהבה
וגם אני ה' אחזיר לך את אותה אהבה ואברך אותך .אדם שמברך הוא מברך באהבה ,הברכה
חוזרת אליו .אם תברך רק מהפה ולא מהלב אתה לא תקבל בחזרה את הברכה.
זו המשמעות של הגמרא מה שהיא אומרת.
מצב החירום:
בכל מה שקורה בנושא החירום ,נדבר על האירוע האחרון שהיה האירוע האחרון שאנחנו ולא צד
בענין והיינו אמורים להיות עירנים יוותר ולהיות בהערכת מצב כל הזמן מול הצבא.
עם מפקד האוגדה  ,91ועם פיקוד הצפון ,ולראות איך המצב מתפתח .וכל הזמן בדריכות כדי
לראות אם אנחנו פותחים את המקלטים ,עד שלא נדע בוודאות שזה נוגע לנו ,וגם כשפתחנו זה
היה בלילה ולראות לאן זה מתפתח ,כדי לא להכניס לפאניקה את התושבים .הבעיה היא לא

פתיחת המקלטים אלא שלא ניצור פאניקה אצל התושבים .שהכל יתנהל כרגיל שהעסקים יתנהלו
כרגיל וללא מתח .
ובכל הקשור למצב המקלטים בעיר ,אתן למר דקל אריה לתת סקירה בנושא.
מר אריה דקל – קב"ט הרשות
ערב טוב לכולם,
אח התלבטויות זה פתיחת המקלטים או לא פתיחת מקלטים,
מה זה לחוסן של העיר מה המשמעויות לפתיחת מקלטים ,העניין היה שאם אנחנו מכנסים
בלילה את התושבים לתוך המקלטים הווה אומר שהחוסן של הקהילה יורד .הווה אומר שמדובר
בילדים קטנים שלא חוו  ,מבחינת התובנות היה שלא צריך לפתוח מקלטים.
ביום שלמחרת ביצענו תרגילון לפתיחת המקלטים ,אני אישית לקחתי עלי את רובע א' ,ועוד בחור
שלי ,ופתחנו  40מקלטים לבד.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
תוך כמה זמן פתחת את המקלטים?

מר אריה דקל קב"ט הרשות:
אני ברובע א' פתחתי  40מקלטים תוך שעה ועשר דקות.
בחודש פברואר השנה פתחנו את כל המקלטים ב 4-הרובעים בתוך  20דקות .ואין כל בעייה מבצעית,

.מתנהל שיח בין חברי המועצה
:מר יורם מלול – חבר המועצה
.צריך לתרגל ולהנחות את הציבור שידע שצריך לתפוס מחסה ובעת רגיעה לצאת למקלטים להמשך שהייה

מר אריה דקל קב"ט הרשות:
נותן סקירה על מצב המקלטים בעיר .אמורים להגיע בשלב ראשון  60מזגנים ךמקלטים ,אמורים
בהמשך להתקין מזגנים בכל המקלטים ,ישארו עוד  20מקלטים שהרשות תשלים את הפער ,כך
ש 187מקלטים יהיו מאובזרים ויהיה בהם ווי -פיי וזה חלק מהחשיבה לשהייה הממושכת
,במקלטים כי כולם היום רוצים תקשורת
רוצים לדעת ולתקשר ,כבר ב 18 -המקלטים הראשונים שיפצנו והכנו את התשתית כדי לתקשר
.עם התושבים און ליין

