פרוטוקול ישיבת מועמת העיר מן המניין 1-208א'
שהתקיימה ביום רביעי כ"ו בכסלו תשע"ט ה 5 -בדצמבר 2018
באשכולות הפיס בקריית שמונה
נוכחים:

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר
עו"ד אופיר יחזקאלי –חבר מועצת העיר
מר מישל בן שימול – חבר מועצת העיר
מר יורם ממן – חבר מועצת העיר
מר יהודה חיים – חבר מועצת העיר
מר אלכס קראצ'ון – חבר מועצת העיר
מר אריה אקרמן – חבר מועצת העיר
ד"ר אביבה זריהן  -חברת מועצת העיר
הגב' חן לגיסמו -אדל – חברת מועצת העיר
הרב ניסים מלכה  -חבר מועצת העיר
מר אלי זפרני  -חבר מועצת העיר

חסרו:
מר יורם מלול – חבר מועצת העיר
ד"ר בוריס סידלקובסקי  -חבר מועצת העיר
מנחה :מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים.
רשמה :הגב' פאני זפרני  -מנהלת היחידה למעקב ובקרה ברשות
על סדר היום:
 .1התכנסות – תמונה קבוצתית.
 .2דברי ברכה בידי מנחה הטקס.
 .3ברכת רב העיר  -כב' הרב צפניה דרורי שליט"א.
 .4ברכת רב העיר והדלקת נר רביעי של חנוכה – כב' הרב שלום לוי שליט"א.
 .5ברכות מאת ראש העיר הנכנס ,עו''ד אביחי שטרן.
 .6ברכות מאת ראש העיר היוצא ,הרב ניסים מלכה.
 .7חלוקת תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאים ולמנכ''ל העירייה לשעבר מר אשכול וקרון.
 .8הצהרות אמונים של חברי המועצה הנכנסים.
נוסח הצהרת האמונים (סעיף 24א (א) לפקודה) –"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
 .9טקס הרמת כוסית.
 .10דרכי קשר עם חברי המועצה – מצורף דף קשר (נספח .)'1
1
 .11דרכי מסירת הזמנות לישיבות מועצה ולוועדות (סעיף ( 14ג) לתוספת ).

 " 1מסירה הזמנה תהא כדין אם ההזמנה נמסרה לחבר המועצה אישית או אם נמסרה במעונו לאחד מבני
משפחתו המבוגרים הגרים אתו או אם נמסרה כפי שחבר המועצה ביקש בכתב ממרכז ישיבות המועצה;
לא ניתן למסור את ההזמנה כאמור ,בשקידה סבירה ,תהא המסירה כדין אם הושמה בתוך תיבת הדואר
במענו של חבר המועצה ".
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למרות האמור בחוק ,מוצעת הסכמה כי ההזמנות ימסרו באמצעות דוא''ל או קבוצת ווטסאפ
יעודית.
 .12קביעת מועד קבוע לישיבות מועצה (סעיף ( 6א) לתוספת.)2
מוצע בידי ראש העיר הנבחר ,כי היום הקבוע לישיבות מועצה מן המניין ,וישיבות מועצה
שלא מן המניין ,יהיה יום רביעי בשבוע.
עוד מוצע בידי ראש העיר הנבחר ,כי ישיבות מועצה מן המניין יערכו ביום רביעי ,שהוא
השני בכל חודש קלנדרי.
 .13דרך הדיון בענייני עובדים במועצת העיר( .מצ''ב כנספח  '2חוות דעת משפטית):
 .14הודעה על מורשי החתימה – בהתאם לסעיף ( 203א) 142 ,3ג (א) (- 4 )5
כל התחייבות כספית תחתם בידי ראש העיר הנבחר עו''ד אביחי שטרן ,גזבר העירייה
בני קונפורטי ,והחשבת המלווה הגב' נהידה מנסור.
התחייבות שאינה כספית תחייב אם תחתם בידי ראש העיר הנבחר עו''ד אביחי שטרן,
ומנכ''ל העירייה כאשר ימונה.
תשס"ד2004-

 .15מינוי ועדות .מצ''ב כנספח  3פרטי ועדות החובה ,והצעה של ראש העיר הנבחר לאיושן,
בידי חברי סיעות הקואליציה.
חברי סיעות האופוזיציה ידרשו בישיבה (או קודם לכן) להציג את המועמדים מטעמם
לכהן בוועדות החובה ,כפי שהדברים מפורטים.
 .16האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר סעיף  17לחוק הבחירה הישירה.
 .17אצילת תפקידים וסמכויות של ראש העיר.
 .18מינוי סגנים ובעלי תואר
 .19מינוי עוזר אישי של שראש העיר מר פאר לרדו .מצ"ב קורות חיים.
נספחים :

דף קשר לחברי המועצה – נספח .'1
דרך הדיון בענייני עובדים במועצת העיר – נספח .'2
פרטי ועדות החובה והצעה של ראש העיר הנבחר לאיושן – נספח .'3
חוות דעת של הגזבר והחשבת המלווה בנוגע למינוי הסגן ממלא המקום – נספח .'4
הסכם קואליציוני בין סיעת "קריית שמונה מתחדשת" אביחי שטרן ובין חבר המועצה
מר יורם ממן – נספח .'5
הסכם קואליציוני בין סיעת "קריית שמונה מתחדשת" – אביחי שטרן ובין סיעת ש''ס –
( " 2א) בתוך חודשיים מיום הבחירה ,תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה ובלבד שלא יהיה ביום
המנוחה השבועי או בערב יום המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה ,זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת;
עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה ,יתקיימו הישיבות ביום רביעי הראשון לכל חודש בשעה .".18:00
" 3חוזה ,כתב התחייבות ,הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה
אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה ,לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם
בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והגזבר; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור ,לא יחייבו את
העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והמזכיר ,ובאין מזכיר – עובד אחר
של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה".
" 4התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה ,נוסף על החתימות הנדרשות לפי
פקודה זו ,גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב את
העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;"
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מר יהודה חיים – ,נספח .'6
חוות דעת של הגזבר והחשבת המלווה בנוגע למינוי הסגנים ברוטציה – נספח .'7
קו''ח מר פאר לרדו – נספח .'8

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים :
פותח את ישיבת המועצה הראשונה החגיגית:

ערב טוב ,ערב טוב ראש העיר היוצא הרב ניסים מלכה  ,ראש העיר הנכנס אביחי שטרן ,חברי
המועצה היוצאת  ,חברי המועצה הנכנסת רב העיר הרב שלום לוי  ,חברת הכנסת
ד"ר יפעת שאשא ביטון בת העיר ,ח"כ אלי אלאלוף  ,ראש העיר בעבר מר פרוספר אזרן  ,סגן מפקד
התחנה המשטרה מנהלי אגפים ,עובדי העירייה ,משפחות יקרות ,אורחים ותושבים יקרים.
אני שמח ונרגש לפני פתיחת ישיבת המועצה החגיגית והראשונה לתקופה זו ,כמה סמלי שישבה
זו מתקיימת בעיצומו של חג החנוכה  ,חג המבשר אור ואחדות אני מאחל לנו ולכל תושבי העיר
שאחדות זו תשכון בקרבנו  ,תאפיין ותלווה העיר קריית שמונה אשר יקרה לכולנו  ,בהזדמנות
זו אני מברך את נבחרי העיר הנכנסים והיוצאים וכל תושבי קריית שמונה בברכת הצלחה
ןאהבת חינם .

בשער הכוונות ,חלק ב' מסביר האר"י הקדוש שבזמן הדלקת נרות חנוכה אנו מושכים אורות
רוחניים אל העולם הגשמי ,אורות שבכוחם לעזור לנו להיטיב את חיינו ולהזין אותנו בכוח
להתגבר על המכשולים של השגרה.
אני מזמין את רב העיר שלום לוי שליט"א להדלקת נר רביעי של חנוכה .
הרב שלום לוי שליט"א  -רב העיר מדליק את נר רביעי של חנוכה ונושא דברי ברכה.
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים

תודה רבה לרב העיר הרב שלום לוי שליט"א .

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:

כעת אני מתכבד להזמין את ראש העיר הנבחר אביחי שטרן לשאת דברים לראשונה כראש
העיר קריית שמונה .בהזדמנות זו אני רוצה לאחל לך ,אביחי ,הצלחה וברכה בשם כל תושבי
קריית שמונה מאחל לך בכל ליבי כי תוביל את העיר שלנו בתבונה לגבהים והשיגים חדשים ,
הצלחתך היא הצלחתנו ואצלנו אומרים עוצמת הקהילה טמונה באנשיה !
ברכות מאת ראש העיר הנכנס ,עו''ד אביחי שטרן.

ב ראשית דבריי אני רוצה לאחל רפואה שלמה לרב צפניה דרורי שליט"א ולמפקד תחנת המשטרה
מר איאד פארג'.
הרב שלום לוי שליט"א תודה על הדלקת נר רביעי של חנוכה .הוספת לנו אור גדול.
חברת הכנסת ד"ר יפעת שאשא ביטון – תודה שאת מכבדת אותנו במעמד זה.
סגן מפקד תחנת משטרת קריית שמונה גרי אליאב,
חברי מועצת העיר הנכנסים והיוצאים.
ראש העיר היוצא ניסים מלכה,
הורי ומשפחתי היקרה,
חברים ,אורחים,
תושבי העיר קריית שמונה היקרים לי מאוד,
מכובדי כולם.
אני נרגש וגאה לעמוד כאן הערב הזה ,ערב הדלקת נר רביעי של חנוכה ,ולשאת את דברי בפני חברי
מועצת העיר ותושבי העיר – לראשונה כראש העיר הנבחר של קריית שמונה.
הראשונים אותם אני רוצה לציין בדברי הם הורי גורג'ט ואהרון.
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 44שנים לאחר שאבי אהרון ,איבד באסון הדמים ברחוב יהודה הלוי ,את אמו  -סבתי אנצ'ה שטרן
ואחותו -דודתי רחל שטרן שנרצחו בדם קר ,עומד כאן בנו ,הנכד של אנצ'ה אותה לא זכיתי להכיר
ונשבע אמונים למדינת ישראל כראש העיר של קריית שמונה.
סיפורה של משפחתי הוא למעשה תמצית סיפורה של המדינה .תמצית סיפורה של קריית שמונה.
למרות הקושי ,למרות השכול ,למרות הכאב הקשה אנחנו כאן כדי להישאר .אנחנו כאן כדי לבנות,
ליצור ולהגשים חלומות.
אנחנו עם חזק ואף אחד לא יוכל לשבור אותנו ,כפי שכתוב בספר שמות פרק א' פסוק י"ב:
"וְ כַ אֲ שֶׁ ר יְ עַ ּנּו אֹתֹו כֵּ ן יִ ְרבֶׁ ה וְ כֵּ ן יִ פְ רֹץ".
אבא ואמא שלי – אני אוהב אתכם .כל מה שאני – זה בזכותכם.
חברות וחברים,
שלושה שבועות חלפו מאז קיבלתי את אמון הציבור ואני מבקש שוב להודות בראש ובראשונה לתושבי
קריית שמונה על התמיכה הגדולה והסוחפת בי ובדרכי.
הניצחון בבחירות לא היה שלי ,אלא של כלל תושבי קריית שמונה שרצו בהנהגה חדשה ,חיכו לה ,והנה
אנחנו כאן כדי לעשות את העבודה למען כל אחת ואחד מתושבי העיר.
חשוב לי לומר כי אני מתכוון להיות ראש עיר של כולם .לתושבים שלא בחרו בי ,אני רוצה לומר ,נכון,
ייתכן שלא זכי תי בקולכם בבחירות ,אך אני מתכוון לשמוע את רצונותיכם ולהיות גם ראש העיר
שלכם.
כולנו משפחה אחת ועל כולנו מוטלת החובה להניח בצד את משקעי העבר ולצעוד יחד ,בשילוב ידיים
ובלב נקי ,למסע מאתגר בו ניצור עתיד טוב יותר לילדינו ,לכולנו.
מכובדי,
עברנו מערכת בחירות לא פשוטה .מערכת בחירות סוערת ורוויית השמצות .כולנו יצאנו חבולים
ממנה .עכשיו הכל נגמר  -ומשהבוחר אמר את דברו אני מבקש מכל הנבחרים להניח את משקעי
העבר בצד ולהתחיל לעבוד למען העיר קריית שמונה ותושביה.
חברות וחברי המועצה,
אני מביט בכם ,נבחרי הציבור של קריית שמונה .האנשים שמייצגים את הפסיפס האנושי המדהים
של תושבי קריית שמונה ואומר לכם  -זה הזמן לסלוח .מבחינתי אני סולח לכל מי שפגע בי ומבקש
סליחה ממי שנפגע ממני .אני קורא לכולם להתעסק במאחד ולא במפריד.
אני מניח שבדרך הארוכה בה אנו מתחילים לצעוד החל מהערב ,יהיו מחלוקות ,אך אל לנו לאבד את
עצמנו ולגלוש לפסים אישיים .אל לנו להפוך יריבות פוליטית לשינאה ולמלחמה אישית.
קריית שמונה שבעה ממלחמות .קריית שמונה צמאה לאחדות.
אפילו יותר מהשינוי שעל בסיסו נבחרנו ,קריית שמונה חייבת לשנות כיוון ולאחד את השורות בינינו,
ובמיוחד בקרב סיעות הבית במועצת העיר.
הערב הזה אנו יוצאים לדרך חדשה .דרך של אחדות ,דרך של אהבה.
אני מושיט את ידי לשלום וקורא לכולם לסייע לי בהבראת העיר ובהחזרת הגאווה והחיוך לתושבי
קריית שמונה.
תושבי קריית שמונה היקרים,
הבחירה בנו היא זכות גדולה ,אבל זוהי גם אחריות גדולה .תוצאות הבחירות מהוות הזדמנות גדולה
לערוך שינויים ולהתחיל בתהליכים חדשים שתושבי קריית שמונה מייחלים להם.

