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 0202-02פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 

 0202 פברוארב 02-שהתקיימה ביום שלישי ה

 ישיבות המועצה עיריית ק"שבאולם  02:11בשעה 
 

 נוכחים:
 

 .ראש העיר -אביחי שטרן עו"ד 

 .מ"מ ראש העירסגן   - יעו"ד אופיר יחזקאל

 המשנה לראש העיר. –מר אלכס קראצ'ון 

 סגן ראש העיר. -מר מישל בן שימול

 סגן ראש העיר.-מר יורם ממן

 .המועצהחבר  -מר יהודה חיים 

 עצה.מוהחבר  -מר אלי זפרני 

     .  12:02יצא בשעה  המועצהחבר  -מר יורם מלול 

 .מועצהה חברת -זריהן וייצמן אביבה ד"ר 

 

 ו:נעדר
 

 חבר המועצה. – אלי ברמימר 

 .מועצההחברת   - ראדל -הגב' חן לגיסמו

 .המועצהחבר  -הרב ניסים מלכה 

 המועצה.חבר   -ד"ר בוריס סידלקובסקי 

 

 חברי הסגל:
 

 מנכ"ל העירייה –יורם ביטון עו"ד 

 משפטי היועץ ה-עו"ד אריאל בר יוסף

 גזברית העירייה -הגב' ליאת מזרחי

 מבקר העיריה –מר אורן ירמיהו 

 מנכ"ל החברה הכלכלית -מר דני קדוש  

 הרווחהאגף מנהלת -הגב' שלומית פחימה

 מנהלת אגף החינוך -הגב' סיגל כהן

 12:02נכנסה בשעה  מתכננת עירונית–הגב' אינה ברונשטיין 

 חנייההמנהל אגף  -מר ראובן סולטני

 מנהל אגף שפ"ע-מר בועז בן ציון

 דובר העירייה-שנפרמר דורון 

 עוזר ראש העיר -מר פאר לרדו

 םפרוטוקוליורישום  ניהול   - : הגב' קרן גוזלקררשמה
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 על סדר היום:

 רובוטיקה.ס מצודות ובי"ס מגינים לקבלת פרס בתחרות ברכות וקבלת פנים לבי" .1

 תאגיד התנור. ןדירקטוריומינוי  דירקטור ל  .0

  תברי"ם.  .0

 הלאומי )הוספה לסדר היום ע"י המליאה(. ןהניקיויום  -8351תב"ר 

 .מתנדב כולל  קנדהב–וועדת היגוי לנסיעת ראש העיר  .4

 אצטדיון כדורגל. מתחם  תב"ע אישור .2

 

 

 : ברכות ועדכוניםעו"ד אביחי שטרן ראש העיר

. בטרם נדון על הצעות שעל סדר 0202-02ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 

 היום אבקש לפתוח במספר הודעות:

אנחנו מרכינים ראש ומשתתפים בצערה הכבד של משפחת ארליך במותו בטרם עת של ראש המשפחה  .א

חנוך ארליך ז"ל שכיהן בשנים האחרונות כיו"ר המשפחות השכולות ויו"ר יד לבנים בקריית שמונה. 

חה של מכללת תל חי והעיר ק"ש. ך ארליך היה ממייסדיה של העיר, איש חינוך שתרם רבות לפיתווחנ

בשנים האחרונות השקיע חנוך ארליך את כל זמנו בהנצחת נופלי קריית שמונה וכמה סמלי שאת מותו 

גם מצא בחורשת הנופלים שהיה פוקד יום יום כדי לפקח ולראות את ביצוע העבודות בחורשת הנופלים. 

 ,ה"ס תל חייך שהיא גם מנהלת באנחנו משתתפים בצער המשפחה, בצערה של הרעייה לאה ארלי

 יהי זכרו ברוך..  והילדים ירדן שהוא מנהל אגף תעשייה עסקים ותיירות בעירייה והאחות אודי

המסורתית. זה הזמן להזמין  העדליידעאת תהלוכת  22.25.0202בשבוע הבא נקיים ביום שישי בתאריך  .ב

ינו לתהלוכה שתצא מהבריכה את חברי מועצת העיר, ואת כל תושבי העיר והאזור להצטרף אל

  האולימפית לאורך רחוב שפרינצק ועד לפארק הזהב.