לגבי מרכזי הקליטה בבתי הספר דנציגר ומגינים .בית הספר מגינים יכול לקלוט  500עד איש,
בית הספר דנציגר יכול לקלוט עד  50איש ,אנחנו נדאג שיהיו שם מטפים ,מזרונים ,אנחנו דואגים
.שיהיו  25אלף מזרונים ,ולאט לאט כל שנה נוסיף עוד כמה
:המקלטים המשותפים
הם באחריות דיירי הבית ,בחלק מהמקלטים אין חשמל משום שדיירי הבלוק לא משלמים חשמל
לחדרי מדרגות וכתוצאה מכך אין חשמל במקלט .אנחנו כרגע בשיח מול חברת חשמל לעשות
.שעון של טלקרד ובזמן חירום יופעל המונה והחשמל יופעל
.מקלטים באחריות עמידר :כ 50% -מהמקלטים בבלוק משותף הם באחריות עמידר
.והשאר עמידר צריך לתת מענה ל 40 -בלוקים
היתר ,בנינו צוות עם הפקחים ,ישנם צוותים שיתלו על לוח המודעות בעיר זמן הגעה שלנו
בהפרש של שבוע ,על מנת לאפשר להם לפנות את כל מה שיש במקלט דיירי הבלוק הם צריכים
להבין שהמקלט הוא באחריות הדיירים והם צריכים לטפל במקלטים .הגענו להסדר עם
.התושבים במקלטים המשותפים שבמקרה ויצטרכו לרסס נעזור להם ב 50%-מתשלומי הריסוס
:מר יורם מלול – חבר המועצה
נכון המקלטים המשותפים הם באחריות הדיירים צריך לפקח ואם צריך להטיל עליהם סנקציות,
.כי בסוף בשורה התחתונה אנחנו צריכים מקלטים תקינים
:עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
?מה קורה עם אזורי התעשייה בחירום

מר אריה דקל קב"ט הרשות:
'.אזור התעשייה הצפוני שייך לרובע א .אור התעשייה הדרומי שייך לרובע ג
:מר יורם מלול – חבר המועצה
?מה עם דיירי עמידר
מר אריה דקל קב"ט הרשות:
יש הסכמה עם עמידר על החלק היחסי של התושבים שהם דיירי עמידר הם נושאים בנתח
,היחסי

לגבי הבלוקים המשותפים צריך עכשיו לעשות את הבקרה ,לשמר את הקיים ולעשות עליהם
בקרה ,אני מקווה שעד חודש ספטמבר נשלים את הכל
לגבי הרובע בחירום ישב בבית הספר בתל-חי ,והרובע הסדיר ישב ב 106-ברחוב שפרינצק
מוטב יחדיו מנהל זאת בשגרה ,ומשם ינהלו את כל הרובע .אני יכול להגיד לכם שברובע ג' וד'
עובדים ממש יפה ,רובע א' אני בקשר עם הגב' לאה ארליך  ,שוחחתי איתה מה היה בתקופת
,המלחמה ,הצגתי בפניה את שיטת ההפעלה בחירום
מר יורם מלול -חבר המועצה
האם כמות המתנדבים מספקת אותך?
מר אריה דקל קב"ט הרשות:
אני יודע לעבוד עם המתנדבים בחירום שיש להם את כל המיגון ,שיודעים לעשות את העבודה,
העבודה בחמ"ל הרשותי הוא סביב  24/7כולל הרובעים.
יש לנו גם את החברי של גדוד העורף שישובים כחלק מהמפקדה יש כאן מג"ד שלם שיושב ליד
תחנת המשטרה ,הם יהיו כאן גם ב 6 -ביוני בשולחן עגול ,חברי מאוד רציניים הם יעבדו עם
מנהלי הרובעים ,שילוב של אנשי חינוך ועו"סים ומתן מענה להפגת המתח ,שיטפל בהם ויתן
להם ומענה במידי .וזה למעשה החוסן של התושב.
מר יורם מלול -חבר המועצה
פונה לעו"ד אריאל בר יוסף ומבקש ממנו את רשותו לשאול שאלות ,משום שהסקירה היא גם
בנושא של חירום ולגביו הוא הגיש הצעה לסדר היום ולחבר את הדברים יחד.
אני רוצה לשאול כמה דברים ,קודם כל רבותי נושא החירום מעניין את כולנו ,וגם כאן משחקים,
הדיון הזה מתקיים באיחור של שלושה שבועות ,וזה לא באשמתכם ,פעם אחת ראש העיר
ישתתף בדיון חירום ,ובפעם השנייה חג השבועות שנפל באותו יום וביקשתי וציפיתי וביקשתי לפי
משורת הדין להקדים את הדיון ,כי הנושא היה חשוב ,ומצב שכל רגע זה יחייב אותנו.
אני מיצר על כך שכל חברי הקואליציה אף אחד לא התייחס.

מתנהל שיח בין חברי המועצה בנושא.
חירום לא חירום ,מיון לא מיון וזה חבל שלא היה אכפת לכם לקיים דיון הרבה יותר מוקדם.
זאת כוונתי .אני הפנתי לכל חברי המועצה ובקשתי להקדים את הדיון כי זה דיון חשוב ,זה אומר
שלא קבלתי התייחסות של המועצה.