אני מתכוון להוביל את השינויים והתהליכים הללו בעזרת חברי להנהלת העיר וקורא לכל מי שקריית
שמונה חשובה לו ,להצטרף אלי ולהוביל יחד את העיר אל עתיד טוב יותר.
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החזון שלי מאוד ברור ולחלקו נחשפו התושבים במהלך מערכת הבחירות .אנחנו נשתף את הציבור
בחזון ונממש אותו במלואו .באנו לשנות ולעשות טוב לעיר ואת זאת אני מתכוון לעשות.
מה שצריך לתקן – נתקן ומה שצריך לשנות – נשנה .נעשה זאת במקצועיות ,בנחישות וכמובן
שברגישות.
במעמד זה  -אני מתחייב לשמוע את כל שותפי לדרך ויש לי כאלה הרבה .אני אשמע ואקשיב לכולם
גם לחברי האופוזיציה – אך את ההחלטות אקבל בעצמי .זהו רצון הציבור ועלינו לכבד זאת.
אכן ,עבודה רבה לפנינו .אני מלא אנרגיות להצליח.
כפי שאתם רואים ושומעים ,יש בי את הלהט והתשוקה להחזיר את החיוך לתושבי קריית שמונה.
אני כאן כדי לשרת את הציבור ולעבוד בשבילו מבוקר עד ערב.
חברות וחברים,
אני יודע שהציפיות מאתנו גבוהות .זה בדיוק הרף שאני רוצה שיציבו לי בכל תפקיד אותו אני
ממלא ובמיוחד בשליחותי הציבורית כראש עיריית קריית שמונה .תמיד צריך לכוון הכי גבוה שאפשר.
אני מבטיח להיות ער וקשוב לרחשי הציבור ולקבל את ההחלטות הנכונות למען פיתוחה ושגשוגה
של קריית שמונה.
אמרתי לא אחת ואני חוזר ואומר  -קריית שמונה היא האתגר של חיי ואשקיע בעיר את כל כולי
למען הצלחתה.
דבר אחד אני מבקש מהציבור – סבלנות.
תנו לנו את הזמן הדרוש לבצע את השינויים הדרושים .עבודה ציבורית דורשת הרבה סבלנות
ואני מתחייב כי בסופו של תהליך הסבלנות אכן תשתלם וכולם יוכלו ליהנות מפירות העבודה שלנו.
זו העת להודות לחברי המועצה היוצאת על תרומתם לפיתוחה וקידומה של העיר כל אחד
בתפקידו ובתחום אחריותו.
תודה מיוחדת לראש העיר היוצא ניסים מלכה על  10שנים בהם עמד בראשות העיר.
ניסים היקר,
בשמם של תושבי קריית שמונה אני מודה לך על פועלך לפיתוחה של קריית שמונה ועל ההישגים
שנרשמו בתקופתך בתחומים השונים .תודה מכל הלב.
אני גם מודה לך על העברה מסודרת ואחראית של השלטון בעיר .כך צריך להתנהג מנהיג ציבור.
מעריך זאת מאוד.
במהלך הערב ניפרד באופן אישי ונעניק תעודות הערכה והוקרה לכל אחד מחברי המועצה היוצאת
ולמנכ"ל העירייה אשכול שוקרון שסיים זה לא מכבר את תפקידו.
זהו המעט שאנו יכולים לעשות עבור אנשים יקרים שהקדישו את מירב זמנם ופעלו רבות למען
תושבי העיר.
זו העת לברך בברכת הצלחה את חברי המועצה החדשים :מישל בן שימול ,אלכס קראצ'ון ,חן
לגיסימו אדלר ,אופיר יחזקאלי ,אביבה זריהן ויצמן ואריה אקרמן.

אין לי ספק כי תצדיקו את הבחירה בכם ותוסיפו חוכמה ודעת לישיבות המועצה .מבטיח להיות
לכם לעזר בכל אשר אתבקש ואדרש.
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ברכות גם לחברי המועצה הממשיכים:
ניסים מלכה ,ד"ר בוריס סידליקובסקי ,יורם ממן ,יהודה חיים ,יורם מלול ואלי זפרני.
בטוחני כי הניסיון אותו צברתם בכל שנות שליחותכם הציבורית ובעיקר בקדנציה הקודמת ,יהיה
לכם ולנו לעזר בקדנציה הנוכחית .הצלחתכם היא הצלחת העיר כולה.

אאחל לתושבי קריית שמונה ולכולנו שיתקיים בנו הכתוב מספר תהילים אותו כתב
דוד המלך" :יְהוָה עֹז לְעַ ּמֹו י ִֵּתן יְהוָה יְבָ ֵּרְך ֶׁאת עַ ּמֹו בַ שָ לֹום".
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
תודה רבה לראש העיר ,
אביחי תישאר בבקשה להענקת תשורה ותעודת הוקרה לראש העיר היוצא אשר כיהן כראש
העירייה ב  10 -שנים האחרונות הרב ניסים מלכה .

ראש העיר אביחי שטרן מעניק את תעודת ההוקרה לראש העיר היוצא הרב ניסים מלכה .
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
אני מתכבד להזמין את ראש העיר היוצא הרב ניסים מלכה לשאת דברים  ,ובהזדמנות זאת אני
רוצה להודות לך  ,גם ברמה האישית ,על שנים רבות של עשייה למען העיר קריית שמונה ומאחל
לך מכל הלב  ,הצלחה רבה ובריאות איתנה
ברכות מאת ראש העיר היוצא  -הרב ניסים מלכה:.
ערב טוב וחג חנוכה שמח.
זהו יום מיוחד עבור כולנו .ראש עיר חדש ,מועצת עיר חדשה ,אווירה חדשה .וגם עבורי מדובר
בהתחלה חדשה.
היום אני סוגר מעגל ,ומסיים פרק מהותי בניהול קריית שמונה ,העיר האהובה שלנו.
לפני עשר שנים בדיוק נכנסתי לתפקיד ראש העיר ,אחרי פעילות ציבורית וחינוכית ארוכה של
עשרות שנים .הגעתי עם רצון עז לשפר ולשנות ,והיום אני מסתכל אחורה ,ביחד עם חבריי לדרך,
ויודע :זה היה קשה ולא פשוט  -אבל הצלחנו!
הצלחנו לשפר מהותית את הישגי החינוך בעיר,
הקמנו בית ספר לילדים אוטיסטים מתוך חשיבה שאנו צריכים להמשיך ולדאוג לכל גווני האוכלוסייה.
הישגי הבגרות בקריית שמונה שברו השנה שיא ועלו בצורה משמעותית ביותר .גם נתוני הגיוס מציבים
את קריית שמונה בצמרת  20ערי ישראל באחוז המתגייסים לשירות משמעותי בצה"ל .שדרגנו את גני
הילדים ובתי הספר בעיר בעיקר מבחינה בטיחותית.
הצלחנו להקים את שכונת יובלים ואת בימת תל חי החדשה ,ולייצר יותר מ 1,000-יחידות דיור כרגע,
עם הכנה ותכניות לכ 4,500-יחידות דיור חדשות בסך הכללי.
קלטנו בהצלחה את עולי בני המנשה שמרגישים כאילו נולדו בקריית שמונה.

הקמנו את יחידת השיטור העירוני שעושה סדר בעיר ומגבירה את תחושת הביטחון.
הצלחנו להקים ולהפעיל את המרכז הרפואי החדש ,שפועל  ,24/7ונותן שירות טוב יותר לתושבים.
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הצלחנו לשפר את התשתיות ,את כבישי העיר ,לסלול כבישים ולבנות כיכרות ,נכנסנו לרחובות העיר,
שידרגנו תשתיות ועשינו מהפכה של ממש ברחובות יצחק שדה ,אורי אילן ,כביש ארלוזורוב-הרצל,
יהודה הלוי ,סיני ,הר גלבוע ,יקותיאל אדם-הר הצופים ,הרב קוק ,המכבים עד כביש הגישה לשוק,
חיבור כביש שד' תל חי ( )90לתוך המרכז ועוד.
הקמנו ושידרגנו עשרות מגרשי משחקים בשכונות העיר .הקמנו מגרשי חנייה חדשים.
הקמנו אגף לקידום פיתוח כלכלי ואזורי תעשייה ואנו מטפלים באופן אישי בעסקים ,במפעלים
ובחברות ,כולל השגת תקציב של  19מיליון שקלים לשדרוג אזור התעשייה הצפוני.
לשמחתי אני משאיר ירושה של כ 60 -מיליון  ₪לפרויקטים שאושרו ומבוצעים ויבוצעו בשנה
הקרובה.
שדרגנו שלב א' את פארק קק"ל ,הקמנו את פארק המטוס ,מנענו את סגירת משרד הרישוי ,שידרגנו
ופתחנו את משרדי מס הכנסה יומיים בשבוע במקום יום אחד בלבד שהיה בעבר ,הצלחנו להבריא
את המתנ"סים ואת הספרייה העירונית.
כמובן שבכל נושא התרבות קפצנו כמה כיתות .אין שבוע בו היכל התרבות ,המתנ"ס ,תאטרון מראה,
הספרייה העירונית ואולמות המתנ"ס לא מלאים בילדים ,בני נוער ומבוגרים שצורכים תרבות.
בימים אלה מתקיים פסטיבל "מאירים את העיר בחנוכה" ,כחלק מפעילות התרבות ועוד עשרות
מופעים לכל המשפחה.
הקמנו שלוש מנהלות מוטב יחדיו בשכונות ג ,ד ,ורח' שפרינצק.
הקמנו אגף ביטחון עם מנהל מקצועי וצוות מאומן בכל הקשור להכנת העיר לכל תרחיש בטחוני
ותיפקוד ראוי לכל אירוע בטחוני שיהיה.
הצלחנו להביא להחלטת הממשלה על התכנית הנקודתית לקריית שמונה ,בסך  222מיליון שקלים,
לא פחות .זוהי החלטה שכולנו נהנה מפירותיה למשך השנים הקרובות ובכלל.
גם רכבת ישראל בדרך לכאן!
הצלחנו לבנות קשרים מעולים עם משרדי הממשלה השונים ,ולהזרים תקציבים רבים לעיר.
הצלחנו לשנות את תדמית קריית שמונה בעשור האחרון .לא עוד עיר בוכייה שמתלוננת תמיד,
אלא עיר עם גאווה ,עיר שדוגלת במצוינות ,עיר ששווה להשקיע בה ,עיר מצליחה שנמצאת
בתנופה של עשייה.
אני דוגל בשיתופי פעולה עם כל גורם שמבין שקריית שמונה חזקה היא אינטרס של הגליל כולו.
במשך עשרות שנים היו מלחמות ומתחים בין קריית שמונה לקיבוצים ,ומה יצא? שום כלום.
כשנבחרתי לראשונה אחד מהיעדים ששמתי לעצמי היה קרוב וחיזוק הקשר עם שכנינו בקיבוצים.
התחלנו לקיים מפגשים משותפים ,איחדנו בין ראשי רשויות ,הקמנו יחד את אשכול גליל מזרחי
והגענו להסכמות שלחלוקת ארנונה משותפת במתחמים שהיו בעבר בשליטה מוחלטת של המועצה
האזורית הגליל העליון.
בנוסף ,אנחנו מקיימים שותפות עניפה מחוף לחוף בשיתוף מגבית קנדה,
אשר בה אנו מקיימים פעולות משותפות יחד עם שותפים נוספים כמו מטולה ,מבואות החרמון
ויסוד המעלה.
אני מסיים את תפקיד ראש העיר עם תחושת סיפוק עצומה .העשייה היתה רחבה מאוד ,וניתן
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לראות אותה כמעט בכל פינה בעיר.
ב קדנציה האחרונה היו לי הרבה רגעים של נחת .כל פרויקט שמסתיים ממלא אותי גאווה וסיפוק.
ולשמחתי היו בשנים האחרונות הרבה מאוד פרויקטים כאלו בכל תחומי החיים בעיר.
לקבל שנה אחר שנה פרסי הצטיינות בתחום החינוך  4בתי ספר התיכוניים בין המצטיינים בארץ
ולראות תלמידים מחייכים מאושרים  -אין הרגשה טובה מזו.
כשאני קם בבוקר ומסתובב בעיר ורואה את תנופת הפיתוח בכל מקום ומקום בהיבט הפיזי
והחברתי הדבר ממלא אותי בשמחה ובסיפוק עצום.
כשחתמתי על היתרי הבניה בשכונת יובלים  -היה לי ברור שעשינו מהלך היסטורי שיחולל שינוי
לאורך עשרות שנים.
הקשר האישי שרקמתי עם מפעלים קיימים וכאלה שבחרו להעתיק את פועלם לקריית שמונה –
זה דבר שנתן לי את הכוח להמשיך ולפעול למען הציבור .יש יותר גאווה מזו?
הבחירות מאחורינו .הן היו רוויות אמוציות מכל הצדדים ,אבל בסופו של דבר עלינו לזכור שכולנו
משפחה אחת.
אנחנו חיים בעיר אחת ,ולכולנו יעד אחד  -גם אם הדרכים שונות .אני כמובן מכבד את רצון הבוחר,
ומודה מקרב לב לכל התושבים שהצביעו לי  -וגם לאלה שלא.
אני מברך את אביחי שטרן על בחירתו .אביחי מקבל עיר במצב מצוין ,ובע"ה הוא ימשיך את
תנופת הפיתוח והעשייה .ברכות ואיחולי הצלחה לחברי המועצה החדשים ,ותודה לחברי המועצה
שסיימו את תפקידם אחרי תרומה משמעותית לעיר ,כל אחד בדרכו.
כאן המקום להודות למנכ"ל העירייה ידידי אשכול שוקרון ולאחל לו הצלחה בתפקידו החדש,
למנכ"ל החברה הכלכלית מר דני קדוש על שיקומה של החברה והפעילות הברוכה בעיר ,לכל
מנהלי האגפים ולכל עובדי העירייה .יש לנו מנהלים מקצועיים ועובדים למופת .בלעדיהם לא
יכולנו להגיע להישגים אלה .תודה רבה.
הייתה לי הזכות לשרת את תושבי קריית שמונה כראש העיר שלהם במשך  10שנים ובנוסף 17
שנים כראש מועצה הדתית .גם שם עשינו מהפכה בשירותי הדת .עכשיו יש לי הזכות להמשיך
ולשרת אותם גם כחבר מועצה.
ובאמת ,רבים שואלים אותי מדוע אני נשאר במועצת העיר ,וזו הזדמנות טובה עבורי לענות לכולם:
אני מכבד את רצון הציבור ,ומכבד את רצון בוחריי שהצביעו עבורי ,וביקשו שאשמש להם לפה
ואייצג אותם במועצת העיר .אני מתכוון לבצע את שליחותי יחד עם חברי הטוב" ,הבולדוזר"
אלי זפרני ,לו אני מודה על העשייה בהתנדבות ועל הרצון לסייע לעיר גם כחבר מועצה .אין כאן
עניין של אגו ,יש כאן עניין של לעבוד למען הציבור בכל מקום ובכל תפקיד שבו הציבור ירצה.

