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 0-9011רוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין פ
 16.00בשעה  9011 באפריל  10שהתקיימה בתאריך 

 באולם המליאה בעיריית קריית שמונה
 נוכחים:

 ראש העיר -עו"ד אביחי שטרן 
 מ"מ ראש העיר  וחבר מועצת העיר -עו"ד אופיר יחזקאל 
 המשנה לראש העיר -מר מישל בן שימול 

 סגן ראש העיר וחבר מועצת העיר -מר יורם ממן 
 חבר מועצת העיר -מר יהודה חיים 

 חבר המועצה -מר אריה אקרמן 
 המועצה חברת -ד"ר אביבה זריהן 

 חברת המועצה  -אדל  -הגב' חן לגיסמו
 מועצת העירחבר  -הרב ניסים מלכה 

 סגן ראש העיר  -ד"ר בוריס סידלקובסקי 
 חבר מועצת העיר -מר אלי זפרני 
 חבר מועצת העיר -מר יורם מלול 

 
 ו:נעדר

 חבר מועצה -מר אלכס קראצ'ון 
 

 חברי הסגל:
 מנכ"ל העירייה –מר יורם ביטון 

 עוזר ראש העיר –מר פאר לרדו 
 גזבר העירייה-מר בני קונפורטי

 יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף
 מבקר העירייה –מר אורן ירמיהו 

 מנכ"ל החברה הכלכלית -מר דני קדוש  
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 הרווחהמנהלת אגף  - ד"ר שלומית פחימה
 

 מנהלת היחידה למעקב ובקרה –הגב' פאני זפרני רשמה: 
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 להרים כוסית לכבוד חג ומבקש  4-9102אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין 
 לאמר דבר תורה.מר אריה אקרמן מחבר המועצה מר הפסח הקרב עלינו לטובה ואבקש 

 
 חבר המועצה: –מר אריה אקרמן 

 . וקיבל עליו נגע בעורלשון הרע מצורע הוא שחטא ב.  "מצורע" פרשת השבוע היא פרשת
 .הללו היו הרבה לשון הרע באוויר לשון הרע בבחירות

 ? איך הוא עובר את ההיטהרות על ידי הכהן? מה קורה לאדם לאחר שהוא מיטהר מנגד הצרעת
 המטהר שתי ציפורים חיות ואת ארז ושני תולעת ואדום. רש"י פירש זאת הציפורים  ויצווה הכהן ולקח

. על גסות הרוח הזאת שהיא ומתגאה גבוה מעל כולם הן מצפצפות ומקשקשות ועץ הארז הוא גדול חזק 
 לשמור על באמת אנחנו צריכים והוא נרפא מהצרעת.  מביאה ללשון הרע וגאווה, אנשים באים בצרעת

 הפה שלנו ולהגיד כל מה שאנחנו חושבים.
 יש לנו נשמה אלוקית ונשמה בהמית. חופש זה שמגיע אלינו חג החירות, מה זה בין אדם חופשי?, 

 הנשמה האלוקית היא במקורה הנתינה . הנשמה הבהמית זו רוצה דברים חומריים ולהנות, 
 משליטה במהות שלו.ולהיות חופשי 

 .ם ואיך שומרים על הפהונהווה דוגמא לכולסביב השולחן הזה, לכולנו שנהיה בני חורין מאחל 
 חג שמח.

 
 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 

 פריחהחג חירות שמח, חג האביב מסמל פריחה, צמיחה, וגם העיר שלנו מסמלת דרך חדשה של 
 והתחדשות ושגשוג. תנצלו את החג הזה עם המשפחה.

 
 ראש העיר –הרב ניסים מלכה 

 חג החירות, ,את השמחה וההתרגשות שלי, לקבל את חג הפסח עלהביאני רוצה בהרמת כוסית הזאת 
 ראש הממשלה חזק,  ,שאר בידי ראש הממשלה בנימין נתניהויעם הידיעה שממשלת ישראל, ת

 , שימשיך להנהיג את מדינת ישראל, כאן המקום להודות לתושבי כריזמטי, מנהיג ללא אח ורע
 יתה יקריית שמונה שידעו להביע בקלפי בתמיכה הגדולה בראש הממשלה, ועל החלטת הממשלה שה

 ₪.מיליון  999לטה נקודתית לקריית שמונה של הח
 אני בטוח שראש הממשלה ימשיך לחזק את העיר קריית שמונה, לחיי תושבי מדינת ישראל וקריית שמונה.

 
 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 

  ,תצא ב"ה לדרך חדשה של הצלחה מאחל לכולנו ולממשלה החדשה שתורכב בקרוב ושמדינת ישראל
 חג שמח!   -פריחה ושגשוש. 

 !לחיים! –משיקים כוסית יין 
 

 מנכ"ל התנור(–. איחוד תאגידי מים  וביוב )ע"י אברהם בראל 1
 

 מנכ"ל תאגיד התנור: –מר אברהם בראל 
ואת תאגיד  בהרחבה ופעילותה לאורך כל השנה ומסבירחברת התנור תאגיד אודות  מציג מצגת 

 . רשויות נוספות: מג'דל שמס, בוקעתא, עין קנייא ומסעדה 4התנור צירף אליו 
במהלך הישיבה העלה את הנושא של מועצת רשות המים בשיוך הרשות המקומית לתאגידי מים 

וביוב אזוריים חדשים, כשמנגד מרכז השלטון המקומי הנחה את ראשי הרשויות המקומיות לקבל 
עם תאגידים  -)להלן התנור( –העיר שלא לאשר את המיזוג  של תאגיד המים החלטות במועצת 

 אחרים.   
 