מר יורם מלול -חבר המועצה
פניתי ליועץ המשפטי והוא אמר לי שצריך את ההתייחסות וההסכמה של כולם ,הפניתי מכתב
ואני אומר חבל שגם בנושא הזה יש שיקולים פוליטיים זה הכל.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אין פה שיקולים פוליטיים ,אנחנו מכירים את הסוגיה ,זה ענייני ועוקבים אחרי זה.
מר יורם מלול -חבר המועצה
אני מבטיח לשמור על ענייניות ,תאמין לי ,אני לא מתכוון ....אני רוצה שנהיה עניינים ,רבותי,
אני אומר אף אחד לא יודע מה יקרה בעוד דקה ,אף אחד ,לכן צריך להיות מוכנים ,ואם הנקודה
הזו ממוקדת וידועה ,מצויין ,אני מבחינתי נציג ציבור כנבחר ציבור ,חשבתי שנכון יהיה להקדים
את הדיון במועצה,
אתים חשבתם אחרת ,בסדר ...אני מותר לי להגיד מה שאני חושב.
אני בעניין הזה חושב שגילינו בהתייחסות כחברי אופוזיציה ואנחנו רואים את טובת הציבור.
חברי ועדת הביקורת אביחי ,בנצי ואנוכי יצאנו בתיאום עם מבקר העירייה ,שנרתם לנו,
דקל עם האנשים שלו שנרתמו ,יצאנו ובדקנו ,רצינו לראות במה המדובר ,יש לנו  187מקלטים
ציבוריים לא יכולים לבדוק את כולם בבת אחת ,אבל ,לקחנו מדגמית העיקרון היה שאנחנו
הולכים לבדוק מדגמית ,ובסך הכל בבדיקה שעשינו הייתי מרוצה .ראיתי שהמקלטים מתוחזקים
בצורה נאותה ,עדיין זה לא מה שצריך להיות ,בטח לא בית מלון ,בסך הכל המקלטים מוחזקים
בצורה נאותה .אמרנו את זה לציבור לא הסתרנו את זה .אמרנו רבותי ,יש עבודה נוספת
ונעשית עבודה.
כשני מברך אתם עוצרים אותי לא נותנים לדבר ,קוטעים אותי ,חכה אני אגיע גם לדברים
האחרים ,אל תגידו לי להפסיק לדבר.
הנושא של המשך הענייניות של הדברים שאנחנו מגלים ,גם כשראש העיר לא היה כאן,
גם בסיטואציה וגם בשאלה ,כן פותחים מלקטים לא פותחים מקלטים .אחרי שדברנו עם מנכ"ל
העירייה ,אשכול אחרי שהייתה החלטה ,הגענו לכאן בלילה ב , 23.30 -חברי מועצה שהיה אכפת
להם ,גם אז למרות שהיו חילוקי דעות ,ולמרות שהיו כאלה שחשבו לפתוח את המקלטים
ולתת תחושה לציבור שפוחד מהלוא נודע ,.כן פאניקה לא פאניקה ,זה עניין של פרשנויות,
כי פאניקה יכולה להיות מתי ,כשאתה לא יודע מה מסתתר לך מאחורי הפינה ,כשאתה הולך
בחושך ולא יודע מה מסתתר לך משם .כשאתה יודע שהמקלטים פתוחים ,ומזומנים יכול להיות
שזה מונע פאניקה.
אני רוצה לדבר על דבר אחד ,גם כאן באנו וחיזקנו את הציבור ,ואמרנו רבותי אנחנו מחזקים את
ידי העירייה וכך צריך לפעול .זה ענין של ענייניות .פעם אחת אני רוצה להיכנס לישיבת מועצה,
ולא לדבר פוליטיקה ,ושנהיה עניינים .ואם נשכיל לעשות את זה ,אני חושב שכולנו,
נרוויח סביב השולחן הזה והעיר בוודאי תרוויח.
המקלטים הציבוריים אמרתי ,שצריך לעבור את ההתייחסות וההתכוננות לשהייה ארוכה.
בנושא המזרונים ,המזגנים ,כל דבר שיחזק את השהות הארוכה ,דווקא ביום כיפור אני הייתי
בקריית שמונה ולא היה כלום והיו ימים אחרים שהשתמשו ,עם  40קטיושות במטח אחד ,וכאן
צריך את המקלטים ,כי ממ"ד לא עוזר במקרה הזה ,ואם מדברים על פצצה ששוקלת חצי טון
אז צריך מהר מאוד למצוא את הדרך למקלט.
לכן הנושא הזה של התייחסות והסברה לציבור חייבת להיות מבעוד מועד ,מבלי פאניקה,
בלי קשר למצב בטחוני כזה או אחר ,אלה הדברים שלנו לרענו ןאיך אנחנו מתנהגים הכי בטוח
שיש .איך אנחנו מדלגים אל המקלט ומצי אנחנו עושים את זה? כשזה נעשה במצב של מתח ,אז
יש לזה משנה תוקף.