אני מתכוון להיות חבר מועצה ענייני ואחראי .כל נושא ידון לגופו ,בצורה הכי כנה שיש .הכל
לטובת העיר .שום דבר לא יהיה על אוטומט ,כל דבר לגופו.
נפגשתי עם אביחי בשבוע שעבר ,ביצענו חפיפה מסודרת והעברה תקינה של השלטון בעיר.
פרסתי בפניו את הדברים הטובים והפחות טובים בעיר ,הצעתי לו אז ואני מציע לו גם עכשיו את עזרתי.
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לסיום אני רוצה לבקש משהו.
בשנים האחרונות הרשתות החברתיות הכניסו לשיח המקומי בעיר אמוציות ושנאה שלא נראו כאן
בעבר .עלינו להנחות את הסביבה שלנו ,כאנשי ציבור ,לשמור על שיח מכובד ומכבד ,לא מתלהם,
כזה שזוכר שמאחורי כל איש ציבור יש גם בן אדם עם משפחה .אני מוחל וסולח לכל מי שניסה
לפגוע בי ובמשפחתי .לא הייתי רוצה לראות רדיפה כזו גם כלפי ראש העיר החדש והנהלת העיר
החדשה .הכל חייב להתנהל בצורה בוגרת ועניינית ,ועלינו להתנער לחלוטין מהסגנון התוקפני והכוחני.
אביחי ,אני גאה להעביר אליך עיר במצב מצוין ,עם תקציבי ענק של מאות מיליוני שקלים שממתינים
למימוש ולביצוע הפרויקטים השונים .אתה אדם מוכשר עם מוטיבציה גבוהה ,ואני מאחל לך מכל
הלב שתצליח ותמשיך את התנופה .הצלחתך היא הצלחת קריית שמונה כולה.
תודה לכולם .תודה לתושבי קריית שמונה.

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:

תודה רבה לראש העיר היוצא הרב ניסים מלכה .

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
אני מזמין את ראש העיר אביחי שטרן להעניק תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאת .
עו"ד אביחי שטרן ראש העיר מעניק תעודות הוקרה לחברי המועצה היוצאים:
למר אשר פיניאן
למר הרצל בן אשר
למר יעקב בן ציון
חברי המועצה שלא נכחו :
מר יגאל בוזגלו
מר עופר הדר
הגב' אהובה סירוגין

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
אני מזמין את המנכ"ל היוצא אשכול שוקרון לקבלת תעודת הוקרה .

עו"ד אביחי שטרן ראש העיר מעניק תעודות הוקרה למנכ"ל היוצא מר אשכול שוקרון .
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
אני מזמין את היועץ המשפטי של העירייה עו"ד אריאל בר יוסף להשביע אמונים את חברי
המועצה הנכנסת:

הצהרות אמונים של חברי המועצה הנכנסים -נוסח הצהרת האמונים (סעיף 24א (א) לפקודה)
מתוקף מחויבותי לשלטון החוק בישראל וכביטוי לשאיפתי לשרת בנאמנות ,במסירות ,בהגינות
וביושר את תושבי העיר קריית שמונה ולפעול למען פיתוח ושגשוג העיר.

חברי המועצה הנוכחים מצהירים אמונים:
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"אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה".
הגב' פאני זפרני מחתימה את ראש העיר הנכנס וחברי המועצה ב 4-עותקים.
ד"ר אביבה זריהן –ויצמן נושאת נאום תנחומים לזכרה של עו"ס שרון כהן ז"ל:

אומר כמה מלים לזכרה של חברתי האהובה ,עובדת מצטיינת מאגף הרווחה שהלכה לעולמה
ביום חמישי האחרון ,לאחר מאבק ארוך ,עיקש ,ואצילי במחלת הסרטן.
עו"ס שרון כהן – עבדה ב  22שנים האחרונות באגף הרווחה והייתה אחת הדמויות הנמרצות
ביותר והמשפיעות בפיתוח אגף הרווחה בקרית שמונה על יחידותיו השונות ובפיתוח תודעת
שירות איכותי ללקוחות האגף.
בין תכונותיה המדהימות נחנה בנתינה ואכפתיות גדולה ,נחישות ודבקות במטרה ,חוכמה
ויכולת לראות דברים לעומקם ,ובכלל חשיבה חדה ומעמיקה.
שרון היוותה גשר בין אנשים וסכר לקשיים .בעלת יכולות להקשיב ולתקשר עם אנשים
ולראות את טובתם מעל הכל.
שרון הייתה אשת עשייה בעלת אינטואיציות טובות ,אוזן קשבת ,כתף תומכת ואמונה חזקה.
שרון ,במחלתך גם אם רצינו לנחם לא היה צ'אנס היינו יוצאים מנוחמים ונפעמים ,תעצומות
הנפש שלך נתנו תקווה ואור לכולנו.
שרון אהובה ,אני כאן אומרת לך תודה בשם עיריית קרית שמונה ,בשם אגף הרווחה וצוותו
לדורותיו ובשם הלקוחות שלך לאורך השנים .תודה על היותך את ,על היותך אשת מקצוע
מהמעלה הראשונה ,על היותך אבן דרך משמעותית בבניית האגף .בנימה אישית תודה על
החברות ,הפרגון ,האהבה אלי והליווי שלי במסע הבחירות האחרון תוך כדי התמודדות עם
מחלתך .זכיתי .זכינו.
שרון נולדה ב -בי"ח חשון תשל"ב  6/11/1971נפטרה ב-כ"א כסלו תשע"ט 29/11/2018
תהיה נשמתה עדן ,יהי זכרך ברוך!

מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
אני מזמין את ראש העיר אביחי שטרן לניהול ישיבת המועצה.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:

אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין מס' 1א'
 10דרכי קשר עם חברי המועצה – מצורף דף קשר (נספח  – )'1נמסרו לכל חברי המועצה.
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 .11דרכי מסירת הזמנות לישיבות מועצה ולוועדות (סעיף ( 14ג) לתוספת.)5

למרות האמור בחוק ,מוצעת הסכמה כי ההזמנות ימסרו באמצעות דוא''ל או קבוצת ווטסאפ
יעודית .קביעת מועד קבוע לישיבות מועצה (סעיף ( 6א) לתוספת.)6

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן והגב' חן לגיסמו -אדל .
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
הוחלט פה אחד על דרכי מסירת הזמנות לישיבות מועצה ולוועדות (סעיף ( 14ג)
כי ההזמנות ימסרו באמצעות דוא''ל או קבוצת ווטסאפ יעודית.

לתוספת.)7

 " 1מסירה הזמנה תהא כדין אם ההזמנה נמסרה לחבר המועצה אישית או אם נמסרה במעונו לאחד מבני
משפחתו המבוגרים הגרים אתו או אם נמסרה כפי שחבר המועצה ביקש בכתב ממרכז ישיבות המועצה; לא ניתן

למסור את ההזמנה כאמור ,בשקידה סבירה ,תהא המסירה כדין אם הושמה בתוך תיבת הדואר
במענו של חבר המועצה".

 .12קביעת מועד קבוע לישיבות מועצה (סעיף ( 6א) לתוספת.:)8
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מוצע בידי ראש העיר הנבחר ,כי היום הקבוע לישיבות מועצה מן המניין ,וישיבות מועצה שלא
מן המניין ,יהיה יום רביעי בשבוע.
עוד מוצע בידי ראש העיר הנבחר ,כי ישיבות מועצה מן המניין יערכו ביום רביעי ,שהוא השני
בכל חודש קלנדרי.
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן-זריהן והגב' חן לגיסמו -אדל .
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
הוחלט פה אחד כי היום הקבוע לישיבות מועצה מן המניין ,וישיבות מועצה שלא מן המניין,

( " 6א) בתוך חודשיים מיום הבחירה ,תחליט המועצה על המועד הקבוע לישיבותיה ובלבד שלא יהיה ביום
המנוחה השבועי או בערב יום המנוחה השבועי של חבר מחברי המועצה ,זולת אם הסכימו כל חברי המועצה אחרת;
עד שתחליט המועצה על מועד קבוע לישיבותיה ,יתקיימו הישיבות ביום רביעי הראשון לכל חודש בשעה .".18:00
( " 8א) חוזה ,כתב התחייבות ,הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה
אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה ,לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם
בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והגזבר; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור ,לא יחייבו את
העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והמזכיר ,ובאין מזכיר – עובד אחר
של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה".
" 8התח ייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה ,נוסף על החתימות הנדרשות
לפי פקודה זו ,גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו
תחייב את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;"
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יהיה יום רביעי בשבוע השני בכל חודש קלנדרי.
 .13דרך הדיון בענייני עובדים במועצת העיר( .מצ''ב כנספח  '2חוות דעת משפטית).
עו"ד אריאל בר יוסף -יועץ משפטי:
ישיבות מועצת העיר נערכות ,כדבר שבשגרה ,ב"דלתיים פתוחות" – קהל יכול להתייצב
ולשמוע ,וגם פרוטוקול הישיבה מוצג באתר האינטרנט של העירייה.
בישיבות המועצה מוצגים גם "ענייני עובדים" – ובין היתר ,הפסקת עבודה ,נסיבות אישיות,
מצב בריאות ,סכומי השלמת פיצויים וכו' .עניינים אלה ,נוגעים לצנעת הפרט של עובדי
העירייה אשר הנושא שלהם נדון במועצה.
חשיפתם ופרסומם של פרטים אלה בפני הציבור הרחב – פוגעים בצנעת הפרט של העובדים,
שהיא בעלת ערך מוגן ,ואף מעבר לצורך.
משום כך ,מוצע ,כי הדיון ב'ענייני העובדים' יערך בדלתיים סגורות ,כלומר ,בפני חברי
המועצה ובעלי תפקידים בלבד ,אך לא בפני הציבור ,לפי סעיף  18של התוספת השנייה ,כדלקמן -
"( .18א) ישיבות מועצה יהיו פומביות; למעט ישיבה שראש העיריה הורה על קיומה,
כולה או מקצתה ,בדלתיים סגורות לאחר שראה כי טעמים שבביטחון המדינה או טעמים
שבצנעת הפרט מחייבים לעשות כן ,בהתאם לחוות דעת של היועץ המשפטי לעירייה ,שתונח
לפני חברי המועצה".
בהתאם ,החלק הרלוונטי של הפרוטוקול ,אשר נוגע ל'ענייני עובדים' לא יפורסם באתר העירייה.
האמור לעיל לא יחול על תנאי עבודה של העובדים הסטטוטוריים ,שפרטי השכר שלהם ממילא
מפורסמים באתר משרד האוצר ,או על משרות אמון שהמועצה מאשרת.
ועוד  -ראש העיר יוכל להחליט על כך שהדיון יהיה פומבי ,במקרה שהוא ימצא לנכון למרות
האמור לעיל.
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד דרך הדיון בענייני עובדים במועצת העיר.