 

 !זריהן נכנסה לאולם המליאה–ד"ר אביבה ויצמן 
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רשות כנגד והנימוקים, את השיקולים אל הסביר בהרחבה לחברי מועצת העיר -מר אברהם בר
 . רקת-מי  עם תאגידהתנור איחוד תאגיד הנחרצת מהצעתם ל ומביע את התנגדותוהמים 

 
 !מתנהל שיח בנושא בין חברי המועצה ומר אברהם בראל 

 ,בעניין בחינת הכדאיות הכלכלית למיזוג עם תאגידים אחרים וקבלת החלטות להליך המיזוג 
 בנושא הזה ישנן שאלות כבדות משקל ורב הנסתר על הגלוי.

 
 להצבעה את הנושא ראש העיר מבקש להעלות –עו"ד אביחי שטרן 

 ?רקת -רשות המים בהצעת האיחוד עם תאגיד מימועצת נגד מי בעד להתנגד 
   
 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,  
 אדל הרב ניסים מלכה,  -זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן  
 .סידלקובסקי, מר אלי זפרני ומר יורם מלול ד"ר בוריס   

 
 החלטה:

למועצת רשות המים להליך המיזוג והאיחוד בין תאגיד התנור לבין אושר פה אחד להתנגד 
 רקת. -תאגיד מי

 רו"ח אברהם בראל עזב את אולם המליאה.
 

 "תיירות מצוק" )ע"י מ"מ ראש העיר  – 913-0811130. צרוף ק"ש למגישת תוכנית 9
 מר אופיר יחזקאלי(    
 

 :מ"מ ראש העיר מר אופיר יחזקאלי
 כמגישת התוכנית לוועדה המחוזית.  902-1700221שמספרה מצוק  עיריית קריית שמונה תוכנית

 מעל רחוב הבנים תוכנית זו מתייחסת למקרקעין הממוקמים מעל שכונה ג' בסמוך לפארק הגיאולוגי 
 . /ג' 1760ויועד כאזור תיירות במסגרת תוכנית  בקריית שמונה

 הועדה  יהוחלט להמליץ בפנ 9101במאי  91מיום  910111ועדת המשנה לתכנון ובניה מספר: וב
 המחוזית על הפקדת התוכנית בתנאים, והואיל והתוכנית כוללת מקרקעין ציבוריים, נדרש לצרף את 

 ית קריית שמונה כיזם התוכנית . יעיר
 וחשוב להדגיש ובכפוף לכך שגם הכביש חדרים  111 -ם כפר נופש כקוהמצוק היזמים י בתוכנית

 הציבורי יהיה במימון היזם.
 

 מי בעד?
 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,

 הרב ניסים מלכה,  אדל -זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן  
 .סידלקובסקי, מר אלי זפרני ומר יורם מלול ד"ר בוריס   

 
 החלטה:

 ועדה המחוזית.ושעיריית קריית שמונה מצטרפת וכמגישת הבקשה ל אושר פה אחד
 בתוכנית מצוק.

 
 
 
 :שעת תחילת ישיבות מועצות העירייהשינוי . 7

 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 
 . 00.16ולא בשעה  70.16בשעה יחלו מבקש מחברי המועצה שישיבות מועצת העיר 
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 ד"ר בוריס בויכוח קולני עם ראש העיר!

 
 ראש העיר מעלה את הנושא להצבעה: -עו"ד אביחי שטרן 

 מי בעד?
 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,

 .אדל  -זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן  
 

 מי נגד?:  
 .הרב ניסים מלכה, ד"ר בוריס  סידלקובסקי, מר אלי זפרני   

 
 מי נמנע? 

 מר יורם מלול.
 

 החלטה:
  00.16בשעה  ולא 70.16הוחלט ברוב קולות שישיבות המועצה ביום רביעי יחילו בשעה 

 כה.כפי שהיה עד 
 
 :בקשת הלוואה לזמן ארוך. 5
 

 גזבר הרשות –מר בני קונפורטי 
על פי תוכנית ההבראה לזמן ארוך, והיא היא הלוואה  ₪ מליון  9.6על סך  ההלוואה הזו שמבקשים

 ולפי יעדי אבני הדרך.   ובהתאם לתוכנית המתווההרשות למימון גרעון , 9102שנת ל
  .ההבראה אושרה במועצת העיר הקודמת תוכנית

ושיעור הריבית יקבע   p+0/40%+ שנים במסלול פריים 09 -לתינתן מבנק מוניציפל בע"מ, ההלוואה 
  .סופית בעת מתן האשראי

 
 מי בעד בקשת ההלוואה ?

 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,  
 אדל הרב ניסים מלכה,  -זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן  
 .סידלקובסקי, מר אלי זפרני ומר יורם מלול ד"ר בוריס   

 
 החלטה:

 19 -מבנק מוניציפל בע"מ ההלוואה ל₪ מיליון  9.5על סך אושרה פה אחד בקשת ההלוואה 
 לכיסוי גירעון.   p+0/40%שנים במסלול פריים+ 

 
 . מינוי דירקטור לתאגיד "מי התנור" 5

 ירד מסדר היום!
 
 
 
 

 .  קורס מינוף כלכלי אסטרטגי של רשות מקומית לנבחרי ציבור בעירייה.3
 

 המליאה! עו"ד אופיר יחזקאל יצא את אולם
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 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 

לקורס פיתוח כלכלי ולפי כך כדי לבצע מ"מ ראש העיר לצאת על עו"ד אופיר יחזקאלי בקשתו של 
 את תפקידו.