המקלטים המשותפים דיברנו צריך עדיין להכיל את הציבור צריך להסביר ,צריך לפקח ,,צריך
לבקר ולנקוט בסנקציות איפה שצריך כי בסופו של דבר ,כי אלו מקלטים שמשמשים אותם ואם
הם לא מבינים בדרך הטובה הם יבינו בדרך הפחות טובה ,ואם יש בעיה מבחינה חוקית יש את
היועץ המשפטי ,להירתם לעניין הזה..
פונה למר דקל אריה קב"ט העירייה :אני סבור שלמרות התרגיל שעשית צריך לעשות אדוני ראש
העיר תרגיל משותף כולנו יחד ,לראות כל אחד מה התפקיד שלו ,מה כל אחד עושה ,רשימות של
חסרי יכולת לזוז ,נכים וזקנים ,שאנחנו יודעים להגיע לכולם ,יודעים להגיע לפרט האחרון שחסר
להם ,אני יודע שחיברו את אגף הרווחה עם הנכים המוגבלים שלה.,
לא קבלנו התייחסות לפינוי בחירום ,צריך לראות שאנחנו ערוכים לכך ,בתרחיש מסוים יכול להיות
שכל הארץ תהיה מופגזת ובמידה ורק הצפון ,צריך שהתוכנית תהיה מסודרת ומוכנה .במגרה וכל
אחד יודע מה הוא עושה בעניין הזה .והדבר האחרון שאני רוצה לבקש ,שיהיה להציע ולהמליץ
שיהיה חיבור לכל תושבי קריית שמונה כמו בקיבוצים ,להודעות וואצאפ והודעות  ..S.M.Sכל אחד
מחזיק טלפון מקבל את ההודעה והוא יודע מה הוא צריך לעשות בכל שלב ושלב .ואתה נותן להם
הנחיות ממש .ON-LINE
אלה הדברים ,אני מברך על הקמת יחידת החילוץ ,יש לזה ערך חשוב מאוד .וגם בזמן רעידת
אדמה ולאוו דווקא אירוע בטחוני וכשהדרכים חסומות.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר" :חזק וברוך".

דקל ,יש לנו תרגיל עכשיו בעוד כחודשיים ,ונעשה אותו יחד עם הצבא ,כדי לראות את המוכנות
בפתיחת המקלטים ,לוח זמנים וגם ההתנהלות של כל בעלי התפקידים ,ונהיה ערוכים ומוכנים
עם הרישום ,גם בתוך הרווחה וגם בתוך המנהלות ,גם במנהלות יש להם רשימות.

מר יורם מלול – חבר המועצה
האם לפינוי אוכלוסייה יש לכם תוכנית מגרה?
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
לא .יש לנו תוכנית רק לבעלי צרכים זקנים וחולים ,יש כרגע תוכנית שעובדים עליה בצבא לפינוי
העיר כולה,
אני לא יודע אם זה יקרה הפינוי ,בכל אופן אנחנו נכנסים לתרגיל עכשיו.
הייתה לנו ישיבה עם כל גורמי הצבא ,ואני מקווה שבימים הקרובים ,נתחיל ותהיה תוכנית
איך מפנים .מה שחשוב שאנחנו הולכים לבות אותה שתהיה ערוכה ומוכנה אצלנו.
במסגרת ההערכות במקלטים הציבוריים ,גם בשילוט וגם בביקורת ,ישנו צוות שמסתובב
מטעם דקל ,עוברים מקלט מקלט ,נקבל את הנתונים ,במקום שצריך להושיט עזרה ,אני בטוח,
העירייה תתגייס ב 100% -כדי לעזור באותו מקלט.

