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 2020-04מן המניין  פרוטוקול ישיבת מועצת העיר

 2020 ליובי 28-שהתקיימה ביום שלישי ה

 ישיבות המועצה עיריית ק"שבאולם  18:30 בשעה

 

 נוכחים:

הממונה  יוסי אלגרסיבהתאם לכללי התו הסגול שנקבעו עקב משבר נגיף הקורונה, ולאחר בדיקה ואישור של מר 

ית ועד לתיקון תקנות שעת על שמירת הכללים במשבר הקורונה, הוחלט לזמן לישיבת המועצה הנוכח הרשותי

ורק הם יכולים להימצא באולם הכוללים את חברי מועצת העיר ובעלי תפקיד בלבד, הם מוזמנים  25 החירום

מטר האחד מן השני. בהתאם לכך נערכה רשימת מוזמנים הכוללת את  2המליאה, במרחקים שסומנו מראש של 

הישיבה. הודעה מתאימה  צלמיבעלי תפקיד רלוונטיים לישיבה הנוכחית ובהם  15חברי מועצת העיר ועוד  13

התבקשו תושבים שלא להגיע לישיבה עקב מיעוט מוזמנים  פורסמה באתר העיריה עוד קודם לקיום הישיבה ובה

ממונה ובהתאם לתו הסגול. רשימת המוזמנים הוצמדה לדלת הכניסה לאולם המליאה ופקח השיטור העירוני 

 הקורונה הרשותי התבקשו להתיר כניסה לאולם המליאה בהתאם לרשימה זו.

 

 להלן רשימת מורשה כניסה לאולם הישיבות:

 חברי מועצה

 נעדר ראש העיר  -עו"ד אביחי שטרן 

 סגן מ"מ ראש העיר. –אופיר יחזקאלי מר 

 סגן ראש העיר.-מר יורם ממן

 סגן ראש העיר.-מר מישל בן שימול

 .חבר המועצה  –מר אלי ברמי 

 חבר המועצה. -מר יהודה חיים 

 נעדר –מר אלכס קראצ'ון 

 .אדלר  -הגב' חן לגיסמו

 19:20ה יצא בשע חבר המועצה-מר ניסים מלכה

 נעדר-ד"ר בוריס סידלקובסקי

 19:20חבר המועצה יצא בשעה  –מר יורם מלול 

 19:20יצא בשעה חבר המועצה  -מר אלי זפרני 

 חברת המועצה  -יבה וייצמן זריהן ד"ר אב

 

 בעלי תפקידים

 מנכל העירייה-עו"ד יורם ביטון

 נעדר עוזר בכיר לראש העיר-פאר לרדו

 גזברית העירייה -ליאת מזרחירו"ח  

 .מנכ"ל חכ"ל -דני קדוש 

 .מבקר העירייה-אורן ירמיהומר  

 .דובר העירייה-דורון שנפרמר  

 .יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף 
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 .רשמת וניהול פרוטוקולים-הגב' קרן גוזלקר 

 גולן: מר בן גולן, ומר רותם את הישיבה לאתר פייסבוק העירייה המצלם ומשדר –צלם  

 .ממונה קורונה רשותי– אלגרסייוסי מר  

 .נעדרה-הגב' אמירה אברהם, יועצת ראש העיר למעמד האישה 

 

 פיקוח בכניסה לאולם

 .ממונה קורונה רשותי– יוסי אלגרסימר 

 .פקח השיטור העירוני

 

  ממונה הקורונה: יוסי אלגרסיהודעת מר 

ועל החובה לשמור על הכללים לרבות ישיבה במקומות  מסר הסבר לנוכחים על כללי הקורונה  -אלגרסי  יוסי

שסומנו לכל אחד עם שמו, בהתאם למדבקות המרחק שהודבקו לרצפת אולם המליאה, חבישת מסיכה באופן 

 מלא ורציף למעט מי שקיבל רשות דיבור ,שימוש באלכוהול גיי'ל בכניסה לאולם המועצה.

