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עו"ד אביחי שטרן  -ראש העיר:
ערב טוב לכולם ,אני פותח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  16-9102נסיים את ישיבת המועצה
מן המניין ולאחר מכן נעבור לשתי ישיבות המועצה שלא מן המניין בעניין צווי הארנונה
אני רוצה לתת הבהרה קטנה ,ישיבת המועצה תהה ארוכה וגם שתי הישיבות שלא מן המניין
עם נושאים מספיק טעונים ,בואו נשמור על תרבות דיון  ,יש לנו פה קהל ,צופים בנו בבית,
לא להיכנס אחד לדברי השני ,מבטיח לכם שכולם ידברו ,רק בואו נשמור על תרבות דיון נעשה
זאת בכבוד ובדרך ארץ נשמש דוגמא ודרך ארץ לצופים בנו בבית ולילדים שצופים בנו.
אני מעביר את רשות הדיבור למר אריה אקרמן לומר דברי תורה.
מר אריה אקרמן – חבר המועצה:
פרשת השבוע קורח ועדתו היא תמיד אקטואלית ,היום במיוחד היא אקטואלית לנו לישיבה הזו.
קורח החליט שמשה רבנו לא ינהיג את עם ישראל ,מי קבע שאתה תהיה המנהיג?
ולקח עימו  951אנשים מכובדים כדי לבוא למשה ולהגיד לו מי אתה שתנהיג את עם ישראל,
וזה רלוונטי למה שקורה פה בשבוע הזה ובכל מה שקורה בכלל.
משה רבנו ידע לאן זה מוביל וידע מי ישלם את המחיר ,משה בא לקורח ואמר לו :מחר אתה
תדע מי נתן לי את העול הזה להנהיג את העם ,למחרת האדמה פצתה את פיה וכל אנשי עדתו
של קורח  951איש מתו.
מחלוקת היא דבר קשה ,ויש לנו היום הרבה מחלוקות על הרבה דברים מהותיים ,להנהיג את
הציבור ,חברי הנהלת העיר מזיעים יומם ולילה כדי שהעיר הזו תהיה במקום טוב יותר,
וצריך לזכור שהיו בחירות דמוקרטיות לפני חצי שנה ,ואנשים קבלו מנדט כדי להנהיג את
העיר .צריך לזכור ולכבד את הציבור שבחר בראש העיר ובהנהלת העיר ,ומחלוקות אפשר
לפתור בדרך נעימה.
ב"ה כולנו אחים וכולנו רוצים בטובת העיר הזו .בואו נשמור על דרך ארץ ושיח מכובד.
 .1הצעה לסדר  -מינויים מקורבים פוליטיים – על ידי חבר המועצה אלי זפרני:
לצערנו אתם ממשיכים להתנהל בחוסר שקיפות תוך כדי שחיתות ומינויי מקורבים לתפקידים
ברשות המקומית ובתאגידים הסמוכים לשולחנה .אבקשכם להוסיף את הסעיפים הבאים
לישיבת מועצה הקרובה:
א .הליך בחירת אשתו של אופיר יחזקאל סגן ומ"מ ראש העיר ויו"ר הוועדה המקומית לתפקיד
בשכר בתאגיד המתנ"ס המקומי.
הליך בחירת מס'  3ברשימתה של סגנית ראש העיר וממונה על החינוך והרווחה ופעילה
פוליטית במהלך הקמפיין "מציאות חדשה".
ב .אבקשכם להביא לישיבה את כל החומרים הרלוונטיים הנוגעים להליכי הבחירה.
ג .נבקש לזמ ן את מנהל המתנ"ס אלעד קוז'יקרו או מי מטעמו שיענה לשאלות במהלך הישיבה.
עו"ד אביחי שטרן  -ראש העיר:
"אלי אני לא מבין מה אתה רוצה להשיג בדיון הזה ,כי לא אנחנו מינינו את האנשים במתנ"ס
ויש דירקטוריון שמינה אותם .אגב את הדירקטוריון אתם מיניתם בקדנציה שלכם,
ואם אתה לא סומך על האנשים שאתה מינית ,אני לא מבין למה זה מגיע לשולחן הזה
ובגלל שאנחנו עוסקים בענייני עובדים יש כאן צנעת הפרט יש לי את חוות הדעת של היועץ
המשפטי שמדבר שדיון כזה צריך להתנהל בדלתיים סגורות ,אז אני נאלץ לעשות זאת
בדלתיים סגורות.
ד"ר אביבה זריהן-ויצמן – חברת המועצה
לא צריך דלתיים סגורות אפשר לקיים דיון ושיח בלי לציין שמות.