 .14הודעה על מורשי החתימה – בהתאם לסעיף ( 203א) 142 ,9ג (א) (- 10 )5
9

10

חוזה ,כתב התחייבות ,הסדר פשרה המוגש לבית משפט או לבית דין על מנת לקבל תוקף של פסק דין או תעודה
אחרת מסוג שקבע השר בתקנות ושיש בהם התחייבות כספית מטעם העיריה ,לא יחייבוה אלא אם חתמו עליהם
בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והגזבר; לא היתה בהם התחייבות כספית כאמור ,לא יחייבו את
העיריה אלא אם חתמו עליהם בשם העיריה ,בצד חותמת העיריה ,ראש העיריה והמזכיר ,ובאין מזכיר  -עובד
אחר של העיריה הממלא את תפקיד המזכיר לפי החלטת המועצה".
"התחייבות כספית מטעם העיריה לא תחייב את העיריה אלא אם כן חתם עליה ,נוסף על החתימות הנדרשות
לפי פקודה זו ,גם החשב המלווה; על כל התחייבות כספית יצוין בכתב כי מונה לעיריה חשב מלווה וכי זו תחייב
את העיריה רק אם נחתמה על ידו כאמור; התחייבות כספית שלא נחתמה כאמור – בטלה;"
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עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
כל התחייבות כספית תחתם בידי ראש העיר הנבחר עו''ד אביחי שטרן ,גזבר העירייה מר
בני קונפורטי והחשבת המלווה הגב' נהידה מנסור .התחייבות שאינה כספית תחייב אם תחתם
בידי ראש העיר הנבחר עו''ד אביחי שטרן ,ומנכ''ל העירייה כאשר ימונה.
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
הוחלט פה אחד מורשי החתימה בענייני כספים יהיו :עו''ד אביחי שטרן ראש העיר,
גזבר העירייה ,מר בני קונפורטי והחשבת המלווה הגב' נהידה מנסור.
 .15מינוי ועדות העירייה:
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
פרטי ועדות החובה ,והצעה של ראש העיר הנבחר לאיושן ,בידי חברי סיעות הקואליציה.
חברי סיעות האופוזיציה ידרשו בישיבה (או קודם לכן) להציג את המועמדים מטעמם לכהן
בוועדות החובה ,כפי שהדברים מפורטים.
הרב ניסים מלכה ,חבר המועצה הודיע כי חברי סיעות האופוזיציה ימסרו לאחר הישיבה את
המועמדים מטעמם (למעט בוועדת המכרזים למינוי עובדים בכירים ,לגביה כבר בישיבת המועצה
נמסר כי הרב ניסים מלכה יהיה חבר הוועדה).

 .1ועדת הנהלה (ס'  147לפקודה) – ועדת חובה

הנהלה

( .147א) המועצה רשאית לבחור מבין חבריה ועדת הנהלה קבועה שתפקידה לייעץ לראש
העירייה בכל הנוגע לביצוע תפקידיו ,ושתשמש ועדה לכל ענין שאינו בתחום סמכותה של ועדה
אחרת ,קבועה או ארעית.
(ב) חברי ועדת ההנהלה יהיו ראש העיריה ,סגניו וחברי מועצה אחרים שהמועצה תקבע את
מספרם ותבחר אותם.
 .1עו''ד אביחי שטרן – יו"ר הוועדה.
 .2מר מישל בן שימול.
 .3מר אלכס קראצ'ון.
 .4עו''ד אופיר יחזקאלי – מ''מ יו''ר הוועדה.
 .5גב' חן אדלר.
 .6מר יורם ממן.
 .7מר יהודה חיים.
 .8ד''ר אביבה זריהן ויצמן.
 .9מר אריה אקרמן
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
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מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל .
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הנהלת העיר( .נמסרים כתבי מינוי).
ועדת מכרזים (ס'  148לפקודה) – ועדת חובה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 .1מר יהודה חיים – יו''ר הוועדה
 .2גב' חן אדלר – מ''מ יו''ר הוועדה ( . 1ממלא מקום קבוע – עו''ד אופיר יחזקאלי  ,מ''מ יו''ר הוועדה .) 2
 .3מר אריה אקרמן
 .4ד"ר בוריס סידלקובסקי (ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .5מר ניסים מלכה /ואו מר אלי זפרני (ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדת המכרזים.
 .3ועדת כספים (ס'  149לפקודה) – ועדת חובה :

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 .149המועצה תבחר מבין חבריה ועדת כספים קבועה שתפקידה לייעץ למועצה בכל עניני
כספים של העיריה:
 .1מר מישל בן שימול – יו"ר הוועדה (ממלא מקום קבוע – מר אלכס קראצ'ון – מ''מ יו''ר הוועדה .)1
 .2מר יהודה חיים – מ''מ יו''ר הוועדה .2
 .3ד''ר אביבה זריהן ויצמן .
 .4ד"ר בוריס סידלקובסקי (ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .5מר אלי זפרני ו/או הרב ניסים מלכה( .ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדת הכספים.
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 .4ועדת המל''ח (סעיף 149א' לפקודה) – ועדת חובה :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149א( .א) המועצה תבחר ועדה להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.
(ב) (( )1נמחקה);
( )2הועדה תקיים ישיבותיה בדלתיים סגורות;
( )3היו הדעות בישיבה שקולות – תהא ליושב ראש הישיבה קול נוסף או מכריע;
( )4החלטות הועדה – למעט החלטות בענין הנוגע לתקציב העיריה – אינן טעונות
אישור המועצה ,ואולם המועצה רשאית להסמיך את הועדה להחליט גם בענין
הנוגע לתקציב העיריה.
 .1עו''ד אביחי שטרן  -יו''ר הוועדה .
 .2עו''ד אופיר יחזקאלי  -מ''מ יו''ר הוועדה.
 .3ד"ר בוריס סידלקובסקי( .ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדת מל"ח לפי סעיף 149א' לפקודה)

 .5ועדת בטחון (סעיף 149ב' לפקודה) – ועדת חובה
ועדת
תשל"ה-

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ב( .א) בעיריה שבה נתכונן משמר אזרחי ,כמשמעותו בפקודת המשטרה ,תוקם ועדת
בטחון אשר תייעץ ותסייע למשטרה בענין המשמר האזרחי.
(ב) חברי ועדת הבטחון יהיו:
( )1נציגי העיריה שתמנה המועצה;
( )2נציגי שרים אלה ,אם ראו לשלוח נציג :נציג שר הבטחון ,שימנה מפקד הג"א
מחוזי ,כמשמעותו בחוק ההתגוננות האזרחית ,תשי"א;1951-
נציג שר החינוך והתרבות ,שימנה מנהל הלשכה המחוזית של המשרד;
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נציג שר המשטרה ,שימנה מפקד משטרת המחוז;
( )3חברים אחרים כפי שתחליט הועדה.
 .1עו''ד אופיר יחזקאלי  -יו''ר הוועדה (גב' חן אדלר – ממלאת מקום קבועה – מ''מ יו''ר .)2
 .2מר יורם ממן  -מ''מ יו''ר הוועדה .1
 .3מר יורם מלול( .ההודעה על חברותו בוועדה נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .4נציג שר הביטחון  -ככל שימונה בידי מפקד הג''א מחוזי .
 .5נציג שר החינוך – ככל שימונה בידי מנהל הלשכה המחוזית.
 .6נציג השר לבטחון פנים – ככל שימונה בידי מפקד משטרת המחוז.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדת בטחון (סעיף 149ב' לפקודה).
 .6ועדה לענייני ביקורת (סעיף 149ג' לפקודה) – ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ג( .א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדה לענייני ביקורת שתפקידה לדון בכל דו"ח של מבקר
המדינה ושל נציב תלונות הציבור על הביקורת בעיריה ,בכל דו"ח של משרד הפנים על
העיריה ובכל דו"ח של מבקר העיריה ,ולעקוב אחרי תיקון הליקויים שהעלתה
הביקורת ,והיא רשאית לדון בכל דו"ח ביקורת אחר על העיריה שהוגש לפי דין
הועדה תגיש למועצה את סיכומיה והצעותיה.
(ב) מספר חברי הועדה לא יעלה על שבעה; הרכב הועדה יהיה תואם ,ככל שניתן ,את
ההרכב הסיעתי של המועצה; ראש העיריה ,סגניו וחברי ועדת ההנהלה לא יהיו
חברים בועדה לעניני ביקורת.

(

(ג)( ) 1יושב ראש הועדה לעניני ביקורת יהיה ,בכפוף להוראות פסקה ( ,)2מהאופוזיציה
ולא יכהן כדירקטור בהנהלת גוף עירוני מבוקר; לענין סעיף זה יראו את יושב ראש
הועדה לעניני ביקורת כשייך לאופוזיציה אם התקיימו בסיעתו ,בין היתר ,לפחות
כל אלה:
(א) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה;
(ב) לסיעתו אין ייצוג בועדת ההנהלה;
(ג) מסיעתו לא מונו סגנים לראש העיריה;
(ד) סיעתו אינה קשורה בהסכם המתייחס לכהונת ראש העיריה או לניהול
העיריה.
( )2היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה או ישנה במועצה סיעה אחת
בלבד ,יהיה יושב ראש הועדה לעניני ביקורת מי שהתקיימו בו לפחות
רח' הרצל  ,37ת.ד ,1001 .קריית שמונה ,מיקוד 11019

כל אלה:
(א) הוא אינו חבר בועדת ההנהלה;
(ב) הוא אינו מכהן כיושב ראש ועדת הכספים או המכרזים;
(ג) הוא אינו מכהן כדירקטור בגוף עירוני מבוקר;
(ד) סיעתו שונה מסיעתו של ראש העיריה ,אם יש במועצה יותר מסיעה
אחת.
 .1מר ניסים מלכה יו''ר הוועדה מ"מ מר אלי זפרני (ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .2ד"ר בוריס סידלקובסקי ( -ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .3מר יורם מלול ( -ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדת בקורת (סעיף  149ג' לפקודה)

 .7ועדת הנחות (סעיף 149ד' לפקודה) – ועדת חובה:
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ד( .א) המועצה תבחר מבין חבריה ועדת הנחות (להלן – הועדה) שסמכויותיה יהיו
( )1לתת הנחה מסכום הארנונה הכללית המוטלת על הנכס באותה שנת כספים,
אלמלא ההנחה ,בשיעורים המפורטים להלן:
(א) לנזקק המחזיק בנכס המשמש למגוריו – עד  ;70%לענין זה" ,נזקק" – מחזיק
שנגרמו לוו הוצאות חריגות ,גבוהות במיוחד ,בשל טיפול רפואי חד-פעמי או מתמשך שלו
או של בן משפחתו או בשל אירוע אשר הביא להרעה משמעותית ,בלתי צפויה ,במצבו
החומרי;
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(ב) למחזיק בנכס ,שהוא הבעלים הראשון של בנין חדש ריק ,שמיום שהסתיימה בנייתו
והוא ראוי לשימוש ,אין משתמשים בו במשך תקופה רצופה שיקבע השר – עד .100%
( )2לדון בבקשות למחיקת סכום המגיע לעיריה לפי סעיף  ,339שאינו ארנונה,
ולהגיש המלצותיה לשר.
(ב) חברי הועדה יהיו :
( )1שלושה חברי המועצה ,אשר שניים מהם חברים בסיעות המיוצגות בועדת
ההנהלה ואחד חבר בסיעה הגדולה ביותר ,שאינה מיוצגת בועדת ההנהלה,
שקיבלה את מרב קולות הבוחרים; היו הסיעות כולן מיוצגות בועדת ההנהלה –
יהיה חבר ועדה אחד לפחות מי שאינו חבר המועצה;
( )2הגזבר ,מנהל מחלקת הרווחה ,ומנהל מחלקת הגביה או מי שכל אחד מהם
הסמיכו לענין סעיף זה מבין עובדי העיריה;
( )3היועץ המשפטי שמינתה העיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (ייעוץ משפטי),
תשל"ו , 1975-או עורך דין ממשרדו או מלשכתו ובעיריה שלא מינתה יועץ
משפטי כאמור ,עורך דין שמינתה המועצה לענין זה.
(ג) המועצה תמנה מבין חבריה שמונו לועדה ,את יושב ראש הועדה ואת ממלא
מקומו.
(ד) מנין חוקי בישיבות הועדה יהיה נוכחות של יושב ראש הועדה או ממלא מקומו,
היועץ המשפטי והגזבר.
(ה) החלטות הועדה אינן טעונות אישור המועצה אך יונחו על שולחנה.
 .1מר יורם ממן  -יו"ר הוועדה.
 .2מר אלכס קראצ'ון  -מ"מ יו''ר הוועדה ( 1מר מישל בן שימול ממלא מקום קבוע – מ''ר יו''ר .)2
 .3ד"ר בוריס סידלקובסקי (-ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .4הגזבר או מי שהוא הסמיך מבין עובדי העירייה.
 .5מנהלת אגף הרווחה או מי שהיא הסמיכה מבין עובדי העירייה.
 .6היועץ המשפטי או מי שהוא הסמיך מבין עובדי מחלקתו.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:

אושרו פה אחד חברי ועדת הנחות לפי סעיף 149ד' לפקודה.