מר יורם מלול – חבר המועצה
אני נזכר ,אני דברתי עם הגב' מזי לפני שבועיים שישנם מקלטים שצריכים לעבור הדברה וריסוס,
ומה שנאמר לי על ידי מזי ,שכל דייר צריך לפנות לתאגיד התנור כי זה מגיע מהביוב,
אני אומר בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת ,אנא תעברו בכל המקלטים ,ותפתרו את הבעיה.

הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
זה מה שעושים בסקר ,נכנסים למקלטים ,רואים ורושמים את הצרכים ,זה יגיע אלינו ,מה שבאחריות התנור,
נדאג שהתנור יעשה ,ומה שבאחריות העירייה נדאג לעשות.

מר יהודה חיים חבר המועצה:
למה אנחנו לא עושים פתיחה אוטומטית של המקלטים?

מר דקל אריה – קב"ט העירייה
משיב לחבר המועצה מר יהודה חיים )אך לא ניתן היה לשמוע את הקטע הזה בהקלטה(.
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה:
אני לא מבין גדול בנושא בטחון בשולחן הזה ,שמעתי את הטיעונים שעלו פה ,ולדעתי ועל סמך
הטלפונים והפניות שקבלתי מתושבים ,שהמצב היה מתוח ,הפאניקה זה לא השיקול בשולחן
הזה.
השיקול שצריך להיות לנגד ענינו זו הסכנה יש סכנה או אין סכנה ,ואם הייתה סכנה והמצב היה
מתוח וכל ערוצי התקשורת לא הפסיקו לדווח על זה ,הפאניקה נמצאת.
בואו אני לא מחדש לכם כלום ,הפאניקה נמצאת ,אני לא מחדש לכם כלום ,אנשים התקשרו אלי
בתוך פאניקה .אם השיקול שלך הוא לא הוונדאליזם ,אז תפתח את המקלט ,מה איכפת לך אם
הבין אדם מרגיש יותר רגוע ,ויש לו לאן לרוץ .ואם בא לו לישון במקלט ,זה לא השיקול,
מתנהל דו שיח בין חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי לבין מר אביחי שטרן.
הרב ניסים מלכה – ראש העיר:
אני חושב שהנושא הקפנו אותו ,דיברנו עליו ,ימין ושמאל ובכל הכיוונים ,התייחסנו לכל
הנקודות שצריך.

:נושא מספר  2בסדר היום
.השתתפות ראש הערי בטקסים בצרפת לכבוד עצמאות השבעים לישראל

:עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי
במסגרת ברית ערים תאומות ראש העיר הוזמן להשתתף בטקס בצרפת לחגוג את ה70 -
למדינת ישראל .טיסתו לא ממומנת על ידי העירייה אך משרד הפנים דורש שהיועץ המשפטי
.יבדוק שאין ניגוד עניינים וכאן נדרש אישור מועצת העיר
 .מבקשים לאשר את יציאתו של ראש העיר לחו"ל
?מי בעד
הרב ניסים מלכה ,מר אלי זפרני ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו  ,מר אשר פיניאן
מר הרצל בן אשר ,מר עופר אדר ,מר יהודה חיים ,מר יורם ממן  ,מר יורם מלול.
מי נגד? -
מי נמנע?  -עו"ד אביחי שטרן.
החלטה:
ברוב קולות אושרה יציאתו של הרב ניסים מלכה ראש העיר להשתתף בטקס בצרפת לחגוג
את ה 70 -שנים למדינת ישראל במסגרת ברית ערים תאומות.