 

 על סדר היום: 

 חידוש הרכב המועצה הדתית יוצג ע"י ראש העיר.   .1
 יוצג ע"י גזברית העירייה. תב"רים   .2
 וועדת בחינה תמיכות  יוצג ע"י היועץ המשפטי.-תנועות הנוער   .3
 מועד מועצת העיר. שינוי   .4

 
 

 הוספת נושאים לסדר היום:

 .תב"רים .1

 

 י האופוזיציה:מוצג ע" הוספת נושאים לסדר היום

 בה(.י, המבקש ד"ר בוריס סידלקובסקי )נעדר מהיש2020.תקציב שנת 1

 .דמוקרטיה על רקע תביעות השתקה, המבקש יורם מלול.2

 

 נושאים לסדר היום: הוספת  דיון והחלטות על

 
 -עדכונים אופיר יחזקאלי מ"מ וסגן ראש העיר:מר 

. בטרם נדון על הצעות שעל סדר היום 04-2020ערב טוב לכולם, אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין 

י הצבא מראשי רשויות עם גורת בפגיש 769ראש העיר נמצא כעת בחטיבה  עדכונים:אבקש לפתוח במספר 

אחליף את ראש מי הפגישה מטעמי בטחון ועל כן  בשלב הזה לא אוכל לפרט עםעקב המצב בטחוני,  הבכירים

 שראש העיר יגיע.חשבנו  ,שעל כך התעכבנו זו הסיבה העיר בניהול הישיבה עד לבואו.

כולנו מודעים למצב המתוח  יהביטחונה מאתגרת מכל החזיתות ומכל הבחינות ובנושא פאנו נמצאים בתקו .1

ראש העיר נמצא בקשר הדוק עם גורמי הצבא וההנחיות  בימים האחרונים ששיאם היה אתמול בערב.

 מבחינתנו הם שגרה מלאה.
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, ןהביטחונמצאים בקשר הדוק עם גורמי הצבא, אנו מחזקים ובוטחים בכוחות וש אנו עוקבים אחר המתרח

אנחנו והרמטכ"ל בכל החלטה שיקבלו. במקביל  ןהביטחובחיילי צה"ל ומפקדיו ,בראש הממשלה ,בשר 

עברנו מס שבועות לא פשוטים פה עם קצב הדבקות מהיר אבל אני שמח  ממשיכים לחיות בצל הקורונה,

.אני רוצה להודות לתושבים על אכיפה מאידך קצב ההדבקות קטן  ,נכונה תוך הסברה מחד פעולהבלראות ש

אנו צריכים ללמוד להמשיך בשגרת החיים תוך  האחריות והבגרות שהם מגלים ומבקש ממכם להמשיך כך.

 א.כאן המקום להודות לצוות המוקד ולכל אגפי העיריה על הפעולה המאומצת בנוש .כדי שמירה על ההנחיות

 פרויקטים שיפוץ המוזאון, 3בפארק הזהב מבוצעים כעת  .במקביל ממשיכים לקדם פרויקטים ופיתוח בעיר .2

הקמת מגרש כדורגל במימון משרד פיתוח נגב והגליל שיסתיים בשבועות ו הקמת גן משחקים במימון קק"ל ,

 אחרת בפארק. ההקרובים וייצר חווי

תאורה  ,ש יוסף שיכללו עבודות של פיתוח כבישים, מדרכותמשאלהתחיל בעבודות שיפוץ ברחוב  םאנו צפויי .3

עבודה  כמו כן בשבועות הקרובים תחל ,בשכונת בימת תל חי אנו משלימים את עבודות להסדרי בטיחות  ועוד.

.מכרזים נוספים יצאו לשיווק לפיתוח שלב ב של שכונת בימת תל חי על מנת למסור מגרשים לתושבים שזכו 

ולהיות מוכנים לגשת למכרזים אנו מזמינים את התושבים להוציא תעודות זכאות וים בחודשים הקרוב

כעת היזמים יבואו , יחידות אחרונות בשכונה ששווקו בהצלחה ליזמים 140, כנ"ל בשכונת יובלים הנוספים.