 .8ועדה לקליטת עלייה (סעיף 149ה לפקודה)  -ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ה .בעיריה שלפחות  10%מתושביה עלו לישראל אחרי יום ד' בשבט תש"ן
( 1בינואר  ,)1990תבחר המועצה ועדה לקליטת עליה שתטפלבכל ענין הנוגע לקליטתם
של התושבים האמורים.
 .1מר אלכס קראצ'ון  -יו"ר הוועדה (ממלא מקום קבוע  – 2מר מישל בן שימול).
 .2עו''ד אופיר יחזקאלי  -מ"מ יו''ר הוועדה .1
 .3ד"ר בוריס סידלקובסקי ( -ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
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עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה לקליטת עלייה לפי (סעיף  149ה לפקודה).

 .9ועדת בטיחות בדרכים (סעיף 149ו לפקודה)  -ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ו( .א) המועצה תבחר ועדה לבטיחות בדרכים ,שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים
הנוגעים לבטיחות בדרכים; הועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותפקח על
ביצוע התכניות המאושרות.
(ב) חברי הועדה יהיו –
( )1ראש העיריה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2מהנדס העיר ומנהל אגף החינוך ,או מי שכל אחד מהם הסמיכו ,מבין עובדי
העיריה ,לענין זה;
( )3חברי המועצה או בעלי תפקידים אחרים בעיריה ,כפי שיקבע ראש העיריה
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(ג)

.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7

בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);
( )4נציג שר התחבורה ,שימנה שר התחבורה;
( )5נציגי גופים העוסקים בבטיחות בדרכים ,ונציגי השכונות המצויות בתחום
העיריה ,כפי שיקבע ראש העיריה בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);
( )6נציג השר לבטחון הפנים שימנה מפקד המרחב שבתחום סמכותו נמצאת העיר.
מספר חברי הועדה יהיה כלהלן:
( )1בעיריה שמספר תושביה אינו עולה על ;9 - 30,000
( )2בעיריה שמספר תושביה עולה על  30,000אך אינו עולה על ;12 - 100,000
( )3בעיריה שמספר תושביה עולה על .15 - 100,000
עו''ד אביחי שטרן  -יו''ר הוועדה (מר מישל בן שימול – ממלא מקום קבוע – מ''ר יו''ר .)2
עו''ד אופיר יחזקאלי  -מ''מ יו''ר הוועדה ( 1ממלאת מקום קבועה – גב' חן אדלר – מ''מ
יו''ר .)3
__________________ (חבר מועצה מסיעות האופוזיציה).
מהנדס העיר או מי שהוא הסמיך מבין עובדי העירייה.
מנהלת אגף החינוך או מי שהיא הסמיכה מבין עובדי העיריה.
נציג שר התחבורה.
נציג השר לבטחון פנים – כפי שימונה בידי מפקד מרחב כנרת של המשטרה.
_________________

.8
(בעל תפקיד בעירייה  /נציג גוף העוסק בבטיחות בדרכים  /נציג שכונות – לפי החלטה של ראש העיר).
_________________.9
(בעל תפקיד בעירייה  /נציג גוף העוסק בבטיחות בדרכים  /נציג שכונות – לפי החלטה של ראש העיר).

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל .

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה לבטיחות בדרכים (סעיף 149ו לפקודה).

 .10ועדת לקידום מעמד הילד (סעיף 149ז לפקודה)  -ועדת חובה:
ועדה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ז( .א) המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום מעמד
הילד ובני הנוער,
להגן עליהם ולהבטיח את זכויותיהם ,לרבות מימוש עקרונות של טובת הילד ,אי
אפליה ,הזכות להתפתחות בתנאים נאותים וזכותם של ילדים ובני נוער להשמיע
את דעתם ולהשתתף בצורה נאותה בקבלת החלטות הנוגעות לעניניהם.
(ב) חברי הועדה יהיו –
( )1שלושה עד חמישה חברי מועצה;
( )2מנהל אגף החינוך;
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( )3מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים ציבוריים;
( )4אחד ממנהלי בתי הספר בעיר;
( )5נציג ארגון המורים העל-יסודיים;
( )6נציג ארגון מורי אגודת ישראל – בעיר שבה פועל מוסד חינוך שמוריו חברים
בארגון; בפסקה זו" ,מוסד חינוך" – מוסד חינוך חובה כמשמעותו בחוק לימוד
חובה ,תשי"ט;1949-
( )7נציג הסתדרות המורים;
( )8יושב ראש מועצת התלמידים העירונית;
( )9יושב ראש ועד ההורים העירוני;
( )10מפקד תחנת המשטרה שבתחום סמכותו נמצאת העיר;
( )11נציג תנועות הנוער בעיר;
( )12נציג ארגון התנדבותי שענינו קידום עניני ילדים ונוער;
( )13חברים נוספים ,כפי שתקבע המועצה.
.1עו''ד אביחי שטרן – יו''ר הוועדה (מר אלכס קראצ'ון – ממלא מקום קבוע – מ''מ יו''ר קבוע .)3
 .2גב' חן אדלר – מ''מ יו''ר הוועדה ( 1עו''ד אופיר יחזקאלי – ממלא מקום קבוע – מ''מ יו''ר .)2

( __________________ .3חבר מועצה מסיעות האופוזיציה).
 .4מנהלת אגף החינוך.
 .5מנהלת אגף הרווחה.
( ______________________.6אחד ממנהלי בתי הספר בעיר) .נציג הסתדרות המורים.
 .7יו''ר מועצת התלמידים העירונית.
 .8יו''ר ועד ההורים העירוני.
 .9מפקד תחנת המשטרה.
( _____________________ .10נציג תנועות הנוער בעיר)___________________ .
(נציג ארגון התנדבותי שעניינו קידום ענייני ילדים ונוער).

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה לקידום מעמד הילד (סעיף  149ז' לפקודה)
 .11ועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור (סעיף 149ח לפקודה)  -ועדת חובה
ועדה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ח( .א) המועצה תבחר ועדה להנצחת זכרם של נרצחי פעילות טרור ,שתפקידה ליזום
ולתכנן דרכי הנצחה ופעולות הנצחה לתושבי העיר שנרצחו בעקבות פעילות טרור.
(ב) מספר חברי הועדה לא יפחת משלושה ולא יעלה על תשעה; שליש מהם יהיו חברי
המועצה ,שליש נציגי ציבור ושליש בני משפחות של נרצחי פעילות טרור שהיו תושבי
העיר ,שהמועצה קבעה את דרך בחירתם.
(ג) לענין סעיף זה" ,נרצח פעילות טרור" – נפגע שמת עקב פגיעת איבה ,הכל כאמור
בחוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה ,התש"ל.1970-
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 .1מר מישל בן שימול  -יו''ר הוועדה (ממלא מקום קבוע – מר אלכס קראצ'ון  -מ''מ יו''ר .)1

 .2מר יורם ממן – מ''מ יו''ר .2
( __________________ .3חבר מועצה מסיעות האופוזיציה).
( __________________ .4נציג ציבור).
( __________________ .5נציג ציבור).
( __________________ .6נציג ציבור).
( __________________ .7בן משפחה של תושב העיר שהוא נרצח טרור).
( __________________ .8בן משפחה של תושב העיר שהוא נרצח טרור).
( __________________ .9בן משפחה של תושב העיר שהוא נרצח טרור).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה להנצחת זכרם של נרצחי הטרור (סעיף  149ח לפקודה.
 .12ועדה חינוך (סעיף 149ט לפקודה)  -ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149ט( .א) המועצה תבחר ועדת חינוך שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים הנוגעים
לחינוך; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות
המאושרות; כן תייעץ הוועדה למועצה בתחומים כאמור.
(ב)חברי הוועדה יהיו –
( )1ראש העיריה או ממלא מקומו לפי הוראות סעיף (14ג) בחוק הרשויות
המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) ,התשל"ה ,1975-והוא יהיה
היושב ראש;
( )2שלושה עד שישה חברי מועצה ,בכפוף להוראות סעיף קטן (ג);
( )3שני נציגים של בתי ספר שבתחום שיפוטה של העיריה ,שהם מנהלי בית
ספר או סגניהם ,האחד מבית ספר שניתן בו חינוך יסודי שייבחר על ידי
הסתדרות המורים ,והאחר מבית ספר שניתן בו חינוך על-יסודי שייבחר על ידי
ארגון המורים העל-יסודיים;
( )4נציג ועד ההורים העירוני;
( )5יושב ראש מועצת התלמידים העירונית ,ואולם אם אין הוא זכאי להצביע
בבחירות לעיריה לפי חוק הרשויות המקומיות (בחירות) ,התשכ"ה ,1965-תבחר
מועצת התלמידים העירונית נציג אחר במקומו הזכאי להצביע בבחירות כאמור.
(ג) מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדת החינוך מכוח סעיף קטן (ב)( )2ייקבע
על ידי המועצה ,כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה בלתי זוגי.
 .1עו''ד אביחי שטרן  -יו''ר הוועדה (מר אלכס קראצ'ון ממלא מקום קבוע  -מ''מ יו''ר .)2
 .2ד''ר אביבה זריהן ויצמן -מ''מ יו''ר הוועדה .1
 .3גב' חן אדלר (עו''ד אופיר יחזקאלי -ממלא מקום קבוע).
 .4מר יורם מלול (ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
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 .5מר ניסים מלכה ו/או מר אלי זפרני( .ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).

( ___________________ .6מנהל/סגן מנהל בית ספר יסודי יבחר בידי הסתדרות המורים).
 .7נציג ועד ההורים העירוני.

 .8יו''ר מועצת התלמידים  -אם הוא רשאי היה להצביע בבחירות  /נציג מועצת
התלמידים אשר רשאי להצביע בבחירות.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי ועדה חינוך (סעיף 149ט לפקודה.
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 .13ועדה לאיכות הסביבה סעיף  149י' לפקודה:
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149י( .א) המועצה תבחר ועדה לאיכות הסביבה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות בתחומים
הנוגעים לשמירה על איכות הסביבה ולהבטחת פיתוח ושימוש בני קיימא של
הסביבה; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע
התכניות המאושרות.

(תיקון

(ב) חברי הוועדה יהיו –
( )1ארבעה חברי מועצה;
( )2עובד בכיר שהוא האחראי לתחום איכות הסביבה בעיריה;
( )3שני נציגי ציבור שהם תושבי העיר; את האחד תבחר המועצה בהתייעצות עם ארגונים
מקומיים שענינם בשמירת איכות הסביבה ואת האחר יבחרו ארגונים מקומיים כאמור ,ובאין
ארגון מקומי ,תבחר המועצה את האחד בהתייעצות עם ארגון ארצי ואת האחר יבחר ארגון
ארצי;
(( )4נמחקה).
(ג) לדיוני הוועדה יוזמן דרך קבע נציג ארגון ארצי ונציג השר להגנת הסביבה.
(ד) בסעיף זה" ,ארגון ארצי" – גוף ציבורי המנוי בחלק א' של התוספת בחוק ייצוג גופים
ציבוריים שענינם בשמירת איכות הסביבה (תיקוני חקיקה) ,התשס"ג.2002-
עו''ד אביחי שטרן  -יו''ר הוועדה (מר מישל בן שימול – ממלא מקום קבוע – מ''ר יו''ר .)4
.1
עו''ד אופיר יחזקאלי – מ''מ יו''ר הוועדה ( 1גב' חן אדלר– ממלאת מקום קבועה – מ''ר יו''ר .)2
.2
 .3מר אריה אקרמן – מ"מ יו''ר הוועדה
_____________ .4חבר מועצה מסיעות האופוזיציה.
 .5מנהל תחום איכות הסביבה בעירייה.
 .6נציג ציבור תושב העיר שיבחר בהתייעצות עם אירגונים מקומיים שעניינים בשמירת
איכות הסביבה.
 .7נציג ציבור שיבחר בידי ארגונים מקומיים שעניינם בשמירת איכות הסביבה.
לדיוני הוועדה יוזמנו גם :
 נציג ארגון ארצי שעניינו שמירת איכות הסביבה. נציג השר להגנת הסביבה.עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן-זריהן  ,והגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי.