 מדובר על תכנית למינוף כלכלי אסטרטגי של הרשות שמטרתה למקסום פוטנציאל הפיתוח העסקי, 
 ם ופרטיים.יפאלייכלכלי והנדל"ן של הרשות המקומית בשיתוף גופים ממשלתיים, מוניצ

 ההשתלמות תתקיים במפע"ם  ,בשבועד' יום שעות לימוד,  74ים ימפגשים שבוע 1משך הקורס: 
 .06.11בבוקר ועד השעה  2.11רחובות מהשעה 

 מציין כי יש סעיף תקציבי  לנושא זה .הגזבר מר בני קונפורטי 
 

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

 
 .ד"ר בוריס  סידלקובסקימי נגד?: 

 
 החלטה:

ה ברוב קולות יציאתו של עו"ד אופיר יחזקאלי להשתלמות קורס מינוף כלכלי אושר
 .פעם בשבוע מטעם מפע"ם אסטרטגי של הרשות המקומית לנבחרי ציבור בעירייה

 
 עו"ד אופיר יחזקאל חזר לאולם המליאה!!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 תברי"ם+ תקציבי פיתוח. . 8
 

 גזבר העירייה נותן הסבר: –מר בני קונפורטי 
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  7300 ממשלה החלטת+  9011 פנים פיתוח מענקי
 

 פירוט מקורות מימון 9011פנים פיתוח  עלות פרוקיט תיאור מס' תבר מס' 

 שיקום ושדרוג תשתיות מבני ציבור 1461 1
                         

150,000  
                         

150,000  
 9102פיתוח פנים 

מס' 
 סד'

 
מס 

 תב"ר

 יעד 
 התב"ר

 סכום התב"ר  
 שאושר בעבר 

  
 פתיחה/הגדלה/ 

 הקטנה 

  
 ר  "סה"כ התב

 בשקלים

 
 גורם מממן

 
 הערות

1 1255 
פיתוח באזור  עב'

 התעשייה הצפוני
                     

18,908,946  
                       

4,400,000  
                     

23,308,946  
 1955הגדלה תבר  משרד הכלכלה

 ברנקו וייס 1442 2
                       

1,710,000  
                         

110,000  
                       

1,820,000  
9011/80/001התחייבות   משרד החינוך   

 - מרכיבי ביטחון  1455 3
                           

70,000  
                           

70,000  
בי -גידור   משרד החינוך  ס מצודות"

ברנקו וויס -מערכת כריזה       

4 1456 
 הנגשה פרטנית 
 - שנה"ל תשע"ט 

                         
168,493  

                         
168,493  

  על פי טבלה המצורפת  משרד החינוך

5 1457 
 הצטיידות לכיתות 

 )הצטיידות(
 9016חינוך מיוחד 

- 
                           

42,507  
                           

42,507  
 משרד החינוך

הצטיידות לכיתות חינוך מיוחד 
 )בתי"ס, גנ"י, מתי"א( לפי 

 הנחיות משרד החינוך 

6 1458 
  –חורשת הנופלים 

 - פיס ירוק 
                       

1,000,000  
                       

1,000,000  
  9090-9091על חשבון שנים  מפעל הפיס

7 1459 
  –גן המצודות 

 - פיס ירוק 
                       

1,000,000  
                       

1,000,000  
  9090-9091על חשבון שנים  מפעל הפיס

8 1460 
הסדרת קיר תמך 

 - בחפץ חיים 
                         

513,517  
                         

513,517  
  9011/15/016התחייבות  משרד החינוך
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 שיקום אצטדיון עירוני 1462 2
                         

100,000  
                         

100,000  
 9102פיתוח פנים 

3 1463 
גן  -פיתוח תשתיות למגרשים  

מוסיקאלי פארק הזהב + מיניפיץ פארק 
 הזהב  + מיניפיץ צומת מצודות

                         
450,000  

                         
450,000  

 9102פיתוח פנים 

 סקר נכסים  1464 4
                         

150,000  
                         

150,000  
 9102פיתוח פנים 

 סקר כבישים ותשתיות 1465 5
                         

150,000  
                         

150,000  
 9102פנים פיתוח 

 סקר עבירות בנייה: שלב א 1466 6
                         

300,000  
                         

300,000  
 9102פיתוח פנים 

 סקר ארנונה 1467 7
                         

200,000  
                         

200,000  
 9102פיתוח פנים 

 ובנייהיועצים בתחום תכנון  1468 8
                         

100,000  
                         

100,000  
 9102פיתוח פנים 

9 1469 
סקר נגישות משלים כולל מוסדות חינוך 

 לרבות גנים + ביצוע נגישות
                         

150,000  
                         

150,000  
 9102פיתוח פנים 

10 1470 
תוכניות מפורטות )שוק הדוכנים, בית 

 עלמין, תב"ע מחיקה, תב''ע 
 הוספת זכויות(

                         
450,000  

                         
450,000  

 9102פיתוח פנים 

 חוקי עזר 1471 11
                         

175,000  
                           

75,000  

 ₪  011,111 9101פנים 
 ₪  26,111 9102פנים 

 הפעלת האב  1472 12
                           

75,000  
                           

75,000  
 9101פיתוח פנים 

 הכנת תוכנית אב לקריית שמונה 1473 13
                         

150,000  
                         

150,000  
 9102פיתוח פנים 

 מערכת השקיה 1474 14
                         

150,300  
                         

150,300  
 9102פיתוח פנים 

15 1475 
 שיקום, שיפוץ, תיקון מפגעים 

 ברחבי העיר
                         

400,000  
                         

400,000  
 

 מוטוריים וכלי עבודה אגף שפ"עכלים  1476 16
                           

70,000  
                           

70,000  
 9102פיתוח פנים 

 מכונת טיאוט 1477 17
                         

650,000  
                         

250,000  
 השלמה

                          שיקום ושדרוג גינות ציבוריות  1478 18
100,000  

                         
100,000  

 9102פיתוח פנים 

 9102פיתוח פנים  500.000 500.000  1479 19

 סימון כבישים והתקני בטיחות ברחבי העיר 1480 20
                         

141,462  
                         

141,462  
 9102פיתוח פנים 



 עיריית קריית שמונה בירת הגליל
Municipality of Kiryat Shemona 

 העיר סגןלשכת 
 
 
 