דירות למחיר למשתכן  100להוציא בקשה להיתר בניה ומיד לאחר ההיתר תפתח להגרלה לזכאות מתוכה 

 גם פה אנו מציעים לזוגות צעירים שהם זכאים להוציא תעודות זכאות ולהיות מוכנים לפתיחת ההגרלה.,

דנו בן שומרון ואת כל צוותו בביקור מוצלח . מנהל מקרקעי ישראל, עדיאל ארחנו את ראשבשבוע שעבר  .4

נו עובדים על אנח,במקביל אנחנו נערכים לפתיחת שנת הלימודים תשפ"א היתר בתוכניות המשך לעיר. 

לימודים יחזרו הנערכים בן היתר למציאות  שבה בגלל הקורונה  .י בטיחות ועודייקוצביעת גנים ,טיפול ל

אנו נצטרף לפרויקט מחשב לכל כיתה שבה כל תלמידי  להתקיים בלימודים מרחוק .בהחלטה של ראש העיר

תלמידים נוספים יקבלו  200-ו כן כ.כמבק"ש יקבלו מחשב נייד לטובת לימודים בצורה מקוונת  'כיתות ד

  מחשב במסגרת מחשב לכל ילד.

 

 ר היום:דהוספת נושאים על ס

 אופיר יחזקאלי יו"ר הישיבה:

,   החדשים שהתקבלו התבר"יםאת בטרם נדון בישיבה בנושאים על סדר היום אני מבקש להוסיף לסדר היום  

 :היוםנושאים לסדר  2וסיף לה מבקשים ההאופוזיציבנוסף חברי 

 . 2020התקציב שנת  נושא .1

 דמוקרטיה על רקע תביעות השתקה.  .2

 

ראשית הנושאים הוגשו יציה: הנושאים שהוצעו ע"י האופוז -2אני מבקש לומר כמה דברים בהקשר ל 

בנושא באיחור ובשל כך לא נדונו בישיבת הנהלה ולא היה באפשרות ההנהלה להתכונן לנושאים המבוקשים. 

דיון  ויהיהימים לפני כן את התקציב  10הגזברית וחשבת מלווה יפרסמו  25/08/20 ביום תקציב יתקיים דיון

כל מה שתרצו לשאול אתם מוזמנים ולכן אני חושב שזה לא נכון להעלות פה את הנושא .לגבי , תקציב מלא

 ,ראש העיר לאנושא דמוקרטיה על רקע תביעות השתקה אנו קיבלנו את הנושא אתמול, לא ממש הבנו 

אנו  שזה דיון שחשוב שראש העיר יהיה פה ואנו מבקשים לחכות עם זה לישיבה הבאה.צא פה ואני חושב מנ

 רוצים להתכונן לזה.
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 :חבר המועצה מר יורם מלול תגובת

ה, אני רוצה לדבר על מה קורה בשולחן הזה פ מעולם המשפט. תאני הולך לדבר על חופש הביטוי. להביא ציטטו

הזו  השהאווירמה עובר הציבור לאור תביעות , ורשתות חברתיות ואני חושב זכות הדיבור, הדיון הדמוקרטי, 

 בעיר היא מאוד חשובה לכולנו. אם אנו רוצים לשמור על העיר כמו שצריך צריך לתת לאנשים חופש ביטוי.

 

 :עו"ד אופיר יחזקאלימ"מ וסגן ראש העיר תגובת  

ן רציני. אנחנו רוצים להתכונן וגם לי יש מה להגיד בנושא. היות ויהיו דברים שיהיו דיוב חושב שמדובראני  

 קשורים גם לראש העיר חשוב  שראש העיר יהיה פה ואני מבקש מכם שוב לדחות את ההצעה הזו לישיבה הבאה.