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדת לאיכות הסביבה לסעיף 149י לפקודה.

רח' הרצל  ,37ת.ד ,1001 .קריית שמונה ,מיקוד 11019

 .14ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים (סעיף 149יא לפקודה)  -ועדת חובה
ועדה

(תיקון

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 149יא( .א) המועצה תבחר ועדה שתפקידה ליזום ולתכנן פעילות לקידום טיפול מקיף
במאבק בנגע הסמים המסוכנים ,לגבי מניעה ,שיקום וטיפול ,לרבות טיפול
בהשלכות הנובעות מהתמכרות לסמים וכן חינוך והסברה ,בין השאר ,לענין הדין
בשימוש בסמים; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר
ביצוע התכניות המאושרות.
(ב) חברי הוועדה יהיו –
( )1שלושה חברי מועצה לכל היותר ,בכפוף להוראות סעיף קטן (ג) ,שאחד
מהם יהיה היושב ראש ,כפי שתבחר המועצה;
( )2מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים;
( )3מנהל מחלקת חינוך;
( )4שני נציגי ציבור ,שיבחר ראש העיריה באישור המועצה;
( )5מנהל בית ספר בתחום שיפוטה של העיריה ,שניתן בו חינוך על-יסודי,
שימנה מנהל מחלקת חינוך;
( )6נציג הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול שימנה מנהל הרשות.
מספר חברי המועצה שיכהנו בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים מכוח
(ג)
סעיף קטן (ב)( )1ייקבע על ידי המועצה ,כך שכלל מספר החברים בוועדה יהיה
בלתי זוגי.
 .1גב' חן אדלר  -יו''ר הוועדה (עו''ד אופיר יחזקאלי ממלא מקום קבוע מ''ר יו''ר .)2
 .2ד''ר אביבה זריהן  -מ''מ יו''ר הוועדה .1
( - ______________ .3חבר מועצה מסיעות האופוזיציה).
 .4מנהלת אגף הרווחה.
 .5מנהלת אגף החינוך.
( - _____________ .6נציג ציבור שיוצע בידי ראש העיר).
( - _____________ .7נציג ציבור שיוצע בידי ראש העיר).
( - _____________ .8מנהל בית ספר תיכון – שתמנה מנהלת אגף החינוך).
 .9נציג הרשות למאבק באלימות ,בסמים ובאלכוהול שימנה מנהל הרשות.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים לפי סעיף 149יא לפקודה.
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 .15ועדה למיגור אלימות (סעיף 149יב לפקודה)  -ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
149יב( .א) המועצה תבחר ועדה שתפקידה לאסוף ולנתח נתונים הנוגעים למעשי האלימות ,העבריינות
והפשיעה בתחום העירייה ,לבחון את התכניות הקיימות להתמודדות עם מעשים אלה ולגבש
תכניות חדשות; הוועדה תגיש לאישור המועצה את תכניותיה ותעקוב אחר ביצוע התכניות המאושרות.
(ב) חברי הוועדה יהיו –
( )1ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא מקומו הקבוע ,והוא יהיה היושב ראש;
( )2המנהל הכללי של העירייה;
( )3מנהל אגף החינוך בעירייה;
( )4מנהל אגף הפיקוח בעירייה;
( )5מנהל הביטחון בעירייה;
( )6מנהל אגף הרווחה או מנהל המחלקה לשירותים חברתיים בעירייה;
( )7היועץ לענייני אזרחים ותיקים בעירייה;
( )8נציג אחד או יותר של משטרת ישראל ,כפי שיקבע מפקד המרחב שבתחום
סמכותו נמצאת העירייה;
( )9שני חברי המועצה לכל היותר;
( )10חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים העוסקים בזכויות נפגעי עבירה.
(ג) באישור הוועדה ,ניתן למנות ממלא מקום זמני במקומו של חבר הוועדה ,אם הדבר
מוצדק בנסיבות העניין.
 .1עו''ד אביחי שטרן  -יו''ר הוועדה (מר אלכס קראצ'ון – ממלא מקום קבוע .)2
 .2ד''ר אביבה זריהן ויצמן – מ''מ יו''ר הוועדה . 1
( - _____________ .3חבר מועצה מסיעות האופוזיציה).
 .4מנכ''ל העירייה.
 .5מנהלת אגף החינוך.
 .6מנהל השיטור העירוני.
 .7מנהל אגף הבטחון.
 .8מנהלת אגף הרווחה.
 .9היועצת לענייני אזרחים ותיקים.
 .10נציג משטרת ישראל (כפי שימונה בידי מפקח המרחב).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה למיגור אלימות (סעיף 149יב לפקודה).
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 .16ועדה המכרזים לבחירת עובדים בכירים (סעיף 169ב לפקודה)  -ועדת חובה
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
169ב( .א) בכל עיריה תוקם ועדת מכרזים לבחירת עובדים למשרות המנויות בתוספת
החמישית; החלטתה של הועדה תובא לאישור המועצה או ראש העיריה
לפי העניין.
(ב) ואלה חברי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים:
( )1ראש העיריה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיושב ראש ועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים;
( )2שני חברי המועצה שייבחרו על ידה ,אשר לפחות אחד מהם נציג סיעה שאינה
מיוצגת בועדת ההנהלה ,ואם כל הסיעות מיוצגות בועדת ההנהלה ,חבר המועצה
שאינו חבר בועדת ההנהלה;
( )3המנהל הכללי של העיריה;
( )4נציג שימנה השר ,שהוא בעל תפקיד מקביל בעיריה אחרת לתפקיד הנדון
במכרז.
(ג) על אף האמור בסעיף קטן (ב)( ,)3בתהליך בדיקת כשירותו והתאמתו של מועמד
למשרת המנהל הכללי ,יהיה היועץ המשפטי של העיריה חבר ועדת המכרזים
לבחירת עובדים בכירים במקום המנהל הכללי.
(ד) היועץ המשפטי של העיריה יהיה משקיף בישיבות ועדת המכרזים לבחירת עובדים
בכירים ,למעט בישיבות שענינן מינוי היועץ המשפטי של העיריה.
(ה) נקבע בדין כי לא ימונה אדם למשרה מסוימת אלא אם כן הוא בעל כשירות והתאמה
לתפקיד ,תהיה ועדת המכרזים הועדה המוסמכת לבדיקה ולאישור כשירותו
והתאמתו כאמור.
 .1עו''ד אופיר יחזקאלי – יו"ר.
 .2מר אלכס קראצ'יו – מ''מ יו''ר הוועדה ( 1ממלאת מקום קבועה הגב' חן אדלר מ''מ יו''ר .)2
 .3מר ניסים מלכה (-ההודעה על חברותו נמסרה לאחר ישיבת המועצה).
 .4מנכ"ל העירייה (כאשר מאשרים מנכ''ל  -היועץ המשפטי ישב בוועדה).
 .5נציג שר הפנים
(כאשר מאשרים מנכ''ל – היועץ המשפטי ישב בוועדה ,בכל יתר המקרים ,היועץ המשפטי
יהיה משקיף).
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני .

החלטה:
אושרו פה אחד חברי הועדה המכרזים לבחירת עובדים בכירים  -סעיף 169ב לפקודה.
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 .17ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית (סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות
(ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל''ו  ;1976ר' גם חוזר מנכ''ל משרד הפנים 1/12
מיום  ,31.1.12בעמ' :)4
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
כל חבר וועדה מתמנה לתקופה של  4שנים – מחייב בדיקה מקדימה לגבי תוקף ההרכבים הקיימים.
ניתן למנות כמה הרכבים; כל הרכב – שלושה חברים ,אשר רשאים להבחר במועצה.
יו''ר הוועדה יהיה עו''ד בעל כשירות להתמנות לשופט בית משפט שלום ,ובקי בדיני שלטון
מוניציפאלי ומיסוי.
הערה:
סעיף  - .17ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית לא נדון ולא התקבלה כל החלטה בישיבת מועצת
העיר מן המניין 1א' מיום  5בדצמבר . 2018

 .18ועדת משנה לתיכנון ובניה (סעיף  18לחוק התיכנון והבניה ,התשכ''ה – :)1965
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
(א) במרחב תכנון מקומי הכולל תחום רשות מקומית אחת בלבד ,תהיה מועצת הרשות המקומית
(ב) הועדה מקומית תקים ועדת משנה לתכנון ולבניה (בסעיף זה ועדת המשנה),
וזה הרכבה:
( )1ראש הרשות המקומית או אחד מסגניו שהמועצה מינתה לכך;
( ) 2במועצת רשות מקומית שמספר חבריה פחות מעשרים ואחד – לא יותר מששה חברי
מועצה ,ובמועצה שמספר חבריה עשרים ואחד או יותר  -לא יותר מעשרה חברי מועצה;
ואולם ,אם קיימת במועצה ועדת הנהלה שלא כל הסיעות מיוצגות בה ,יהיה יצוגן הכולל
של הסיעות כאמור בועדת המשנה יחסי לייצוגן במועצה ,אך לא פחות מנציג אחד;
חברי המועצה הם חברי מליאת הוועדה המקומית ,וראש העיר הוא יו''ר הוועדה המקומית.
תוקם ועדת משנה – בת  7חברים.
בוועדה יהיה חבר ראש העיר או אחד מסגניו שהמועצה מינתה.
על מועצת העיר למנות את עו''ד אופיר יחזקאלי לכהן כחבר בוועדת המשנה.
לאחר כינוס מועצת העיר  -יש לכנס את מליאת הוועדה המקומית ,והיא תבחר את עו''ד
אופיר יחזקאלי להיות מ''מ יו''ר מליאת הוועדה המקומית ,לרבות חתימה על צווים.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה למנות את עו''ד אופיר יחזקאלי להיות חבר וועדת המשנה.
מליאת הוועדה תבחר גם את חברי ועדת המשנה בהתאם למפתח סיעתי.
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עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושרה פה אחד חברותו של עו''ד אופיר יחזקאלי בוועדת המשנה.
הערות:
 .1בכל ועדת חובה כאמור (למעט ועדת ההנהלה כמובן) ,יהיה לפחות נציג אחד מסיעות
האופוזיציה (דהיינו ,אינן חברות בועדת ההנהלה).
 .2הרכב הוועדות יהיה תואם את ההרכב הסיעתי של המועצה ,ואת ההרכב הקואליציוני.
הסיעות יכולות להתקבץ יחד בהתאם להסכמים.
 .3המועצה רשאית לבחור ועדות רשות – קבועות 11או אירעיות .במקרה כזה ,הרכב הוועדה
כדלקמן :
א 10% .לפחות חברי מועצה (לא פחות מ  2חברי מועצה).
ב .בעלי זכות וכשירות להבחר למועצת העיר אשר מומלצים בידי הסיעות במועצת
העיר בהרכב אשר ישמר ככל האפשר את היחס בין הסיעות במועצה.
כך למשל ,אפשר למנות את הוועדות הבאות  -ועדת שמות ,ועדת משנה להקצאות (בנוסף
על הוועדה המקצועית) ,ועדת משנה לתמיכות (בנוסף על הוועדה המקצועית) ,ועדת
רישוי עסקים ועוד.
אפשר גם להחליט ,כי ועדת חובה מסוימת תבצע תפקידים גם של ועדת רשות ,לפי הצורך.
הערה :
 .4מועצת העיר תבחר את ראשי הוועדות ואת מ''מ – אם אין הנחייה אחרת לעיל.

 .16האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר (סעיף  17לחוק הבחירה הישירה.)12
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
הבהרה משפטית – בהתאם לסעיף  17הנ''ל – "מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור
לא יהיו כרוכים בתשלום שכר" וגם לא יינתנו החזר הוצאות או תנאים נלווים .כדלקמן :

א .חבר המועצה עו''ד אופיר יחזקאלי :
11

יש לבדוק מול משרד הפנים הקמת ועדה חקלאית בעירייה.