 . א מופע של כוכבת הנוער נועה קירלבימת אמנים והשי ,בסיום התהלוכה יהיו דוכני הפעלה

נקרין אחת  ובמהלכ ,פיילוט עורכיםהמחודש בהיכל תרבות. אנחנו  קולנועהבשבוע שעבר פתחנו את  .ג

קורא לכל תושבי  ילשבוע בימי חמישי שני סרטים. סרט אחד לילדים וסרט שני לבני נוער ומבוגרים. אנ

ק"ש והאזור להגיע ולראות סרטים בהיכל תרבות. ככל שיגיעו יותר אנשים נוכל לחשוב על הוספת ימי 

חמישי הקרוב  םלכם. ביוהקרנה נוספים וגם הצורך וההמשכיות בפרויקט זה תלויה בשיתוף הפעולה ש

  " ואני מזמין את כולם. רהג'וק" וסרט למבוגרים "0נקרין סרט לילדים "מליפסנט 

עבדנו על שדרוג כבישי הרחובות במרכז העיר:  ,אפשר לנו רהאוויבשבועות האחרונים כשמזג  .ד

, הנגשה ,ארלוזורוב, סלינגר, המכבים וטשרניחובסקי. בוצע קרצוף וריבוד כבישים, מעקות בטיחות

 צביעה וסימון. העבודות בוצעו בלילה כדי לא לפגוע בעסקים במהלך היום ולמנוע שיבושי תנועה. 

אני מודה לתושבים על הסובלנות שגילו במהלך ביצוע העבודות, תודה גם לדני קדוש והחברה 

 הכלכלית.

בימים אלה אנחנו משדרגים את כיכרות העיר כפי שוודאי שמתם לב בעדכונים בדף הפייסבוק שלנו.   .ה

                              מהצבע והפריחה שוודאי יוסיפו יופי רב לעיר שלנו.  תוליהנואני מבקש מהציבור לשמור על הפרחים 

 את העיר. יישר כח. זו ההזדמנות להודות לאגף שפ"ע שיום יום עובדים ומטפחים
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על כך שעיריית ק"ש השתתפה לראשונה בכנס  ןקראצ'ולברך את המשנה לראש העיר אלכס אני רוצה  .ו

 .אוקראינהתיירות ארצי אליו הגיעו נציגים מכל העולם והשבוע גם אירחנו את שגריר 

 

לראשי  ,ציינו בסוף שבוע שעבר את יום הסובלנות והתפילין הבינלאומי. אני מודה לתושבי ק"ש .ז

כל מי שנרתם והשתתף ביום מיוחד זה לו הפרגוןארגון חב"ד על ל ,לכלל תושבי המדינה ,הרשויות

 שיהפוך למסורת.

אתמול ציינו בעירייה את יום הבריאות שערכנו לעובדים בהיכל הספורט העירוני. אני מודה לסגן מישל  .ח

עו"ד אופיר  ,יקרו מהמתנ"ס'ואלעד קוזבן שימול הממונה על תיק הבריאות על היוזמה הזו, לחפציבה 

כל מי ששותף לזה. אני חושב שצריך להפוך את יום הבריאות למסורת ליחזקאלי מ"מ וסגן ראש העיר ו

ואם העובדים שלנו בריאים אז  ,שזה חלק מהמסרים שאנו מובילים לאורח חיים בריא ותזונה בריאה

 נו יהיו טובות. יישר כח. להתוצאות ש

בה"ס היסודי רמב"ם אחרי חנוכה של מוסד חדש וזה הזמן להודות למ"מ וסגן ראש העיר הרגע חזרנו מ .ט

מר אופיר יחזקאלי שממונה גם על תיק ההנדסה וגם על תיק החינוך שליווה את כל הפרויקט הזה גם 

לבועז בן ציון מנהל אגף שפ"ע על  ,מהפן ההנדסי וגם מהפן החינוכי, לדני קדוש מהחברה הכלכלית

  העבודות, למשרד החינוך שהעביר כספים ולמפעל הפיס שדאג לכסף כדי לרכוש רהוט וציוד חדש.ביצוע 

 

יום  8351בנושאים על סדר היום אני מבקש להוסיף לסדר היום את תב"ר מס' בטרם נדון בישיבה 

הלאומי  ןר שהגיע מהמשרד להגנת הסביבה ואנו רוצים לבצע אותו ביום הניקיו"תב ,לאומי ןניקיו

 חודש הבא.ב

 לאומי לסדר היום. ןניקיויום  8351הוחלט להוסיף את נושא תב"ר : החלטה

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר יורם ממן, מר יהודה  החלטה זו אושרה פה אחד ע"י:

זריהן, מר יורם מלול ואלי -חיים, מר מישל בן שימול, מר אלכס קראצ'ון, הגב' ד"ר אביבה ויצמן

 זעפרני.