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
אני בקשתי מראש העיר לקיים ישיבה זו בדלתיים סגורות ,ראש העיר אפילו לא הבין
מדוע אני באתי אליו פתאום עם חוות דעת .אני חושב שלעשות אאוטינג לעובדים שהם בעלי
משפחות ותושבים .קבלנו החלטה עקרונית שענייני עובדים ידונו בדלתיים סגורות.
כולם יודעים במה המדובר זה מפורסם בfacebook. -
חוות הדעת מונחת פה ומי שרוצה יכול לעיין בה .החלטה דומה קבלנו גם לגבי עובדי עירייה
ואושרה על ידיכם בישיבה הראשונה של מועצת העיר שנערכה באשכולות הפיס לגבי עובדי
עירייה.
מר אלי זפרני חבר המועצה קוטע את דברי עו"ד אריאל בר יוסף היועץ משפטי.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
יש כאן נושא עקרוני ,הוא (אלי זפרני) מתחייב לדבר ולא להעלות שמות ,זה שיבינו או לא
יבינו זה לא בעיה שלו.
מר אלי זפרני חבר המועצה
"מר יורם ביטון איפה השקיפות ? מה אתה סותם לנו את הפה?"
ד"ר אביבה זריהן-ויצמן -חברת המועצה
שקיפות זו שקיפות! ההשתקה הזו מוזמנת.
עו"ד אריאל בר יוסף יועץ משפטי:
עובדי עירייה ועובדים של גופי סמך הם לא אנשים שהסכימו לוותר על הפרטיות שלהם,
יש לזה משמעות.
דבריו של עו"ד אריאל בר יוסף נקטעים על ידי ד"ר אביבה ויצמן ואלי זפרני.
עו"ד אריאל בר יוסף יועץ משפטי :ממשיך את דבריו:
" אתה עושה שיימינג,
דבריו של עו"ד אריאל בר יוסף נקטעים על ידי ד"ר אביבה ויצמן ואלי זפרני.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אנחנו נדון בדלתיים סגורות כדי שלא נפגע בצדדי ג' ובאנשים שלא יכולים להגיב.
נדון בדלתיים סגורות על פי חוות הדעת של היועץ המשפטי:
חוות הדעת של עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
הוגשה הצעה לסדר היום ,לדון ב'מינויים פוליטיים' ,לגבי שני עובדים בחברת המתנ''ס,
שאינם עובדי עירייה.
חשיפתם ופרסומם של פרטים אישיים לגבי העובדים הנ''ל ,בפני הציבור הרחב – פוגעים
בצנעת הפרט של העובדים ,שהיא בעלת ערך מוגן ,ואף מעבר לצורך.
בהתאם למדיניות העקרונית ,ולחוות הדעת שהונחה בפני המועצה ,מוצע כי מטעמי צנעת
הפרט ,הדיון יתקיים בדלתיים סגורות ,כלומר ,בפני חברי המועצה ובעלי תפקידים בלבד,
אך לא בפני הציבור ,לפי סעיף  08של התוספת השנייה ,כדלקמן -
ישיבות מועצה יהיו פומביות; למעט ישיבה שראש העיריה הורה על קיומה,
– "( .08א)
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".