 
 

 00-8613613פקס. |  00-8106006טל. |  11011, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 73רח' הרצל 
Hertzel St., P.O.B. 1001, Kiryat Shemona, Postal Code 1101, Israel  

 Tel.  04-6908423   04-6908526  |   Fax. 046908426  |   E-mail: p1_lishka@k-8.co.il 

                        שיפוץ מרכז המורשת לחלוציי העלייה 1419 21
2,000,000  

                         
200,000  

  0,111,111פיתוח הגליל 
 ₪  911,111 קרן רשות

22 1167 
 –הסד' כביש כניסה שכ' הורדים 

 הגדלה 
                       

8,105,829  
                           

59,238  

 ₪  611,017תחבורה 
 ₪  62,911 קרן רשות

23 1433 
 תח' חדשות  9הסדרה הנדסית של  

 אזה"ת צפוני 
                           

50,000  
                             

5,000  
 ₪  46,111תחבורה 

 ₪  6,111קרן רשות 

 אזה"ת צפוני  -ביצוע תחנת קצה  1434 24
                         

250,000  
                           

25,000  
 ₪  996,111תחבורה 

 ₪  96,111קרן רשות 

25 1435 
 תכ' וביצוע תחנת קצה בביג  

 מבואות חרמון 
                         

200,000  
                           

20,000  
 ₪  011,111תחבורה 

 ₪  91,111קרן רשות 

26 1436 
 תחנות ברחבי העיר  90תכ' וביצוע  
 )רה ארגון(  

                         
450,000  

                           
45,000  

 ₪  416,111תחבורה 
 ₪  46,111קרן רשות 

   תכ' הסדרת רחוב יקותיאל אדם 1443 27
                         

400,000  
                           

40,000  
 ₪  171,111תחבורה 

 ₪  41,111 קרן רשות

 תכ' הסדרת רחוב הרצל  1444 28
                         

300,000  
                           

30,000  
 ₪  921,111תחבורה 

 ₪  11,111 קרן רשות

29 1445 
  –תכ' הס' צומת סיני הסתדרות 

 ממשלההחלטת 
                         

120,000  
                           

12,000  
 ₪  011,111תחבורה 

 ₪  09,111 קרן רשות

30 1446 
טיפול בצומת קרצוף ומדרכות  -חומה ומגדל 

 החלטת ממשלה  -
                         

460,000  
                           

46,000  

 ₪  404,111תחבורה 
 ₪  47,111 קרן רשות

   21לאורך כביש  -תכ' ש. אופנים ציר ראשי  1447 31
                         

300,000  
                           

30,000  
 ₪  921,111תחבורה 

 ₪  11,111 קרן רשות

32 1448 
 –תכ' הסדרי בטיחות רח' הנשיא 

 ברנקו וייס
                           

60,000  
                             

6,000  
 ₪  64,111תחבורה 

 ₪  7,111 קרן רשות

33 1449 
הסד' צומת יקותיאל אדם/הגלדע/יהודה 

 החלטת ממשלה -הלוי 
                         

450,000  
                           

45,000  
 ₪  416,111תחבורה 

 ₪  46,111 קרן רשות

  
 סה"כ

                     
17,757,591  

                       
4,675,000   

 
 

 
 
 
 
 
 
  9016גירת תב"רים ס
 

 הוצאות בפועל הכנסות בפועל תקציב מאושר עודץ/גרעון שם הפרוייקט  תב"ר מס'

1 630 
רכישה והתקנת מרכז שליטה 

 ובקר
                        

3,469.17  
                     

660,200.00  
                     

442,796.68  
          

439,327.51  
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2 729 
פיתוח פארק הזהב שער כולל 