 

 תב"רים נוספים לסדר היום:אני מבקש להעלות  

 

 הנוספים לסדר היום. התבר"יםהוחלט להוסיף את נושא  :החלטה 

  החלטה זו אושרה ברוב קולות  ע"י:

לגיסמו. -אופיר יחזקאלי, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר מישל בן שימול,  ,מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר

 זריהן נמנעה מלהצביע.-הגב' ד"ר אביבה ויצמן

 : מ"מ וסגן ראש העיר עו"ד אופיר יחזקאלי

 רקע תביעות השתקה לסדר היום. את נושא התקציב ודמוקרטיה עלהאופוזיציה מבקשת להעלות 

  :החלטה

 התקציב ודמוקרטיה על רקע תביעות ההשתקה לסדר היום.נדחתה ההצעה ברוב קולות להעלות את נושא 

  החלטה זו נדחתה ברוב קולות של חברי מועצת העיר:

 , אלי ברמי.אדלר-הגב' חן לגיסמו מישל בן שימול, יורם ממן ,אופיר יחזקאלי, יהודה חיים, 

 זריהן, יורם מלול ואלי זעפרני, ניסים מלכה.-מןבתמיכת מיעוט: ד"ר אביבה ויצ 

 

 בשלב זה יצאו מאולם מליאה ועזבו חברי המועצה: יורם מלול, אלי זפרני, ניסים מלכה.

 

 

 

 

 נושאים לסדר היום: דיון והחלטות על

  מוצג ע"י סגן ומ"מ ראש העיר מר אופיר יחזקאלי: .חידוש הרכב המועצה הדתית1
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.ההרכב של  7 למנות יש נציגים במועצה הדתית בקריית שמונה, בקריית שמונהאנו צריכים לאשר  על פי החוק

חברים  2 , חברים ממונים ע"י מועצת העיר 3, המועצה הדתית מתחלק כדלקמן חבר אחד ממונה על ידי הרבנים 

נוספים הם מומלצים ע"י מועצת העיר לשר הדתות שמתוך  חברים 3. ואחד ע"י האופוזיציהעל ידי הקואליציה 

שמנו דגש ם להעביר את השמות של הקואליציה, מהקואליציה ואחד מהאופוזיציה. אנו מבקשי 2האלה  3-ה

  :עיםהקבו עניין ייצוג הנשים במועצה הדתית ולכן אנו הולכים להציע את השמות הבאים עלמאוד משמעותי 

 .בוחרתהמועצה ואותם  אהוד פדידה מר  הרב יצחק קקון,

ירז  לגב' אודליה בשן, גב' , טחיוהודיה גב'  :כבוד השר במינוי המועצה הדתית אתאנו ממליצים מטעמנו ל

  ן.אשר פיניאמר שימריס ו

 אבקש שהאופוזיציה תעביר שם המועמד מטעמם.

 :התייחסות עו"ד אריאל בר יוסף היועץ המשפטי

כל אחד יבחר את המועמדים שהוא רשאי למנות. הקואליציה יכולה למנות חברים,  3מבקשת להעביר המועצה  

כ הקואליציה  תמליץ "קבוע ואח 1האופוזיציה תבחר  החליטה את אהוד פדידה והרב יצחק קקון. ההקואליצי. 2

האופוזיציה  מתוך המומלצים.על עוד שניים ,היא יכולה לרשום ברשימה גם חמישים והשר יבחר רק שניים 

צריך לשלוח לשר את והשר יבחר מתוך זה . 100היא יכולה לבחור  ,יכולה לעשות אותו דבר יש לה אחד להמליץ

 מי המועמד מטעמן.כאשר הסיעות צריכות לחתום הטופס 

 

 : אופיר יחזקאלימר מ"מ וסגן ראש העיר התייחסות 

את השמות כי צריך להגיש, יש הגבלה בזמן, עד למסור תואיל בבקשה כמה שיותר מהר עד מחר  ההאופוזיצי

 אנו מעלים להצבעה את השמות שנתנו. יום ראשון תעבירו את השמות,

 הוחלט להוסיף את שמות הרכב המועצה הדתית שניתנו ע"י חברי הקואליציה. :החלטה

  החלטה זו אושרה פה אחד  ע"י:

-אלי ברמי, הגב' חן אדלר יחזקאלי, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר מישל בן שימול,  ,מרעו"ד אופיר 

  .זריהן-הגב' ד"ר אביבה ויצמןלגיסמו, 

 