מר אלי זפרני חבר המועצה
הנהלת העיר וקואליציית השינוי הבטיחו לתושבים ,הם עכשיו סותמים לנו את הפה
ואנחנו רואים כאן את השחיתות שיש כאן בעירייה.
ד"ר אביבה זריהן – ויצמן:
אני רוצה להסתייג מהמילים של זפרני ,לא נעשה לאף אחד לא היה לו יד בשום מינוי בטח לא לי,
האשמת אותי ,ואני יגיד יותר מזה הלוואי ויהיה לי את הכוח לסדר עבודה לכל צעיר בעיר הזאת
שהוא ראוי ומשכיל ולהכניס אותו להתברג למקומות הכי טובים בעיריית קריית שמונה ובכל
מקום אפשרי .אתם שוזרים לי כתרים שאין לי ,מתנצלת! אבל מי שצריך להיות בהנהגה ומי
שצריך להשתלב במקומות עבודה הם תושבי קריית שמונה.
יש כאן מנהלים שהם לא בני קריית שמונה ,מעניין מה זו עיר אוכלת יושביה? גם האופוזיציה
והקואליציה לאורך שנים נלחמים האחד בשני ,תלונות על חריגות בנייה ,מה קורה פה? במקום
שנבוא לנהל עיר ולהוביל עיר אנחנו עסוקים במלחמות שאחד אוכל את השני בשנאת חינם
וקנאה .ממש עיר אוכלת יושביה.
אני רוצה לראות את הצעירים בכל מקום ,ועיני לא צרה באף אחד ,ולכולם תהיה פרנסה טובה
אמן ואמן .שנוביל פה קהילה נורמלית סוף סוף ,כל היום עסוקים בתלונות במקום בעשייה
אמיתית הבחורה שהתקבלה היא בחורה לעילא ולעילא .מצוינת ,משכילה ,למה אתם מתנגדים
לה מה אתם רוצים? למשרה הזו התמודדו לפחות שתי נשים משכילות אחת עם תואר בכלכלה,
אחת בתואר בעריכת דין ,ואחת שהייתה מוכנה לקחת את הסיכון ומשקיעה בעיר הזו ,אני לא
מוכנה
שבעיריית קריית שמונה יהיה שיח כזה .נקודה.
מתנהל שיח בין חברי מועצת העיר!!
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
ערב טוב,
לאורך כל התקופה שבה אני משמש כמנכ"ל רשת המתנסים ,שמרתי ואני אמשיך לשמור על רשת
ה מתנסים כגוף מקצועי בקריית שמונה וכזרוע בצוע של הרשות ונאמנות לרשות .אבל באופן
מוחלט רשת המתנסים לא הייתה ולא נמצאת ולא תהיה נגועה בפוליטיקה.
במקרה הזה אני אגיד בכנות וכשמדובר בעובדים ,שזה לא יצולם ,ולא יהיה בפני קהל בשל צנעת
הפרט .אני באמת חושב ואני מבקש לשמור על צנעת העובדים שעליהם מדובר.
זו גם ההזדמנות על הפעולות הראויות שנעשות במתנ"ס.
במקרה הראשון עובדת שמתנדבת מחודש אוגוסט  9108בתוכנית לילדים על הרצף האוטיסטי,
תוכנית שעוטפת פעילות חברתית אחר הצהריים והערב לאותם נערים ולאותם צעירים,
במהלך חודש נובמבר  ,9108יצאה הרכזת של התוכנית לשמירת הריון ולחופשת הלידה.
ב 08 -בנובמבר  , 9108פורסמה מודעת דרושים לתוכנית "רעים" ב 45% -משרה.
זה פורסם באתר שלנו של רשות מקדמת תעסוקה ,מדובר על משרה חלקית.
ב 02 -בדצמבר  ,9102הייתה ועדת כוח אדם ,בוועדת כוח אדם משתתף יו"ר הדירקטוריון
עו"ד טל מלכה ,חברת ההנהלה אירית אלוני ,אנוכי ומנהל הכספים.
בוועדת כח אדם יש נציג הרשות ,ובשל כך שהרשות לא מינתה נציג רשות.
לאחר ראיון הועדה מצאה אותה מתאימה ,מנהלת המחוז של התוכנית מטעם החברה
למתנסים ראיינה את המועמדת ומצאה אותה מתאימה מבחינה מקצועית .המתנ"ס לא היה
מעורב בתהליכים פוליטיים בעבר ולא עמד בלחצים בעבר ,לא עומד בהווה ולא יעמוד בעתיד.
אף אדם לא פנה ואל בלסנגר על שום דבר .אף אדם לא פנה  ,אף אדם לא לחץ וגם אני לא אתן שיהיו
לחצים בטח לא בבחירת כוח אדם.
אני חושב שגם אתם רגישים לתוכנית לילדים אוטסטים ,נעשית גם עבודה טובה עם הילדים
האלה ,אני ממליץ ומזמין אתכם לבוא ולראות את התוכנית הזו.