 תכנון
                       

21,215.58  
                  

3,250,000.00  
                  

3,334,105.09  
       

3,312,889.51  

 שיפוץ בי"ס "עוזיאל" 755 3
                          

-757.26  
                     

250,000.00  
                     

213,836.00  
          

214,593.26  

 9010הליכים לפיתוח כלכלי   1118 4
                     -

13,158.26  
                     

144,908.00  
                     

141,347.00  
          

157,727.26  

 9010רכש אמצעים לחירום  1159 5
                          

   -0.45  
                     

200,000.00  
                     

200,000.00  
          

200,000.45  

 שיפוץ יצחק הנשיא 1193 6
                          

        -    
                     

195,000.00  
                     

195,000.00  
          

195,000.00  

 חידוש מבנים ומזגנים 1197 7
                          

   -4.10  
                     

413,000.00  
                     

412,993.00  
          

412,997.10  

 9018שיפוץ בי"ס מגינים  1222 8
                        

3,801.91  
                     

200,000.00  
                     

200,000.00  
          

196,198.09  

 שיפוץ מועדון פיס לנוער רח'הרצל 1227 9
                          

   -0.49  
                     

150,000.00  
                     

149,586.00  
          

149,586.49  

 נגישות אקוסטית/חושית קורצ'אק 1251 10
                          

  -36.74  
                       

30,000.00  
                       

29,963.00  
            

29,999.74  

 נגישות אקוסטית/חושית תל חי 1252 11
                          

     0.79  
                       

30,000.00  
                       

30,000.00  
            

29,999.21  

 מרחב מוגן בי"ס גוונים 1260 12
                          

   -1.37  
                     

400,000.00  
                     

400,000.00  
          

400,001.37  

 שיפוץ בי"ס חפץ חיים 1267 13
                          

   -0.25  
                     

350,000.00  
                     

343,660.00  
          

343,660.25  

 התאמות נגישות פרטנית חרשות 1277 14
                       -

1,582.87  
                        

7,600.00  
                        

5,645.13  
              

7,228.00  

 מיתוג ופרסום ערים 1278 15
                          

        -    
                     

213,862.00  
                     

194,422.00  
          

194,422.00  

 9018איבזור מרכז הפעלה  1279 16
                       -

1,531.18  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00  
          

101,531.18  

 שיקום תאורת ביטחון 1280 17
                          

     0.05  
                       

35,843.00  
                       

35,843.00  
            

35,842.95  

 9013שיפוץ גן דרור  1282 18
                          

     0.19  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00  
            

49,999.81  

 9013משמר הגבול פיס ירוק  1283 19
                          

   -0.98  
                     

340,000.00  
                     

337,786.00  
          

337,786.98  

 הליכים לפיתוח כלכלי 1284 20
                          

        -    
                       

61,722.00  
                       

61,722.00  
            

61,722.00  

 שיפוץ גן בנות מנחם 1286 21
                          

     0.16  
                     

150,000.00  
                     

150,000.00  
          

149,999.84  

 שיפוץ גן מאור 1287 22
                          

        -    
                     

150,000.00  
                     

150,000.00  
          

150,000.00  

 שיפוץ גן ברוש 1288 23
                          

     0.02  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00  
            

99,999.98  

 שיפוץ גן גליל 1289 24
                          

     0.10  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00  
            

74,999.90  

 שיפוץ גן רותם 1290 25
                          

   -0.29  
                       

75,000.00  
                       

74,999.00  
            

74,999.29  

 גן זמירשיפוץ  1291 26
                          

        -    
                     

100,000.00  
                       

98,596.00  
            

98,596.00  

 שיפוץ גן רימון 1292 27
                          

     0.11  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00  
            

74,999.89  

 9013שיפוץ גן גולן  1293 28
                          

     0.01  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00  
            

49,999.99  

       
 

 מס'
 

 תב"ר
  

 שם הפרוייקט
 

 /גרעוןעודץ
 

 תקציב מאושר
 

 הכנסות בפועל
 

 הוצאות בפועל

 9013שיפוץ גן יסמין  1294 29
                          

   -0.10  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00  
          

100,000.10  
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 9013שיפוץ בי"ס המתמיד  1295 30
                          