 

 האופוזיציה מבקשת להעלות את נושא שכונת יובלים לסדר היום.

 נדחתה ההצעה ברוב קולות להעלות את נושא שכונת יובלים לסדר היום.  :החלטה

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, יהודה  החלטה זו נדחתה ברוב קולות של חברי מועצת העיר:

זריהן, יורם -ממן ,ובתמיכת מיעוט: ד"ר אביבה ויצמן חיים, אלכס קראצ'ון, מישל בן שימול, יורם

 מלול ואלי זעפרני.

נעלה לדיון במועצה את נושא פטור מארנונה בשכונת יובלים  תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 בכפוף לאישור משרד הפנים, לאחר שנקבל חוות דעת משפטית.
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 דיון והחלטות על נושאים לסדר היום:

 

מוצג ע"י  ברכות וקבלת פנים לבה"ס מצודות ובה"ס מגינים לקבלת פרס רובוטיקה  .1

  ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

המשפחה ים היום את יום תלמידי בה"ס מצודות מקיימבלבד,  תלמידי בה"ס מגינים נמצאים איתנו היום

בתי  22להודות לתלמידים האלופים  שנמצאים פה שמתוך ההזדמנות  ואנו נארח אותם בפעם הבאה. זו

 .בתחרות רובוטיקה זכו במקום ראשוןהספר בארץ, 

                מציגים פרזנטציה בתחום הרובוטיקה ומודים לראש העיר עו"ד אביחי שטרןה"ס מגינים יתלמידי ב

 ולמ"מ וסגן ראש העיר אופיר יחזקאלי על התמיכה והעזרה.

 

 

 תאגיד התנור מוצג ע"י היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: ןירקטוריוד .0

מאחר וראש העיר עו"ד אביחי שטרן חבר בתאגיד התנור הוא נאלץ לצאת החוצה והנהלת העיר מעוניינת 

 רקטוריוןיבד להיות דירקטור, נציג ציבור להביא לאישור מועצת העיר את מועמדותו של בנצי בן ציון 

אנו מכירים ומעריכים את בנצי וכל החלטה שלכם תעבור אישור של וועדת המינויים  ,תאגיד "מי התנור"

                         הממשלתי.

תאגיד  בדירקטוריון דירקטור נציג ציבורבנצי בן ציון להיות מר  אתברוב קולות  למנותהוחלט  :החלטה

 ."התנור" מי 

מר יהודה  יורם ממן,  עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר  ע"י : ברוב קולות  החלטה זו אושרה

,  אלי זעפרנימר ו זריהן,-ד"ר אביבה ויצמןהגב' , חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול, 

 של מר יורם מלול. וובהימנעות
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 :מוצג ע"י ליאת מזרחי גזברית העירייה-תב"רים  .0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

מס 

 תב"ר

סכום התב"ר   התב"ריעד 

 שאושר בעבר 

סה"כ   פתיחה/הגדלה/ הקטנה  

 התב"ר  

גורם 

 מממן

  1,399,998              -                      גני קק"ל 1537
          

1,399,998  

קרן 

קיימת 

 לישראל

1360 
מוסדות ציבור בשכונת 

 יובלים 

          

6,319,823  
          2,017,384  

          

8,337,207  

משרד 

 השיכון

תוספת 

 לדיון
          

1538 
יום הניקיון הלאומי 

 תש"פ
                     -                   57,121  

               

57,121  

איכות    

הסביבה 

73,254 

  11,424 

 רשות
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 0212סגירת תב"רים 

    

מס' 

 תב"ר 

 /גרעון ףעוד  הוצאות      הכנסות     תקציב מאושר     שם הפרוייקט 

  119,411.00        119,411.00        135,000.00       פיס ירוק חבצלת  1071

                      

    -    

  299,632.10        299,632.00        300,000.00       גן חנה סנש -פיס ירוק   1076

                     

-0.10  

  470,000.00       שיפוץ בי"ס דנציגר 1089

                     -  

                       -    

                      

    -    

  1,993,870.00     1,993,868.00     1,994,000.00    גן רמז הקמת פיס ירוק 1147

                     

-2.00  

  434,143.46        434,143.00        435,000.00       שפרינצק צפון -פיס ירוק  1194

                     

-0.46  

1228 

שיפוץ מועדון פיס לנוער רח' 

  181,409.39        181,409.00        185,000.00       דן

                     

-0.39  

1235 

גידור אז' מסוכנים ופינוי 

  57,043.35          57,043.00          60,000.00         סלעים

                     