ד"ר אביבה ויצמן זריהן:
המועמדת ראויה.
עו"ד אביחי שטרן -ראש העיר פונה לחבר המועצה אלי זפרני:
מה החלטת?
מר אלי זפרני  -חבר המועצה פונה למר אלעד קוזיקארו :
האם אתה יודע שלפי חוות דעת של היועץ המשפטי לממשלה יש ניגוד ענינים קשה וחמור ,אסור
היה לה לגשת למכרז הזה? אתה מודע לזה?
מר אלעד קוזיקארו – מנכ"ל רשת המתנסים:
לחברה למתנסים יש יועץ משפטי.
מר אלי זפרני  -חבר המועצה פונה למר אלעד קוזיקארו :
אם הייתם שולחים לוועדה לניגוד עניניים אני מודיע לך כאן שהוועדה הייתה פוסלת אותה.
תודה אלעד! אני רוצה לציין כאן לפני כולם שקריית שמונה התברכה בך כמנכ"ל המתנסים,
אחד המנכלים הכי טובים שהיו אי פעם לקריית שמונה.
עו"ד אופיר יחזקאל – חבר המועצה פונה למר אלי זפרני:
"אני מלכתחילה שאלתי האם זה מהלך תקין מבחינה משפטית? מדובר באמת בפעילות של
ילדים על רצף האוטיסטי ,מי שעושה את העבודה  ....עושה עבודה....
אני פשוט מתבייש ,מתבייש בך ! לבוא ולהגיד לכם בתהליך הזה"....
מר אלי זפרני – חבר המועצה:
"גרמת לי עכשיו לבכות .זה אופיר יחזקאל ....אתה שחקן .מה אתה עושה עלינו סצנות של סרט
תורכי ,לא עלינו".
בוא נפתח בתקופה של ניסים מלכה ואלי זפרני  :מה הייתה התפיסה את מי רוצים את מי לא
רוצים? כולל אנשים שראיינו במרכז צעירים וכולל אנשים שרק בגלל הקרבה המשפחתית
שלהם שמתם עליהם .X
הפרעה מצד הקהל!!
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר פונה למר אלי זפר:
יש לך הצעה אופרטיבית ?
מר אלי זפרני – חבר המועצה:
אני מבקש להצביע ,אני מבקש לפסול את המינוי הזה ,כי המתנסים סמוכים לשולחן המועצה.
אני מבקש להעלות להצבעה ופונה ליועץ המשפטי לעשות בדיקה ,לכתוב מכתב לוועדה לניגוד
עניינים ,על הקטע המשפחתי ,הוועדה לניגוד עניינים במשרד המשפטי .יאשרו את זה.
עו"ד אופיר יחזקאל – חבר המועצה פונה למר אלי זפרני:
אם הוועדה לניגוד ענניים תגיד שיש בעיה ,בבקשה ,מחר בבוקר תסיים את התפקיד ותגיד
לכולם תודה רבה ,נמצא מחליף שיטפל לילדים האוטיסטים והיא תמצא לה עבודה אחרת.
יש לה מספיק מה לעשות בחיים.

.

 .9תב"רים:
ועדת הכספים התכנסה בתאריך  96ביוני  9102ודנה בתב"ר.
מר בני קונפורטי  -גזבר העירייה נותן סקירה:
עו"ד אביחי שטרן ראש העיר:
מס
תב"ר

יעד התב"ר

סכום התב"ר
שאושר בעבר

1396

הפעלת מוקד
רפואה דחופה
קריית שמונה

2,450,000

סה"כ
פתיחה/הגדלה /התבר
הקטנה
365,000

גורם מממן

 2,815,000מפעל הפיס

מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו-אדל ,ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני
ומר יורם מלול.
מי נגד?  -אין
מי נמנע?  :ד"ר אביבה זריהן -ויצמן.
החלטה:

אושר ברוב קולות הפעלת מוקד רפואה דחופה בקריית שמונה על סך  9.805.111שקלים
ממפעל הפיס.

 .3תוכניות מפורטות - :עו"ד אופיר יחזקאלי:

 .1תכנית תיירות מצוק:
צירוף עיריית קריית שמונה כמגישת תכנית "תיירות מצוק" -תכנית זו מתייחסת למקרקעין
הממוקמים בסמוך לפארק הגיאולוגי על הרי נפתלי  .הואיל והתכנית כוללת שטחים ציבורים.
יש צורך בצירוף עיריית קריית שמונה כמגישת התכנית.

מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו -אדל ,ד"ר אביבה זריהן-ויצמן.
מי נגד?  :ד"ר בוריס סידלקובסקי ומר אלי זפרני .
מר יורם מלול  -חבר המועצה יצא מן האולם ולא השתתף בדיון.
החלטה:

אושר ברוב קולות צירופה של עיריית קריית שמונה כמגישת התכנית בתכנית תיירות מצוק.

 .9תכנית מפורטת צומת הירדן -תל-חי:
צירוף עיריית קריית שמונה כמגישת תכנית מפורטת צומת הירדן -שד' תל-חי.
תכנית זו מתייחסת למקרקעין הממוקמים מזרחית לשד' תל-חי פינת רחוב הירדן.

הואיל והתכנית כוללת שטחים ציבורים.
נדרש לצרף את עיריית קריית שמונה כמגישת התוכנית.

מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן  ,מר יהודה חיים ,מר
אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן-ויצמן והגב' חן לגיסמו-אדל.
מי נגד?  :ד"ר בוריס סידלקובסקי ומר אלי זפרני .
מר יורם מלול  -חבר המועצה יצא מן האולם ולא השתתף בדיון.

החלטה:
אושר ברוב קולות צירופה של עיריית קריית שמונה כמגישת התכנית בתכנית מפורטת
בצומת הירדן -תל-חי.

 .3תכנית מפורטת צומת המצודות:
צירוף עיריית קריית שמונה כמגישת תכנית מפורטת צומת המצודות -תכנית זו מתייחסת למקרקעין
הממוקמים צפונית לצומת המצודות ונושקים לכביש  09וכוללים את המרכז המסחרי ,מרכז הטניס,
מטווח ,דרכים ,שבילים ,ושטחי ציבור.
הואיל והתכנית כוללת שטחים ציבורים ,נדרש לצרף את עיריית קריית שמונה

כמגישת התכנית.

צירוף עיריית קריית שמונה כמגישת התכנית מפורטת צומת המצודות -תכנית זו מתייחסת
למקרקעין הממוקמים בצומת הרחובות יצחק שדה -שד' תל-חי במגרש המסחרי הקיים
ובשצ"פ הגובל.
הואיל והתכנית כוללת שטחים ציבורים ,נדרש לצרף את עיריית קריית שמונה כמגישת
התכנית.
התכנית מפורטת צומת המצודות ירדה מסדר היום!!

 .4תכנית מפורטת מסחר בצומת יצחק שדה -תל-חי:
הסדרת מגרש מסחרי בהתאם לפסיקת בית המשפט.

בהבבהת

מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן  ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן-ויצמן והגב' חן לגיסמו-אדל.
מי נגד?  :ד"ר בוריס סידלקובסקי ומר אלי זפרני .
מר יורם מלול –חבר המועצה יצא מן האולם ולא השתתף בדיון.
החלטה:

אושר ברוב קולות צירופה של עיריית קריית שמונה כמגישת תוכנית מפורטת למסחר
בצומת יצחק שדה תל-חי.

 .4סקירת ראש העיר על נסיעתו לצרפת:

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
ראש העיר הוזמן להשתתף בתאריך  5ביוני  9102בערב גאלה בפריס  .9102שמטרתו גויסו כספים
כ 41 -אלף יורו למלגות ללימודים עזרה לתושבים למשקפים ועוד .המזמין הוא ד"ר ג'יל טייב
ועמותת קרן אור שהוא עומד בראשה.
המארחים נשאו בעלויות הטיסות האירוח והלינה.
העירייה תישא בעלות אש"ל לראש העיר כמקובל ובהתאם להוראת החשב הכללי המאשר את
החזר ההוצאות המבוקש.
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן  ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,הגב' חן לגיסמו -אדל ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מי נגד? -
נמנעים :ד"ר אביבה זריהן וד"ר בוריס סידלקובסקי.
החלטה:
ברוב קולות אושרו הוצאות האש"ל לראש העיר בנסיעתו לפריס ב 5 -ביוני  9102ובהתאם להוראת
החשב הכללי המאשר את החזר ההוצאות המבוקש.