        -    
                     

250,000.00  
                     

249,999.00  
          

249,999.00  

 9013שיפוץ בי"ס מצודות  1296 31
                          

   -0.66  
                     

150,000.00  
                     

150,000.00  
          

150,000.66  

 שיפוץ גן סביון 1312 32
                          

     0.22  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00  
            

99,999.78  

 שיפוץ גן אחווה 1313 33
                          

     0.05  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00  
            

74,999.95  

 שיפוץ גן השלום 1314 34
                          

     0.03  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00  
            

74,999.97  

 שיפוץ גן חבצלת 1315 35
                          

        -    
                       

50,000.00  
                       

50,000.00  
            

50,000.00  

 שיפוץ גן רמה 1316 36
                          

     0.01  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00  
            

49,999.99  

37 1323 
כלים מוטוריים+עגלות 

 9013נגררות
                          

        -    
                       

59,620.00  
                       

59,600.00  
            

59,600.00  

 9013מרכיבי ביטחון   1327 38
                          

-595.08  
                     

151,000.00  
                     

150,295.92  
          

150,891.00  

 9013מרכז מוסיקה  1331 39
                          

        -    
                       

50,628.00  
                       

50,628.00  
            

50,628.00  

 9013תיאטרון קהילתי  1332 40
                          

        -    
                       

36,163.00  
                       

36,163.00  
            

36,163.00  

 נגישות אקוסטית/חושית גן רותם 1333 41
                          

        -    
                       

30,000.00  
                       

30,000.00  
            

30,000.00  

 נגישות אקוסטית/חושית רננים 1334 42
                          

   -2.32  
                     

150,000.00  
                     

149,974.00  
          

149,976.32  

 שיפוץ גן רקפת 1337 43
                          

     0.02  
                     

250,000.00  
                     

250,000.00  
          

249,999.98  

 9013לאוכלוסיית החרדים סליחות  1338 44
                       -

3,790.00  
                       

93,750.00  
                       

89,950.00  
            

93,740.00  

 מוס"ח - 9013מרכיבי ביטחון  1343 45
                          

        -    
                       

22,450.00  
                       

22,450.00  
            

22,450.00  

 9013פסטיבל בירה ואהבה  1344 46
                          

   -4.00  
                     

120,000.00  
                     

120,000.00  
          

120,004.00  

 9013גלריית פופאפ  1345 47
                          

 161.00  
                     

108,488.00  
                     

108,488.00  
          

108,327.00  

 חכירת נכס שוק הדוכנים 1355 48
                          

        -    
                     

566,068.00  
                     

566,068.00  
          

566,068.00  

 9016אירועי תרבות  1358 49
                          

        -    
                       

60,000.00  
                       

60,000.00  
            

60,000.00  

 שיפוץ אולם התעמלות רחוב דן 1363 50
                          

        -    
                     

137,000.00  
                     

137,000.00  
          

137,000.00  

 שיפוץ מרכז לגיל הרך 1365 51
                          

        -    
                       

13,000.00  
                       

13,000.00  
            

13,000.00  

 מנחם בגין-ריבוד כבישים,מדרכות 1367 52
                          

        -    
                       

45,999.00  
                       

45,999.00  
            

45,999.00  

 שיפוץ חפץ חיים 1369 53
                          

   -0.49  
                       

75,000.00  
                       

74,999.00  
            

74,999.49  

 9013שיפוץ גן תקומה  1370 54
                          

        -    
                     

100,000.00  
                     

100,000.00  
          

100,000.00  
 

55 
 

1372 
 

 ציוד וריהוט בתי הספר
                          

     0.30  
                       

50,000.00  
                       

49,070.00  
            

49,069.70  

 ציוד וריהוט גני ילדים 1373 56
                          

   -0.40  
                       

50,000.00  
                       

49,631.00  
            

49,631.40  

 הלוואה לכיסוי גרעון 1388 57
                          

        -    
                  

6,300,000.00  
                  

6,300,000.00  
       

6,300,000.00  

 9013הצטיידות במסגרת חנ"מ  1389 58
                          

     0.18  
                       

75,280.00  
                       

74,383.18  
            

74,383.00  

 התאמות נגישות פרטנית תשע"ח 1390 59
                          

        -    
                     

136,465.00  
                     

131,983.00  
          

131,983.00  
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 תקשוב ענן חינוכי רננים 1391 60
                          

        -    
                       

70,000.00  
                       

69,909.00  
            

69,909.00  

 חווה/מתמיד)9016מרכיבי ביטחון ( 1392 61
                          

        -    
                       

20,000.00  
                       

20,000.00  
            

20,000.00  

 9016מרכיבי ביטחון  1415 62
                        

4,991.93  
                     

116,000.00  
                     

108,987.93  
          

103,996.00  

 הלוואה לכיסוי גרעון 1421 63
                          

        -    
                  

5,500,000.00  
                  

5,500,000.00  
       

5,500,000.00  

 מרכיבי ביטחון  1426 64
                          

        -    
                       

47,000.00  
                       

47,000.00  
            

47,000.00  

 סה"כ 
                       

12,174.54  
                

23,141,046.00  
                

22,917,877.93  
      

22,908,925.39  
 
 מי בעד?  
 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,  
 אדל הרב ניסים מלכה,  -זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן ר אריה אקרמןמ  
 .אלי זפרני ומר יורם מלולסידלקובסקי, מר  ד"ר בוריס   
  

 החלטה:
 .פה אחד אושרו התב"רים על פי הטבלה

 
 
 
 

  9016סגירת תב"רים            
 

 הוצאות בפועל הכנסות בפועל תקציב מאושר עודץ/גרעון שם הפרוייקט  תב"ר מס'

 רכישה והתקנת מרכז שליטה ובקר 630 1
                        

3,469.17  
                     

660,200.00  
                     

442,796.68            439,327.51  

 פיתוח פארק הזהב שער כולל תכנון 729 2
                       

21,215.58  
                  

3,250,000.00  
                  

3,334,105.09         3,312,889.51  

 שיפוץ בי"ס "עוזיאל" 755 3
                        

  -757.26  
                     

250,000.00  
                     

213,836.00            214,593.26  

 9010הליכים לפיתוח כלכלי   1118 4
                     -

13,158.26  
                     

144,908.00  
                     

141,347.00            157,727.26  

 9010רכש אמצעים לחירום  1159 5
                        

     -0.45  
                     

200,000.00  
                     

200,000.00            200,000.45  

 שיפוץ יצחק הנשיא 1193 6
                        

          -    
                     

195,000.00  
                     

195,000.00            195,000.00  

 חידוש מבנים ומזגנים 1197 7
                        

     -4.10  
                     

413,000.00  
                     

412,993.00            412,997.10  

 9018שיפוץ בי"ס מגינים  1222 8
                        

3,801.91  
                     

200,000.00  
                     

200,000.00            196,198.09  

 שיפוץ מועדון פיס לנוער רח'הרצל 1227 9
                        

     -0.49  
                     

150,000.00  
                     

149,586.00            149,586.49  

 נגישות אקוסטית/חושית קורצ'אק 1251 10
                        

    -36.74  
                       

30,000.00  
                       

29,963.00              29,999.74  

 נגישות אקוסטית/חושית תל חי 1252 11
                        

       0.79  
                       

30,000.00  
                       

30,000.00              29,999.21  

 מרחב מוגן בי"ס גוונים 1260 12
                        

     -1.37  
                     

400,000.00  
                     

400,000.00            400,001.37  

 שיפוץ בי"ס חפץ חיים 1267 13
                        

     -0.25  
                     

350,000.00  
                     

343,660.00            343,660.25  

 נגישות פרטנית חרשות התאמות 1277 14
                       

-1,582.87  
                        

7,600.00  
                        

5,645.13                7,228.00  

 מיתוג ופרסום ערים 1278 15
                        

          -    
                     

213,862.00  
                     

194,422.00            194,422.00  
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 9018איבזור מרכז הפעלה  1279 16
                       

-1,531.18  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00            101,531.18  

 שיקום תאורת ביטחון 1280 17
                        

       0.05  
                       

35,843.00  
                       

35,843.00              35,842.95  

 9013שיפוץ גן דרור  1282 18
                        

       0.19  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00              49,999.81  

 9013משמר הגבול פיס ירוק  1283 19
                        

     -0.98  
                     

340,000.00  
                     

337,786.00            337,786.98  

 הליכים לפיתוח כלכלי 1284 20
                        

          -    
                       

61,722.00  
                       

61,722.00              61,722.00  

 שיפוץ גן בנות מנחם 1286 21
                        

       0.16  
                     

150,000.00  
                     

150,000.00            149,999.84  

 שיפוץ גן מאור 1287 22
                        

          -    
                     

150,000.00  
                     

150,000.00            150,000.00  

 שיפוץ גן ברוש 1288 23
                        

       0.02  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00              99,999.98  