-0.35  

  249,992.61        249,991.00        250,000.00       קרן היסוד פיס ירוק  1264

                     

-1.61  

  499,979.85        499,980.00        500,000.00       גן ערוגות הבושם פיס ירוק 1265

                      

 0.15  

  199,584.03        199,584.00        200,000.00       גן שעשועים ברל כצנלסון 1266

                     

-0.03  

  149,720.39        149,715.00        150,000.00       0284ציוד וריהוט לבתי ספר   1298

                     

-5.39  

  349,512.33        349,512.00        350,000.00       0284פיס ירוק  -גן הירקון  1300

                     

-0.33  

  350,000.00        350,000.00        350,000.00       שיפוץ בי"ס יצחק הנשיא 1310

                      

    -    

  150,000.00        150,000.00        150,000.00       0284סקר נכסי רשות  1318

                      

    -    

1335 

נגישות אקוסטית/חושית 

  29,999.97          29,999.00          30,000.00         התמיד

                     

-0.97  

 עודף / גרעון הוצאות      הכנסות     תקציב מאושר     הפרויקטשם  מס' 



 

1 

 

 תב"ר 

1361 

מעגל תנועה וכביש  

  4,361,825.73     4,367,421.00    כנסה יובלים

   

4,361,825.73  

                    

      -    

1364 

שיפוץ אולם התעמלות 

  16,000.00          16,000.00         רח' הירדן

        

16,000.00  

                    

      -    

  46,805.00          47,851.00         רגל להולכימעבר  1368

        

46,805.27  

                    

 -0.27  

  250,000.00        250,000.00       0281רכב קב"ט  1401

      

250,000.00  

                    

      -    

  300,000.00        300,000.00       0281סקר נכסים  1406

      

300,000.00  

                    

      -    

1410 

עיצוב מרחבי למידה 

  76,317.00          80,000.00         דרכא דנציגר

        

76,317.15  

                    

 -0.15  

עיצוב מרחבי למידה  1411
  80,000.00          80,000.00         דרכא המתמיד

        
80,000.00  

                   
 
 
 

        -    

1416 

חנוכה מאירים פסטיבל 

  230,000.00        230,000.00       81את העיר

      

230,000.00  

                    

      -    

1417 

הקמת יבילים בי"ס 

  150,000.00        150,000.00       גוונים

      

150,000.00  

                    

      -    

  500,000.00        500,000.00       שיפוץ בי"ס עוזיאל 1418

      

500,000.00  

                    

      -    

1423 

יוזמת סיפורי קמעות 

0281         30,000.00          30,000.00  

        

30,000.00  

                    

      -    

  38,753.00          38,753.00         0281יוזמת ניגונפש  1424

        

38,753.00  

                    

      -    

  81,290.66          81,585.00         0281יוזמת פופאפ  1425

        

81,290.66  

                    

      -    

  100,000.00        100,000.00       שיפוץ גן בני מלך 1427

        

99,999.85  

                    

   0.15  

  90,000.00          90,000.00         שיפוץ גן אורן 1428

        

90,000.00  

                    

      -    

  75,000.00          75,000.00         שיפוץ גן אילנות 1429

        

75,000.00  

                    

      -    

  74,999.96          75,000.00          75,000.00         שיפוץ גן טיפולי אירית 1430

                      

 0.04  

  49,999.79          50,000.00          50,000.00         שיפוץ גן רמה 1431

                      

 0.21  
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, במימון של איכות 05.27הלאומי שיתקיים בתאריך  ןהניקיויום  8351תב"ר שהוספנו  .תברי"ם 5ישנם 

הרצאות  ולחלקו לפעילות בתוך בתי הספר,חלקו לפרסום תב"ר ש השתתפות הרשות,  וחלקהסביבה 

קיון של כל הסביבה של בתי הספר על ידי תלמידים יבנושא קיימות, איכות סביבה ובתאריך עצמו יתקיים נ

לרשות אין  כאשרן קק"ל בפארק הזהב הקמה של ג שהואר "של בתי הספר היסודיים ותיכוניים. תב

ר בשכונת יובלים במימון משרד "הגדלה של תבבנוסף  . קק"לוהמימון הוא בידי   השתתפות כספית 

 .0285רים לשנת "השיכון  וסגירה של חלק מהתב

 החלטה

עו"ד אביחי  החלטה זו אושרה פה אחד ע"י ם הנ"ל שהוצגו."פה אחד לאשר את התבריהתקבלה החלטה 