12

 .17האצלת תפקידים וסמכויות של ראש רשות :
"ראש רשות רשאי ,באישור המועצה ,לאצול מתפקידיו וסמכויותיו לסגן ראש רשות או לחבר ועדת
הנהלה כמשמעה בפקודת העיריות או לעובד הרשות והכל דרך כלל או לענין מסויים או לסוג ענינים
מסויים; מילוי התפקידים והשימוש בסמכויות כאמור לא יהיו כרוכים בתשלום שכר".
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עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 .1לכהן כממונה בעירייה על תחום ההנדסה ,לרבות סמכויות ראש העיר בהתאם לחוק העזר
לקריית שמונה (הריסת מבנים מסוכנים) ,התשנ''א –  ,1991ולכהן כממונה על אגף ההנדסה בעירייה.
 .2לכהן כיושב ראש הוועדה המקומית לתכנון ובניה וחבר רשות הרישוי (ביחד עם מהנדס העיר).
 .3לכהן כממונה בעירייה על הפיתוח הכלכלי והיזמות ,ולכהן כממונה על אגף תעשיה ,עסקים
ותיירות בעירייה ,למעט בתחום התיירות.

מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר לעו"ד אופיר יחזקאלי.
ב .חבר המועצה מר יורם ממן:

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
 .1ל כהן כממונה בעירייה על תחום הספורט ,ולכהן כממונה על מחלקת ספורט עירייה.
 .2לכהן כממונה בעירייה על גיוס הכנסות.
 .3לכהן כממונה בעירייה על קשר עם משרדי הממשלה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר למר יורם ממן.

ג .חבר המועצה מר יהודה חיים :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

 .1לכהן כממונה בעירייה על תחום הרווחה ,ולכהן כממונה על האגף לשירותים
חברתיים (רווחה) בעירייה.
 .2לכהן כממונה בעירייה על תחום התרבות התורנית.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן והגב' חן לגיסמו -אדל .
מי נגד?
רח' הרצל  ,37ת.ד ,1001 .קריית שמונה ,מיקוד 11019

הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
ברוב קולות אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר למר יהודה חיים.
ד .חברת המועצה ד''ר אביבה זריהן ויצמן :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

לכהן כממונה בעירייה על תחום החינוך ,ולכהן כממונה על אגף החינוך בעירייה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר לגב' אביבה ויצמן זריהן.
ה .חבר המועצה מר מישל בן שימול :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

 .1לכהן כממונה בעירייה על תחום שירותי הבריאות הניתנים לתושבי העיר ויישום
ההסכם על הפעלת המוקד הרפואי האזורי לשירותי רפואה דחופה.
 .2לכהן כממונה בעירייה על תחום החנייה ,ולכהן כממונה בעירייה על רשות החנייה
בעירייה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:

אושרה פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר למר מישל בן שימול.

ו .חבר המועצה מר אריה אקרמן :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

לכהן כממונה בעירייה על תחום חזות העיר ,ולכהן כממונה על אגף השפ''ע בעירייה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
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החלטה:
אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר למר אריה אקרמן.
ז .חבר המועצה מר אלכס קראצ'ון :
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
לכהן כממונה בעירייה על תחום התיירות ,ולכהן כממונה על אגף תעשיה ,עסקים ותיירות
בעירייה ,בתחום התיירות בלבד.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד האצלת תפקידים וסמכויות של ראש העיר למר אלכס קראצ'ון.
 .17מינוי סגנים ובעלי תואר :
מצ"ב מכתבו של ראש העיר עו"ד אביחי שטרן לחברי המועצה:

לשכת ראש העיר
יום רביעי כז' כסלו התשע''ט
5.12.18

לכבוד
חברי המועצה הנכבדים !
כאן
א.ג.נ,

הנדון :מינוי סגנים
שלום וברכה .אני מביא בפניכם את הצעתי למנות סגנים כדלקמן :
 .1את חבר המועצה עו''ד אופיר יחזקאלי לסגן ממלא קבוע בשכר בהתאם לסעיף  14לחוק הבחירה
הישירה .תנאי השכר מפורטים.
 .2את חבר המועצה ,מר יורם ממן – לכהן כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה
הישירה ,למשך תקופה של  30חודשים ,עד ליום  .5.5.2021בתום  30חודשים הנ''ל ,תפקע כהונתו
של חבר המועצה מר יורם ממן ,ותתחיל כהונתו של חבר המועצה מר יהודה חיים לכהן כסגן
ראש העיר עד לסיום כהונתה של המועצה ,בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה.
תנאי השכר מפורטים.
 .3את חברת המועצה ד''ר אביבה זריהן ויצמן – לכהן כסגנית ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק
הבחירה הישירה .הסגנות תהיה בתואר.
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 .4את חבר המועצה ,מר מישל בן שימול – לכהן כמשנה של ראש העיר ,ללא שכר.

בכבוד רב ובברכה,
עו''ד אביחי שטרן,
ראש העיר

העתק:
לשכת מנכ''ל.

א .חבר המועצה ,עו''ד אופיר יחזקאלי :

לכהן כסגן ממלא מקום קבוע של ראש העיר בהתאם לסעיף  14לחוק הבחירה הישירה.
כהונת הסגנות המוצעת לחבר המועצה עו''ד אופיר יחזקאלי  ,תהא בשכר – והסגן המיועד
ישתכר את מחצית השכר המלא המשולם לסגן ראש עיר ,ויהיה זכאי למחצית תנאי השירות
והתנאים הנלווים המלאים המשולמים לסגן ראש עיר בקריית שמונה (לרבות ביטוח פנסיוני
ותנאי פרישה).
מצורפת כנספח  '4חוות דעתם של הגזבר והחשבת המלווה המפרטת את עלות ההעסקה השנתית
של הסגן המיועד ,ואישורם כי עלויות אלה מתוקצבות במלואן בתקציבה המאושר של העירייה,
וכי יש ביכולתה הכספית של העירייה לעמוד בהתחייבות זו למשך תקופת הכהונה של המועצה.
במהלך הישיב ה ,הגזבר והחשבת המלווה ישיבו לשאלות חברי מועצה בעניין זה ,ככל שיעלו.
בטרם ההצבעה יאשר היועץ המשפטי כי אין מניעה משפטית למינוי האמור ,כי הסגן המיועד
מכהן כחבר מועצה כדין ,כי אינו פסול לכהונה ,כי האצלת הסמכויות בידי ראש העיר ובאישור
המועצה נעשתה כדין ,וכי אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.
עוד יובהר כי גם לאחר אישור מועצת העיר ,נדרש אישור פרטני של משרד הפנים למינוי הסגן ולשכר.

חוות דעת בנוגע למינוי סגן ממלא מקום קבוע בהתאם לסעיף  14לחוק הבחירה הישירה
לכבוד
עו''ד אביחי שטרן ,ראש העיר
חברי מועצה נכבדים
ראש העיר וחברי מועצה נכבדים !
שלום וברכה; בתום הדיון שנערך ,ובטרם הצבעה ,אני מעלה על הכתב את עמדתי לגבי ההצעה למינויו
חבר המועצה ,עו''ד אופיר יחזקאלי ,לכהונה של סגן ממלא מקום קבוע לראש העיר בהתאם לסעיף 14
לחוק הבחירה הישירה.
בהתאם להצעה ,הסגן המיועד ישתכר את מחצית השכר המלא המשולם לסגן ראש עיר בקריית שמונה,
ויהיה זכאי למחצית תנאי השירות והתנאים הנלווים המלאים המשולמים לסגן ראש עיר בקריית שמונה
(לרבות ביטוח פנסיוני ותנאי פרישה).
כאמור בחוות דעתם של הגזברים – ההמלצה הגזברית היא לאשר את תשלום השכר רק בכפוף לאישור
התקציב לשנת  2019ותכנית ההבראה  /המראה לשנים , 19-21על ידי ראש העיר ומועצת העיר.
יש התחייבות חתומה בידי הסגן המיועד שהוא מסכים לתנאי השכר ,וגם להתנייה הנדרשת בידי הגזברים.
אני מאשר כי :
 .1אין מניעה משפטית למינוי של עו''ד אופיר יחזקאלי לכהונת הסגן כאמור ,בתנאים המפורטים.
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 .2הסגן המיועד מכהן כחבר מועצה כדין ,ואינו פסול לכהונה.
 .3הסגן המיועד הינו חבר ועדת ההנהלה ,והאצלת הסמכויות בידי ראש העיר ובאישור המועצה נעשתה כדין.
 .4הגזבר והחשבת המלווה הניחו בפני מועצת העיר חוות דעת כנדרש ,והיו נוכחים במהלך הישיבה.
 .5אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.
מובהר כי גם לאחר אישור מועצת העיר ,נדרש אישור פרטני של משרד הפנים למינוי הסגן ולשכר.
בכבוד רב ובברכה,
אריאל בר-יוסף ,עו''ד
יועץ משפטי לעירייה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:

אושר פה אחד מיניו של עו"ד אופיר יחזקאל כסגן וממלא מקום קבוע של ראש העיר בהתאם
לסעיף  14לחוק הבחירה הישירה ,בהתאם לתנאי השכר המפורטים.

ב .חבר המועצה ,מר יורם ממן:

לכהן כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה ,למשך תקופה של  30חודשים,
עד ליום .5.5.2021

בתום  30חודשים הנ''ל ,תפקע כהונתו של חבר המועצה מר יורם ממן ,ותתחיל כהונתו של
חבר המועצה מר יהודה חיים לכהן כסגן ראש העיר עד לסיום כהונתה של המועצה ,בהתאם
לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה ,והכל בהתאם להסכמים הקואליציוניים המצורפים בזאת
כנספחים . '6-'5
כהונת הסגנות של חבר המועצה מר יורם ממן ,ברוטציה כאמור עם כהונת הסגנות של
חבר המועצה מר יהודה חיים ,תהא בשכר – והסגנים המיועדים ,כל אחד בתקופת כהונתו
כאמור ,ישתכר את מחצית השכר המלא המשולם לסגן ראש עיר ,ויהיה זכאי למחצית
תנאי השירות והתנאים הנלווים המלאים המשולמים לסגן ראש עיר בקריית שמונה
(לרבות ביטוח פנסיוני ותנאי פרישה).
מצורפת כנספח  '7חוות דעתם של הגזבר והחשבת המלווה המפרטת את עלות ההעסקה
השנתית של הסגנים המיועדים ברוטציה ,ואישורם כי עלויות אלה מתוקצבות במלואן
בתקציבה המאושר של העירייה ,וכי יש ביכולתה הכספית של העירייה לעמוד בהתחייבות
זו למשך תקופת הכהונה של המועצה.
במהלך הישיבה ,הגזבר והחשבת המלווה ישיבו לשאלות חברי מועצה בעניין זה ,ככל שיעלו.
בטרם ההצבעה יאשר היועץ המשפטי כי אין מניעה משפטית למינוי האמור ,כי הסגן
המיועד מכהן כחבר מועצה כדין ,כי אינו פסול לכהונה ,כי האצלת הסמכויות בידי ראש
העיר ובאישור המועצה נעשתה כדין ,וכי אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק
או הנוהל.
עוד יובהר כי גם לאחר אישור מועצת העיר ,נדרש אישור פרטני של משרד הפנים למינוי
הסגנים ולשכר.
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חוות דעת בנוגע למינוי סגנים ברוטציה בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה
לכבוד
עו''ד אביחי שטרן ,ראש העיר
חברי מועצה נכבדים
ראש העיר וחברי מועצה נכבדים !
שלום וברכה;
בתום הדיון שנערך ,ובטרם הצבעה ,אני מעלה על הכתב את עמדתי לגבי ההצעה למינויו של חבר
המועצה ,מר יורם ממן – לכהן כסגן ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה ,למשך
תקופה של  30חודשים ,עד ליום .5.5.2021
לפי ההצעה ,בתום  30חודשים הנ''ל ,תפקע כהונתו של חבר המועצה מר יורם ממן ,ותתחיל כהונתו
של חבר המועצה מר יהודה חיים לכהן כסגן ראש העיר עד לסיום כהונתה של המועצה ,בהתאם
לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה ,והכל בהתאם להסכמים הקואליציונים המצורפים בזאת .
מוצע ,כי כהונת הסגנות של חבר המועצה מר יורם ממן ,ברוטציה כאמור עם כהונת הסגנות של
חבר המועצה מר יהודה חיים ,תהא בשכר – והסגנים המיועדים ,כל אחד בתקופת כהונתו כאמור,
ישתכר את מחצית השכר המלא המשולם לסגן ראש עיר בקריית שמונה ,ויהיה זכאי למחצית תנאי
השירות והתנאים הנלווים המלאים המשולמים לסגן ראש עיר בקריית שמונה (לרבות ביטוח פנסיוני
ותנאי פרישה).
כאמור בחוות דעתם של הגזברים – ההמלצה הגזברית היא לאשר את תשלום השכר רק בכפוף
לאישור התקציב לשנת  2019ותכנית ההבראה  /המראה לשנים , 19-21על ידי ראש העיר ומועצת העיר.
יש התחייבות חתומה בידי הסגנים המיועדים שהוא מסכימים לתנאי השכר ,וגם להתניה הנדרשת
בידי הגזברים.
במסגרת ההתחייבויות נפלה טעות במספר ת.ז של שני הסגנים המיועדים ,והם שבו וחתמו על
ההתחייבות המתוקנת.
אני מאשר כי :
 .1אין מניעה משפטית למינויים של מר יורם ממן ,ומר יהודה חיים ,לכהונת הסגן ברוטציה
כאמור ,בתנאים המפורטים.
 .2ההסכם הקואליציונים הונחו על שולחן המועצה ,והם מצורפים.
 .3הסגנים המיועדים מכהנים כחברי מועצה כדין ,ואינם פסולים לכהונה.
 .4הסגנים המיועדים הינם חברי ועדת ההנהלה ,והאצלת הסמכויות בידי ראש העיר ובאישור
המועצה נעשתה כדין.
 .5הגזבר והחשבת המלווה הניחו בפני מועצת העיר חוות דעת כנדרש ,והיו נוכחים במהלך הישיבה.
 .6אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.
מ ובהר כי גם לאחר אישור מועצת העיר ,נדרש אישור פרטני של משרד הפנים למינוי הסגן ולשכר.
בכבוד רב ובברכה,
אריאל בר-יוסף ,עו''ד
יועץ משפטי לעירייה
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עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