 .5נספח להסכם להארכת תקופת ההקצאה  -משאבים:
עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:

יש הסכם ממשרד הפנים להארכת ההסכם .משאבים טוענים שאם לא יאורך להם תוקף ההסכם
עלולה להיות להם פגיעה בהשתלמויות ,השירותים שהם נותנים לתושבי העיר ,ולכן אני מבקש
לאפשר להם ולאשר את נספח ההסכם שהוא עד ה 31 -בספטמבר ,9190
ואם ועדת ההקצאות לא תקבל החלטה אז העמותה תצטרך לפנות בתוך  61יום וגם תיתן המחאת
ביטחון על סך .₪ 01.111
צריך לקחת בחשבון ,שמצד אחד ועדת הקצאות טרם נתנה את החלטתה ומצד שני שלא יגרם נזק
לעמותת משאבים.
מר יורם מלול – חבר המועצה:
אני מבין שהשכרות המשנה בעצם מניבים כסף למי שאנחנו נתנו בחינם .אנחנו נותנים את המבנה
בחינם ,האנשים שם הם מאוד יקרים לי ומכיר אותם .חשוב לי שהאנשים האלה יהיו שם משום
שהמקום עם האנשים שלו עושים עבודת קודש כבר עשרות שנים בקריית שמונה ,אני רוצה שהם
יישארו ,אני לא רוצה לפגוע בהם ,אני מוקיר בחשיבות של משאבים ,אני מוקיר את האנשים שם,
אבל אני לא רוצה שאנחנו כאן נעבור כהוא זה על החוק .אני מוכן לאשר זאת ואני מבקש שהנושא
הזה ייבדק משפטית.
מתנהל שיח בין חברי מועצת העיר.
עו"ד אריאל בר יוסף

חשוב לי לאמר שהחלטות ועדות ההקצאות מחויבות באישור מועצת העיר .כעת צריך
לאשר את נספח ההסכם שהוא עד ספטמבר .9190

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
כרגע אנחנו מבקשים לאשר את האורכה  ,זה יגיע לאישור ועדת ההקצאות ,ועדת ההקצאות
תיישם את דו"ח הביקורת לאחר אישור ועדת ההקצאות זה יגיע לשולחן המועצה ונדון .
אני מעלה זאת להצבעה:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל  ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן  ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מי נגד? – אין
החלטה:

אושר פה אחד נספח להארכת ההסכם בין עמותת משאבים ועיריית קריית שמונה עד
ספטמבר .9190

 .6הסדר מערכת מחשב ותיק להפקדת מזומנים ושיקים  -מוסדות חינוך :
מר בני קונפורטי גזבר העירייה:

מדובר בהסדר מחשוב על ידי בנק הפועלים עבור בתי הספר :מצודות ותל-חי.
זהו נוהל חדש של הפקדת צ'יקים ומזומנים באמצעות אפליקציה ומכשיר חדש בבנק.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אני מעלה זאת להצבעה:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מי נגד? – אין
החלטה:

אושר פה אחד הסדר מערכת מחשב ותיק להפקדת מזומנים ושיקים במוסדות חינוך.
 .7דיווח על תרומות:

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
תרומה מסיעת "קריית שמונה מתחדשת"
במהלך מערכת הבחירות לרשויות המקומיות בשנת  ,9108סיעת "קריית שמונה מתחדשת" רכשה
 5גנרטורים לטובת אספקת חשמל למטות השטח .הגנרטורים שימשו לסיבוב הראשון והשני.
כיום הגנרטורים מאוחסנים ואין שימוש בהם.
כמו כן נרכשו  9מכשירי סלולריים ניידים ששימשו את הטלפניות בתקופת הבחירות.
מאחר שאחסון מוצרים אלו לתקופה של  5שנים ללא שימוש לא יטיב עם המוצר ,יתבלו ויתכלו
סיעת "קריית שמונה מתחדשת" רואה לנכון לתרום את המוצרים לרשות המקומית לצרכים היום
יומיים של הרשות.
א .חוות הדעת של היועץ המשפטי מצורפת בזאת
ב .פרוטוקול ועדת התרומות חתום -מצורף בזאת.
ג .הסכם חתום על קבלת התרומה – מצורף בזאת.

וגם אושרה תרומה על סך  071אלף  ₪לשיפוץ מועדונית אהבה בקריית שמונה .