 שיפוץ גן גליל 1289 24
                        

       0.10  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00              74,999.90  

 שיפוץ גן רותם 1290 25
                        

     -0.29  
                       

75,000.00  
                       

74,999.00              74,999.29  

 שיפוץ גן זמיר 1291 26
                        

          -    
                     

100,000.00  
                       

98,596.00              98,596.00  

 שיפוץ גן רימון 1292 27
                        

       0.11  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00              74,999.89  

 9013גן גולן  שיפוץ 1293 28
                        

       0.01  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00              49,999.99  

 9013שיפוץ גן יסמין  1294 29
                        

     -0.10  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00            100,000.10  

 9013שיפוץ בי"ס המתמיד  1295 30
                        

          -    
                     

250,000.00  
                     

249,999.00            249,999.00  

 9013שיפוץ בי"ס מצודות  1296 31
                        

     -0.66  
                     

150,000.00  
                     

150,000.00            150,000.66  

 שיפוץ גן סביון 1312 32
                        

       0.22  
                     

100,000.00  
                     

100,000.00              99,999.78  

 שיפוץ גן אחווה 1313 33
                        

       0.05  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00              74,999.95  

 שיפוץ גן השלום 1314 34
                        

       0.03  
                       

75,000.00  
                       

75,000.00              74,999.97  

 שיפוץ גן חבצלת 1315 35
                        

          -    
                       

50,000.00  
                       

50,000.00              50,000.00  

 שיפוץ גן רמה 1316 36
                        

       0.01  
                       

50,000.00  
                       

50,000.00              49,999.99  

 9013כלים מוטוריים+עגלות נגררות 1323 37
                        

          -    
                       

59,620.00  
                       

59,600.00              59,600.00  

 9013מרכיבי ביטחון   1327 38
                        

  -595.08  
                     

151,000.00  
                     

150,295.92            150,891.00  

 9013מרכז מוסיקה  1331 39
                        

          -    
                       

50,628.00  
                       

50,628.00              50,628.00  

 9013תיאטרון קהילתי  1332 40
                        

          -    
                       

36,163.00  
                       

36,163.00              36,163.00  

 נגישות אקוסטית/חושית גן רותם 1333 41
                        

          -    
                       

30,000.00  
                       

30,000.00              30,000.00  

 רנניםנגישות אקוסטית/חושית  1334 42
                        

     -2.32  
                     

150,000.00  
                     

149,974.00            149,976.32  

 שיפוץ גן רקפת 1337 43
                        

       0.02  
                     

250,000.00  
                     

250,000.00            249,999.98  

 9013סליחות לאוכלוסיית החרדים  1338 44
                       

-3,790.00  
                       

93,750.00  
                       

89,950.00              93,740.00  

 מוס"ח - 9013מרכיבי ביטחון  1343 45
                        

          -    
                       

22,450.00  
                       

22,450.00              22,450.00  
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 9013פסטיבל בירה ואהבה  1344 46
                        

     -4.00  
                     

120,000.00  
                     

120,000.00            120,004.00  

 9013גלריית פופאפ  1345 47
                        

   161.00  
                     

108,488.00  
                     

108,488.00            108,327.00  

 חכירת נכס שוק הדוכנים 1355 48
                        

          -    
                     

566,068.00  
                     

566,068.00            566,068.00  

 9016אירועי תרבות  1358 49
                        

          -    
                       

60,000.00  
                       

60,000.00              60,000.00  

 שיפוץ אולם התעמלות רחוב דן 1363 50
                        

          -    
                     

137,000.00  
                     

137,000.00            137,000.00  

 שיפוץ מרכז לגיל הרך 1365 51
                        

          -    
                       

13,000.00  
                       

13,000.00              13,000.00  

 מנחם בגין-מדרכות ריבוד כבישים, 1367 52
                        

          -    
                       

45,999.00  
                       

45,999.00              45,999.00  

 שיפוץ חפץ חיים 1369 53
                        

     -0.49  
                       

75,000.00  
                       

74,999.00              74,999.49  

 9013שיפוץ גן תקומה  1370 54
                        

          -    
                     

100,000.00  
                     

100,000.00            100,000.00  

 ציוד וריהוט בתי הספר 1372 55
                        

       0.30  
                       

50,000.00  
                       

49,070.00              49,069.70  

 ציוד וריהוט גני ילדים 1373 56
                        

     -0.40  
                       

50,000.00  
                       

49,631.00              49,631.40  

 הלוואה לכיסוי גרעון 1388 57
                        

          -    
                  

6,300,000.00  
                  

6,300,000.00         6,300,000.00  

 9013הצטיידות במסגרת חנ"מ  1389 58
                        

       0.18  
                       

75,280.00  
                       

74,383.18              74,383.00  

 התאמות נגישות פרטנית תשע"ח 1390 59
                        

          -    
                     

136,465.00  
                     

131,983.00            131,983.00  

 תקשוב ענן חינוכי רננים 1391 60
                        

          -    
                       

70,000.00  
                       

69,909.00              69,909.00  

 חווה/מתמיד)9016מרכיבי ביטחון ( 1392 61
                        

          -    
                       

20,000.00  
                       

20,000.00              20,000.00  

 9016מרכיבי ביטחון  1415 62
                        

4,991.93  
                     

116,000.00  
                     

108,987.93            103,996.00  

 הלוואה לכיסוי גרעון 1421 63
                        

          -    
                  

5,500,000.00  
                  

5,500,000.00         5,500,000.00  

 מרכיבי ביטחון  1426 64
                        

          -    
                       

47,000.00  
                       

47,000.00              47,000.00  

 סה"כ 
                    

   12,174.54  
                

23,141,046.00  
                

22,917,877.93  
      

22,908,925.39  
 

          
 
 
 
 

 מי בעד?         
 מר יהודה חיים,עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן,          
 הרב ניסים מלכה,  ,אדל –זריהן, הגב' חן לגיסמו  –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן          
 ד"ר בוריס  סידלקובסקי, מר אלי זפרני ומר יורם מלול.          
 