החלטה:
אושר פה אחד מינויו של חבר המועצה מר יורם ממן לכהן כסגן ראש העיר בהתאם
לסעיף
 15לחוק הבחירה הישירה ,למשך תקופה של  30חודשים ,עד ליום  ,5.5.2021ולאחר מכן
תפקע כהונתו ,ותתחיל כהונתו של מר יהודה חיים ,כסגן ראש העיר .שניהם ישתכרו
בהתאם למפורט לעיל.
ג .חברת המועצה ,ד''ר אביבה זריהן ויצמן:
לכהן כסגנית ראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
כהונת הסגנות המוצעת לחברת המועצה ,ד''ר אביבה זריהן ויצמן לא תהיה בשכר ,וללא תנאים
נלווים ,וללא החזר הוצאות.
בטרם ההצבעה יאשר היועץ המשפטי כי אין מניעה משפטית למינוי האמור ,כי הסגנית המיועדת
מכהנת כחברת מועצה כדין ,כי אינה פסולה לכהונה ,כי האצלת הסמכויות בידי ראש העיר ובאישור
המועצה נעשתה כדין ,וכי אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.

חוות דעת בנוגע למינוי סגנית בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה

שלום וברכה; בתום הדיון שנערך ,ובטרם הצבעה ,אני מעלה על הכתב את עמדתי לגבי ההצעה למינוי
חברת המועצה ,ד"ר אביבה זריהן וייצמן ,לכהונה של סגנית לראש העיר בהתאם לסעיף  15לחוק
הבחירה הישירה.
בהתאם להצעה ,הסגנית המיועדת לא תהיה זכאית לשכר או להחזר הוצאות בשל כהונתה.
אני מאשר כי :
 .1אין מניעה משפטית למינוי של ד''ר אביבה זריהן ויצמן לכהונת הסגנית כאמור ,בתנאים המפורטים.
 .2הסגנית המיועדת מכהנת כחברת מועצה כדין ,ואינו פסול לכהונה.
 .3הסגנית המיועדת הינה חברת ועדת ההנהלה ,והאצלת הסמכויות בידי ראש העיר ובאישור המועצה
נעשתה כדין.
 .4אין במינוי משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל.
 .5מובהר כי גם לאחר אישור מועצת העיר ,נדרש אישור פרטני של משרד הפנים למינוי הסגנית הנכבדה.
בכבוד רב ובברכה,
אריאל בר-יוסף ,עו''ד
יועץ משפטי לעירייה

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.

רח' הרצל  ,37ת.ד ,1001 .קריית שמונה ,מיקוד 11019

החלטה:
אושר פה אחד מינוה של חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן ויצמן לכהן כסגנית ראש
העיר בהתאם לסעיף  15לחוק הבחירה הישירה.
כהונת הסגנות של ד''ר אביבה זריהן ויצמן לא תהיה בשכר ,וללא תנאים נלווים ,וללא
החזר הוצאות.
ד .חבר המועצה מישל בן שימול:

לכהן כמשנה של ראש העיר.
הבהרה משפטית – "התואר אינו מקנה שכר ,תנאים נלווים או שירותים עירוניים".13
וגם לא החזר הוצאות.

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
אושר פה אחד מינויו של חבר המועצה מר מישל בן שימול לכהן כמשנה של ראש העיר.
התואר אינו מקנה שכר ,תנאים נלווים או שירותים עירוניים וגם לא החזר הוצאות".

 .18מינויו של מר פאר לרדו כעוזר אישי של ראש העיר.- :מצ''ב קורות חיים (נספח .)8
א .בהתאם לתקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים) ,תש''ם –  ,1979מותר לראש הרשות
להעסיק עוזר אישי כמשרת אמון ,כדלקמן :
" עוזר לראש רשות מקומית , ...ובלבד שהמועצה אישרה את העסקתם ,לפי תקן כוח
 13מתוך חוות הדעת מיום  9.11.10בעריכת עו''ד נ .בביוף ,סגן בכיר ליועץ המשפטי של משרד הפנים.
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האדם המאושר;" (תקנה .))3( 2
ב .בהתאם למוצע – עוזר האישי יועסק בהסכם אישי ,בשכר של  30%משכר מנכ''ל.
ג .המינוי יכנס לתוקף לאחר קבלת אישור משרד הפנים להעסקה ולהסכם.
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
מי בעד?

עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה
חיים ,מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל
הרב ניסים מלכה ומר אלי זפרני.
החלטה:
אושר פה אחד מינויו של מר פאר לרדו כעוזר אישי של ראש העיר .

חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן ויצמן :

הבחירה שלי להיכנס לפוליטיקה נבעה מרצון להגיע לעמדת השפעה על מנת ליצור בעיר שלנו
דברים חדשים ,שירותים שראיתי כחסרים לכל שכבות הגיל  .משם בחרתי את השם–
יוצרים מציאות חדשה.
עם צאתי לדרך ,פגשתי קהילה עייפה ,מיואשת ,בכל חוג בית אמרתי נראה שמפזרים אבקת
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ייאוש על התושבים .בכל חוג בית ניסיתי לפזר גם תקווה ,חזון ,סיפרתי על פרויקטים קטנים
שהם אפשריים ושהם כבר יצרו מציאות חדשה.
לצידי בדרך פעלו מתמודדים נוספים שניסו להפיח תקווה .והסחף העצום של ציבור שרצה
שינוי ריגש ומרגש אותי  .הציבור קם ואמר את דברו באופן שלא משתמע לשתי פנים .
משפחת קרית שמונה מבינה שהיא זכאית ליותר ,לסל שירותים רחב יותר.
הבטחנו סל שירותים רחב יותר ,הבטחנו שקיפות ,הבטחנו שיתוף הציבור ,הבטחנו קיום
ועדות ,הבטחנו פרויקטים מגוונים שנפתח ,הבטחנו הרחבת גבולות ,הבטחנו דיור בר השגה
ופיתוח עירוני.
בקיצור הבטחנו עשייה למען התושב !עכשיו הזמן לפרוע את ההבטחות .זו מלאכה קשה
מורכבת ,שחלקה ניתן לעשות מהר יותר וחלקה תיקח זמן .אך חובת ההוכחה נמצאת במגרש
של הקואליציה וראש העיר .לשם כך נוצרה קואליציה רחבה שתעבוד עבורכם ותייצג את
הציבור .
אני מאוד מקווה שאנשים היושבים לשולחן זה יביאו את הבשורה לעיר.
בימים ראשון ושני עבדתי כ  12שעות ביום למפות ולהבין את מערכת החינוך וזה עדיין על
קצה הקרחון.
אני כאן בהתנדבות לא בשביל הכתרים אלא בשביל העשייה ,עשייה דורשת כלים ואנשים שיהיו
חדורי מוטיבציה ויפעלו לאפשר את השינוי  .בתהליך הזה בכוונתי כאדם לעבוד לאור עקרונותיי
וערכיי ,ביושרה בשקיפות ובנחישות.
במשימות שלקחתי על עצמי אני מתחייבת לחתור להיטיב את השירות לתושב ,לייצר טוב
משותף עבור כולנו ,לשאוף לשירות מצויין ויעיל כשלנגד עיני טובת כלל הציבור.
מכובדיי ,ראש העיר ,חברי מועצת העיר ,עובדי הרשות ,משפחת קרית שמונה,
אני מקווה שנשכיל לעבוד ביחד ,בשקיפות בשיתוף פעולה  ,בראיית העיקר והענייניות לגד ענינו
באמונה לטובת כלל התושבים .רק כך נוכל לעמוד באתגר הקשה של יצירת מציאות חדשה.
הרב קוק אמר,
"דורנו הוא דור נפלא ,דור שכולו תמהון .קשה מאוד למצוא לו דוגמא בכל דברי ימינו .
הוא מורכב מהפכים שונים ,חושך ואור משמשים בו בערבוביה הוא שפל וירוד  ,אך גם רם ונישא ,
הוא כולו חייב ,וגם כולו זכאי  .אנחנו חייבים לעמוד על אופיו למען נוכל לצאת לעזרתו ...

הבה נכין לו את הדרך  ,נראה לו את מבוא העיר ...נודיע לו שימצא מה שהוא מבקש ,דווקא בגבול
ישראל ~ " ...עקבי הצאן" -מאמר הדור"
אני תקווה שכולנו נהיה קשובים ,נפעל להיטיב את חיי הדור בקרית שמונה ושנמצא לו מה
שהוא מבקש.
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חג חנוכה שמח.

יציאה להפסקה של  15דקות!!
חברי המועצה הרב ניסים מלכה ואלי זפרני עזבו את אולם אשכולות הפיס.

__ _____________
עו"ד אריאל בר יוסף
יועץ משפטי

______________
עו"ד אביחי שטרן
ראש העיר

הועדה המקומית לתכנון ובניה קריית שמונה
סדר יום לישיבת הועדה המקומית לתכנון ובניה
ישיבה מספר  201803ביום רביעי כ"ז בכסלו תשע"ט  5בדצמבר 2018
שהתקיימה באשכולות הפיס בקריית שמונה
נוכחים:

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר
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עו"ד אופיר יחזקאל – מ"מ ראש העיר וחבר מועצת העיר
מר מישל בן שימול – המשנה לראש העיר
מר יורם ממן – סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר
מר יהודה חיים – חבר מועצת העיר
מר אלכס קראצ'ון – חבר מועצה
מר אריה אקרמן – חבר המועצה
ד"ר אביבה זריהן  -סגנית ראש העיר וחברת המועצה
הגב' חן לגיסמו -אדל – חברת המועצה
נעדרו:
הרב ניסים מלכה – חבר המועצה
מר יורם מלול – חבר המועצה
מר אלי זפרני – חבר המועצה
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:

אני פותח את ישיבת ועדת המליאה  /המשנה של התכנון והבנייה על פי סעיף 18
לחוק התכנון והבנייה.
על סדר היום :

 .1בהתאם להאצלת הסמכויות של ראש העיר ,עו"ד אופיר יחזקאלי יהיה יו"ר הועדה
המקומית ,וגם חבר רשות הרישוי (ביחד עם מהנדס העיר).
 . 2מליאת הועדה המקומית תבחר את יו"ר המליאה ,וגם מ"מ יו"ר מליאת הוועדה
המקומית וחבר לרבות חתימה על היתרים וצווים.
 .3הצ עת סיעות הקואליציה היא למנות את עו"ד אופיר יחזקאלי להיות יו"ר מליאת
הועדה המקומית וחבר ועדת ועדת הרישוי ,ואת מר יהודה חיים להיות מ"מ יו"ר
מליאת הועדה המקומית.
 .4מליאת הועדה המקומית תבחר גם את חברי ועדת המשנה בהתאם למפתח סיעתי:

להלן הצעת סיעות הקואליציה:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

עו"ד אופיר יחזקאלי – יו"ר ועדת המשנה
מר יהודה חיים – מ"מ יו"ר ועדת המשנה
ד"ר אביבה זריהן -יצמן  -חברה בועדת המשנה
מר מישל בן שימול -חבר בועדת המשנה
מר אלכס קראצ'ון – חבר בועדת המשנה
הרב ניסים מלכה -חבר בועדת המשנה (ההודעה על חברותו בוועדה התקבלה לאחר הישיבה).
מר יורם מלול  -חבר בועדת המשנה (ההודעה על חברותו בוועדה התקבלה לאחר הישיבה).

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:

מי בעד הצעות ההחלטה הנ''ל ?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאלי ,מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אלכס קראצ'ון ,מר אריה אקרמן ,ד"ר אביבה ויצמן -זריהן והגב' חן לגיסמו -אדל .
ההחלטות התקבלו פה אחד.
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הישיבה ננעלה!!!

____________
אביחי שטרן
ראש העיר

____________
שני אלדן
מהנדס העיר
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