,  מר קראצ'וןמר יהודה חיים, מר אלכס  שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול ,מר יורם ממן,

 וייצמן ומר אלי זעפרני.-ד"ר אביבה זריהן אלי זעפרני,

 

 

 מתנדב מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: קנדה+ -סיעת ראש העיר וועדת היגוי נ .4

שאתם יודעים כל שנה יש נסיעה לוועדת ההיגוי השנתית בקנדה ואני כפי  ראש העיר אביחי שטרן:

 לאשר יציאה שלי כראש המשלחת פלוס מתנדב מהציבור.מבקש 

 

  50,000.00          50,000.00          50,000.00         שיפוץ גן סלע 1432

                      

    -    

  199,999.42        199,999.00        200,000.00       שיפוץ בי"ס מצודות 1454

                     

-0.42  

  42,137.00          42,137.00          42,507.00         הצטיידות כיתות חינוך מיוחד 1457

                      

    -    

  200,000.00        200,000.00        200,000.00       0285סקר ארנונה  1467

                      

    -    

  2,500,000.00     2,500,000.00     2,500,000.00    0285הלוואה לכיסוי גרעון  1481

                      

    -    

  49,999.00          49,999.00          50,000.00         שיפוץ קורצ'אק 1495

                      

    -    

  49,999.00          49,999.00          50,000.00         שיפוץ עוזיאל 1496

                      

    -    

  14,707,424.31   14,707,412.39   15,213,117.00  סה"כ  

                   -

11.92  
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  לגבי חברי מועצה וראש רשות בחוזר תגובת היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: נסיעות לחו"ל מוסדרות

'.גזברית מועדים וכו ויש נוהל מסודר לפיו מנכ"ל הרשות צריך לפרט את מהות הנסיעה, 7/84מנכ"ל 

שמגבית קנדה תישא בעלויות האירוח . חוזר  מאשרוחשבת מלווה צריכות לאשר תקציב והיועץ המשפטי 

מנכל לא מתייחס לבחירת זהותו של המתנדב ולכן אתם צריכים כחברי מועצה לאשר את ההוצאה 

 התקציבית הזו.

ושל המתנדב לוועדת  אביחי שטרן  עו"דשל ראש העיר  םהוחלט פה אחד לאשר את נסיעת  ה:החלט

 ההיגוי בקנדה, המועצה מסמיכה את ראש העיר לבחור מתנדב בהתאם לכללים של מגבית קנדה.

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול ,מר יורם החלטה זו אושרה פה אחד ע"י: 

 וייצמן ומר אלי זעפרני.-זריהןד"ר אביבה  ,  מר אלי זעפרני,קראצ'וןממן, מר יהודה חיים, מר אלכס 

 

 תב"ע אישור אצטדיון כדורגל מוצג ע"י אינה ברונשטיין מתכננת העיר: .2

אין תוכנית מפורטת ואי אפשר להוציא היתר בנייה  כדורגל שאין בו תב"ע ,ה במתחם אצטדיוןמדובר 

שיפוץ אולם התב"ע מאפשרת הרחבה של האצטדיון ,תוספת של מוסדות ציבור, . והרחבה לטובת שיפוץ

רחבה  הספורט, חוויה לקבוצת הכדורגל, אורחים  ,ותושבים. אצטדיון שיכיל יציעים ,מגרש אימונים,

מקומות ישיבה ויצור בעתיד הכנסה לרשות. מטרה נוספת מעבר  322קופות. אולם הספורט  יכיל  מרכזית,

נדרש אישור מועצת העיר כדי  . 'למשחקי כדורגל לבצע במקום מופעים לעיר כמו חגיגת יום העצמאות וכו

 שעיריית ק"ש תגיש תוכנית מפורטת.

 כדורגל.האצטדיון  לאשר את תב"ע אושר פה אחד : החלטה

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול ,מר יורם החלטה זו אושרה פה אחד ע"י: 

 וייצמן ומר אלי זעפרני.-אביבה זריהןד"ר  ,  מר אלי זעפרני,קראצ'וןממן, מר יהודה חיים, מר אלכס 

נוקיר תודה למר בועז בן ציון  מאגף שפ"ע על   סגן ראש העיר מר יורם ממן: דברי לפני סיום הישיבה 

 .בזמן קצר ,יישר כוח הרבה  עשייתו
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 ראש העיר מר עו"ד אביחי שטרן מודה לקהל הצופים ונועל את ישיבת המועצה!

 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה!

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 רשמה: גב קרן גוזלקר.

 

 

 

_______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                              עו"ד אביחי שטרן

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר 