 החלטה:
 סגירתם. אושרו התב"רים ופה אחד 

 
 



 עיריית קריית שמונה בירת הגליל
Municipality of Kiryat Shemona 

 העיר סגןלשכת 
 
 
 

 
 

 00-8613613פקס. |  00-8106006טל. |  11011, קריית שמונה, מיקוד 1001, ת.ד. 73רח' הרצל 
Hertzel St., P.O.B. 1001, Kiryat Shemona, Postal Code 1101, Israel  

 Tel.  04-6908423   04-6908526  |   Fax. 046908426  |   E-mail: p1_lishka@k-8.co.il 

 חילופי משלחות גרמניה.  .6
      יועץ משפטי: –עו"ד אריאל בר יוסף 

  תאומותהערים ההעיר ממינגן בגרמיה היא עיר התאומה של עיריית קריית שמונה וחוגגת עשור לברית 
 .וחידוש ההסכם

 . 9011בסוף יוני העשור חגיגות העיר ממינגן מזמינה את משלחת העירייה ל
  על חשבון העירייה ולא העיר המארחת.ות הן נסיעטיסות וההוצאות ה

 .המזמיניםהוצאות האירוח יהיו על חשבון 
 

 מתוכם הם חברי מועצה. 7חברים,  5אנחנו מבקשים אישור על יציאת 
 

 יועץ משפטי:  –עו"ד אריאל בר יוסף 
 :נוספים חברי מועצה  9-ראש המשלחת וראש העיר ו –עו"ד אביחי שטרן .1
 סגנית ראש העיר  –זריהן  –ד"ר אביבה ויצמן  9
 חבר המועצה – קרצ'יון מר אלכס. 7

 ולפי הצעת הנהלת העיר יצטרפו עוד שני עובדים,
 מנהל היכל התרבות ככל שיסתייע בידו , –מאיר מרציאנו  מר. 1
 עוזר בכיר לראש העיר  -מר פאר לרדו . 7
 

 :חבר המועצה מנהל ויכוח קולני –ד"ר בוריס סידלקובסקי 
 צריך לצאת עם המשלחת? " על סמך מה אתה קובע שהוא צריך  מדוע עוזר ראש העיר  מר פאר לרדו

 ? "בל מתנה כזולק
 

 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 
  .""הוא יוצא לעבוד, אני ראש המשלחת ואני זקוק לו, אני צריך עוזר שלי שייסע לי שם

 
 :חבר המועצה –ד"ר בוריס סידלקובסקי 

 מדוע שלא תיקח עובד עירייה שעובד הרבה שנים והוא גם עובד טוב למה לא לתת לו את האופציה הזו. 
 

 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 
 אני מכבד את דעתך, אתה מוזמן להתנגד להצעה, אני חושב אחרת אני זקוק לעזרה .

 
 חבר המועצה: –מר יורם מלול 

 אני ממליץ ברמה העקרונית לצרף מישהו מהאופוזיציה כאחד מהמשלחת. 
 
 
 

 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 
  .$ לכל אחד 611עלות של  .המחיר באישור הגזבר ויש סעיף תקציבי

 גזבר הרשות: –מר בני קונפורטי 
 ₪.אלף  011יש לנו בסעיף התקציבי 

 
 יועץ משפטי:  –עו"ד אריאל בר יוסף 

 לגבי עובדים לפי חוזר המנכ"ל,התייחסות  איןמועצת העיר צריכה לאשר את יציאת המשלחת. כעקרון 
 חברי מועצה.  1ישנה התייחסות לחברי המועצה. ויש לנו 

 
 .בויכוח קולני בנושאממשיך ד"ר בוריס  
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 ראש העיר:  –עו"ד אביחי שטרן 

      :מעלה את הנושא להצבעהאני 
           
 מי בעד?          
 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים,          
  מר יורם מלול.ו אדל-זריהן, הגב' חן לגיסמו –, ד"ר אביבה ויצמן מר אריה אקרמן          

 
 מי נגד?

 מר אלי זפרני ור בוריס  סידלקובסקי ד"הרב ניסים מלכה,          
 

 חלטה:ה         
 ברוב קולות הוחלט על יציאת המשלחת לחגיגות העשור בעיר ממינגן בגרמניה בסוף חודש  
 .9011יוני  

 
 :בהרכב

 :נוספים חברי מועצה  9-ראש המשלחת וראש העיר ו –עו"ד אביחי שטרן  .1
 סגנית ראש העיר  –זריהן  –ד"ר אביבה ויצמן . 9
 חבר המועצה – קרצ'יון מר אלכס. 7
 

 :ולפי הצעת הנהלת העיר יצטרפו עוד שני עובדים
 ככל שיסתייע בידו , -מנהל היכל התרבות  –. מר מאיר מרציאנו 1
 .עוזר בכיר לראש העיר  -מר פאר לרדו  . 9
 

 !ננעלה הישיבה
 
 

_________   ___                          ___________ 
 יורם ביטון                עו"ד אביחי שטרן

 מנכ"ל העירייה                                                                                            ראש העיר 
 

 