 .8פיילוט חנייה :
מר מישל בן שימול המשנה לראש העיר:
" לפני חג העצמאות התחלנו במהלך לתוכנית בנושא רשות החנייה .הנושאים שהתייחסנו אליהם
בבדיקה עמדו על שעות החנייה היומיומיות בתשלום מהשעה  8.11בבוקר ועד השעה  08.11בערב

והוספה של חניון השוק ,להפוך את מתחם השוק למתחם חינמי ,במשך כל השבוע כולל ימי שישי.
מתוך הבנה ומצוקה שיש לנו מצוקת חנייה ,כמובן שמדובר על החניות המסומנות .כמובן שלא
מדובר על החניות בתוך הסככות ומי שעושה זאת עושה דין לעצמו וזה עניין שלו.
האישור שלנו הוא על החניות המסודרות המסומנות.
רעיון נוסף שנחשפנו אליו בשבועיים האחרונים ,לא חשבנו עליו לפני כן ,הוא רעיון טוב ומבורך.
הוא חנייה לנשים בהריון או בחודשים הראשונים לאחר לידה.
אנחנו לומדים את הנושא על מנת להפעיל את זה ,נצטרך את חוק העזר העירוני,
הפיילוט הזה של נושא החניות הופך להיות פיילוט קבוע.
מר אריה אקרמן  -חבר המועצה חבר המועצה :
החנייה במרכז העיר בימי שישי היא בחינם והאם היא טובה לבעלי העסקים?
ואני רוצה לדעת אם הפיילוט הזה הוא טוב לבלעי העסקים ב מרכז העיר.
מר מישל בן שימול המשנה לראש העיר:
חלק מבעלי עסקים אומרים בסדר וחלק אומר שלא ,הדעה הרווחת היא.........
מר יורם מלול – חבר מועצת העיר:
יום ישיש הוא לא יום מסחר מלא  .ברסקו כן ,יום מסחר מלא.
מר אלי זפרני – חבר המועצה:
מישל ,אתה ממשיך לזרוע חול בעיני הציבור ,ואני מכיר מאות אנשים שהצביעו לך ולאביחי
בקמפיין הבחירות בגלל שהתחייבת לתת חנייה חינם לתושבי קריית שמונה.
בוא נמשיך עם השקיפות ,אתם כל הזמן אומרים שאתים בעד השקיפות ,מעלים פוסטים
בואו נשאל את תושבי העיר אם הם בעד חנייה חינם לתושבי העיר? או לא.
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אתם חתמתם על ההסכם וכבלת אותי לכמה שנים עם מילגם.
מתנהל ויכוח קולני בין אלי זפרני ומישל בן שימול!
מר יורם מלול  -חבר המועצה:
אני רוצה להתייחס לנושא החנייה ,קודם כל הניסיון הוא מבורך ,אני חושב שצריך להקל על
הציבור כמה שניתן.
אני בעבר העברתי חלק מההמלצות ואני שמח שחלקן יושמו.
אני בעבר בקשתי כאן סביב השולחן הזה לבדוק אפשרות לתת שעה אחת בחינם על מנת לעשות
ולתת אפשרות לתושב להגיע למרכז רסקו ולעשות את הסידורים שלו .לא מדובר בהרבה כסף.
פונה לעו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
ברמת העיקרון יש הרבה מאוד אנשים שמדירים רגליהם או ריכבהם מהמרכז או מרסקו משום
שברמת העיקרון הם לא רוצים לשלם.
השעה הזו היא לא משמעותית  ,היא גם עושה סדר ,היא יוצרת סירקולציה לבעלי העסקים
על מנת שלא יוצר מצב שבאים וחונים ,אלא יש תחלופה.

פונה למר מישל בן שימול – חבר המועצה:
אני פונה אליך ברמה האישית ,מישל היה בוועדה יחד איתי ,אנחנו הגשנו המלצות לראש העיר
בזמנו על שעתיים בחינם ,ליצור סירקולציה ,בסוף זה ירד לשעה אחת  ,ואתה מישל התנגדת