:נושא מספר  3בסדר היום
עירונית להקצאות לצורכי פרוגרמה עירונית להקצאות למבני ציבור– נוהל מבנה ציבור :
 –.ירד מסדר היום בשל העדרותו של מהנדס העיר
תב"ריים
ועדת הכספים התכנסה בתאריך  27במאי  2018ואישרה את רשימת התב"רים

?מי בעד
הרב ניסים מלכה ,מר אלי זפרני ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו ,מר אשר פיניאן
,
מר הרצל בן אשר ,מר עופר אדר ,מר יהודה חיים ,מר יורם ממן ,מר יורם מלול עו"ד אביחי
שטרן.
מי נגד? -

החלטה:

אושרה פה אחד רשימת התב"רים שאושרה בוועדת הכספים.
 .7פרוטוקולים ועדת הנחות וועדת אכיפה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
הפרוטוקולים הונחו לעיון בפני חברי מועצת העיר .יש למישהו הערות?
עו"ד אביחי שטרן – חבר המועצה
יש לי הערות ,אני אמנע מלהגיד שמות ,יש לי ועדת אכיפה ,פרוטוקול מיום  2ביולי ,2014
אני מסתייג מחייב מספר  ,8אני מסתייג כי כתוב שרק מחצית מהחוב התיישנה ,ולמרות
זאת המחיקה היא מלאה .ולא ברור לי למה? .
ש.מ .מוועדת אכיפה מוועדת אכיפה מיום  18בדצמבר  ,2016שמה מדובר בבניין ברחוב
שפרינצק שנפער ל 2 -יש פה מצב אבסורדי ,של תושבת שמצד אחד העירייה אמרה לה את לא
יכולה לגור במבנה הזה ,כי המבנה הזה הוא מסוכן ,ועלייך להתפנות ומצד שני ,אומרים לה לשלם
ארנונה כשהיא לא יכולה לגור שם .לא יכולה להיות שם ,וגם אם נסתכל לפי התקנות החדשות
עדיין יש כאן בעיה והיא יכולה להשמיש אותו .אבל היא לא יכולה להשמיש אותו כי זה בית
משותף עם  8שותפים ,מתוכם  7דיירי עמידר ואנשים מבוגרים מאוד ,וזה לא בר ביצוע ,ובדיוק
בשביל זה נועדה וועדת אכיפה .וכשאני שאלתי גם למה ,מדוע הם התלבשו על התשלום ,אמרו לי
שיש לה שני נכסים ,וכאן אני מתנגד ,כי בוועדת אכיפה מ – 1באוקטובר  ,2017יש פה  2גם אחד
וגם שניים א.צ .ו -א.י .שלדעתי שניהם מאותה משפחה ,שם מדובר על חוב עסקי ,רשום במפורש
שיש להם  2נכסים ,ומוחקים גם שזה עסקי .למה? כי אני מכיר אותם אישית כי הם פעילים של
ראש העיר ,ב . ,facebook-זו כנראה הסיבה ,גם שמה היו נסיבות אישיות ועדיין התעקשו למחוק
בנראה ותלוי באיזה צד פוליטי אתה .אני מסתייג ומתנגד מאוד למחיקה הזו.

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
ההערות נרשמו לפרוטוקול.

לא היה צורך בהצבעה !

 .8ענייני עובדים .לא לפרסום!!
מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,מר אלי זפרני ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו,
מר אשר פיניאן  ,מר הרצל בן אשר ,מר עופר אדר ,מר יהודה חיים ,מר יורם ממן ,
מר יורם מלול ועו"ד אביחי שטרן.
החלטה:
אושרו פה אחד ענייני עובדים.

הישיבה ננעלה!

___________
ניסים מלכה
ראש העיר


_______________
עו"ד אריאל  בר יוסף
יועץ משפטי

ענייני עובדים . -נספח לא לפרסום!!

הגב' ג'זל אנטלר פסיכולוגית חינוכית עובדת בשירות הפסיכולוגי בקריית שמונה ומבקשת
להאריך את החל"ת שלה בעוד שנה על מנת להמשיך את תקופת ההתמחות ההתפתחותית
שלה בקופת החולים הכללית.
המנהל הישיר שלה מר יעקובי מיכאל מאשר את הבקשה מה 1 -בספטמבר  2018ועד
 31באוגוסט .2019

מי בעד?
הרב ניסים מלכה ,מר אלי זפרני ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר יגאל בוזגלו,
מר אשר פיניאן  ,מר הרצל בן אשר ,מר עופר אדר ,מר יהודה חיים ,מר יורם ממן ,
מר יורם מלול ועו"ד אביחי שטרן.
החלטה:
אושרו פה אחד ענייני עובדים.

הישיבה ננעלה!

_________
ניסים מלכה
אריאל בר יוסף
ראש העיר

_______________
עו"ד
  

יועץ משפטי