לשעה הזו והיום אתה לא רק שאתה לא מקבל את השעה בחינם אלא גם מוותר על דקה בחינם.
אני מביא אותך על מנת לדבר אל המצפון שלך.
מר מישל בן שימול – חבר המועצה:
זה לא ענין של מצפון ,זה עניין של עובדות ,אנחנו נמצאים תחת חוזה ,אתה משלם כל שנה
לחברת מילגם רק עבור המדחנים ואני כבול בהסכם הזה כמה שנים.
מתנהל ויכוח קולני בין חברי המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקרי ואלי זפרני
מר מישל בן שימול חבר המועצה:
הגיע הזמן שהציבור בקריית שמונה ידע שאתה משקר אותם באופן רציף.
לעו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
יש לנו בערך עוד שנה וחצי – שנתיים וחצי ההסכם שחתמתם עליו עם חברת מילגם ,אחר כך
נלך להפעלה עצמית.
אלי זפרני חבר המועצה קוטע את דברי עו"ד אביחי שטרן.
מישל בן שימול חבר המועצה:
תתבייש ,אתה גם משקר וגם מטעה את התושבים .התקופה הזו נגמרה.
לכן החנייה בעיר היא מהשעה  08.11בערב היא בחינם.
מר יורם מלול חבר המועצה פונה למישל בן שימול:
אני כחבר מועצה שומע את הדברים מפה לאוזן לא ראיתי פרסום בעיתון.
אתם הפכתם את הרחוב של פלאפל עמר סיטרי .האם מישהו פרסם לציבור שהרחוב הפך לחד
סיטרי? והציבור נדרש להיזהר.
יש חוק שאתם צריכים לפרסם ,לא רק זה צריכים לתת שבועיים לאנשים להגיב.
 8אנשים בחצי שעה קבלו דוחות מהשיטור העירוני.
מר יורם מלול חבר המועצה פונה לעו"ד אריאל בר יוסף היועץ המשפטי:
אני מבקש לבדוק האם זה השיטור העירוני או משטרת ישראל?
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
זה לא השיטור העירוני זה משטרת ישראל.
מר מישל בן שימול חבר המועצה:
אני רוצה להוסיף שהפיילוט כולל את ימי חול המועד והחגים.
מר אלי זפרני – חבר המועצה:
"בהמשך לויכוח שלי עם מישל בן שימול שנוכיח לציבור מי דובר אמת ,הנה הפתק פה ,הדו"ח
ששמו ביום הבחירות ,המפלגה של אביחי שטרן ויש כאן גם כן את  03העיקרים של אביחי שטרן,
בחינה מחדש של רשות החנייה ומתן חנייה חינם לתושבי העיר".
מר אלי זפרני בויכוח קולני עם מר מישל בן שימול

עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר:
אני מעלה זאת להצבעה פיילוט החנייה בקריית שמונה הפיכתו לקבוע.
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,

מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן והגב' חן לגיסמו -אדל.
מי נגד? :ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מר יורם מלול  -חבר המועצה:
זה כל לב ליבו של נושא החנייה ,לתת לתושבים שעה אחת בחינם ,תנסו את הפיילוט הזה במשך
חודש
הצעה נגדית של מר יורם מלול  -חבר המועצה:
מבקש להציע להוסיף את השעה "-שעה אחת בחינם".
מי בעד? :ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מי נגד?:
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל.

החלטה:
אושר ברוב קולות פיילוט חנייה בקריית שמונה.

 .2שינוי מועד ישיבות מועצת העיר:
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר
מבקשים לשנות את מועד ישיבת המועצה מיום רביעי ליום שלישי.

עו"ד אריאל בר יוסף – יועץ משפטי:
נותן את מביע את חוות דעתו מתוך דיני העיריות.
מתנהל ויכוח קולני וסוער בין חברי המועצה!

מי בעד?:
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון והגב' חן לגיסמו -אדל.
מי נגד?:
ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול וד"ר אביבה זריהן -ויצמן.
החלטה:
אושר ברוב קולות שינוי מועד ישיבות מועצת העיר ליום שלישי בשעה .08.31
 .01יציאה לפגרה מועצת העיר:
עו"ד אביחי שטרן – ראש העיר

יציאה לפגרת הקיץ של מועצת העיר בחודשים יולי אוגוסט .9102

אני מעלה זאת להצבעה:
מי בעד?
עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזקאל ,מר מישל בן שימול  ,מר יורם ממן  ,מר יהודה חיים,
מר אריה אקרמן ,מר אלכס קראצ'ון ,ד"ר אביבה זריהן ,הגב' חן לגיסמו -אדל,
ד"ר בוריס סידלקובסקי ,מר אלי זפרני ומר יורם מלול.
מי נגד? – אין
החלטה:
אושרה פה אחד היציאה לפגרה מועצת העיר לחודשים אוגוסט-ספטמבר .9102

הישיבה ננעלה!!

_______________
עו"ד אביחי שטרן
ראש העיר

____________
עו"ד יורם ביטון
מנכ"ל העירייה