 

 

 מוצג ע"י מ"מ וסגן ראש העיר עו"ד  אופיר יחזקאלי: תבר"ים.2
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מס
 '

סד
' 

מס 
תב"

 ר

סכום   יעד התב"ר
התב"ר 
שאושר 

 בעבר 

 
פתיחה/הגדל

 ה/ הקטנה 

סה"כ  
 התב"ר  

 הערות גורם מממן

ציוד וריהוט  1552 1
 אולם מופעים

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 700,000  700,000

1661/2020  

                     שיפוץ גן רמה  1553 2
-    

              
מענק   מפעל הפיס 64,800  64,800

1662/2020  

                     שיפוץ גן סלע  1554 3
-    

              
מענק   מפעל הפיס 62,000  62,000

1663/2020  

                     שיפוץ גן אורן 1555 4
-    

              
מענק   מפעל הפיס 51,700  51,700

1664/2020  

שיפוץ גן  1556 5
 אילנות

                    
-    

              
מענק   מפעל הפיס 58,500  58,500

1665/2020  

                     שיפוץ גן בשן 1557 6
-    

              
מענק   מפעל הפיס 85,000  85,000

1666/2020  

 שיפוץ גן אביב  1558 7
                    
-    

              
 מפעל הפיס 50,000  50,000

מענק  
1667/2020  

8 1503 
מעיין 

 -הכורדים 
 פיס ירוק

            
320,000  

            
 מפעל הפיס 590,836  270,836

 1518/20מענק  
יתווסף למענק 

1503/19  

9 1559 
מרכיבי בטחון 

ביתן שמירה  -
 וגידור

                    
-    

              
בקשה   משרד החינוך 76,000  76,000

1001331151  

10 1560 

נגישות 
אקוסטית/חו

שית ישיבתית 
 המתמיד

                    
-    

              
 משרד החינוך 30,000  30,000

התחייבות  
2020/24/398  

מבנים יבילים  1561 11
 בי"ס גוונים

                    
-    

            
 משרד החינוך 343,232  343,232

התחייבויות  
2020/08/076+

2016/09/034  

12 1232 
מבנים יבילים 

לחווה 
 החקלאית

            
197,143  

           -
197,143  

                    
 משרד החינוך    -

ביטול תבר  
1232 ,

התחייבות 
2016/09/034 

הוסבה לבי"ס 
 גוונים 

התאמת מבנה  1562 13
 כיתות ח"מ 3ל

                    
-    

            
323,838  323,838 

משרד    
החינוך 
272,577 

קרן  51,261  
 רשות

התחייבות  
 משרד החינוך 
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 ן, של מפעל הפיס, שיפוצי גנים, שיפוץ המעיי₪אלף  700רשימת התבר"ים כוללת בין היתר מיזוג היכל התרבות 

,נגישות ₪אלף  76מרכיבי בטחון של גדרות וביתנים של שומרים בעלות של  ₪אלף  320הכורדי בעלות של 

כיתות נוספות בבה"ס גוונים עד להקמה של בה"ס קבע שעבר בשעה טובה את  2אקוסטית במתמיד ,מקימים 

"ס יצחק הנשיא ,רהוט כיתות חינוך מיוחד בבה"ס מצודות  שעוברות מבה 3ההחלטה של הוועדה. אנו מקימים 

בבתי ספר, פיס ירוק הכוונה לקחת גינה מסוימת ולשפץ אותה סביב שולחנות ,דשא, מקומות ישיבה ברחובות 

עליית הנוער, הנרקיס ,שי עגנון ושדרות תל חי, עולי הגרדום, טרומים ,גן משחקים באצ"ל ,הפעלה של מוקד 

שעות. בנוסף שיפוץ בה"ס יצחק הנשיא  24אה הדחופה לרפואה דחופה עם מפעל הפיס כדי לשמר את מוקד הרפו

 ולכן נדרשים כל מיני שיפוצים, ציוד ורהוט בבתי הספר.  01.09.20,בה"ס תל חי עובר לשם בתאריך 

 את התבר"ים הנ"ל שהוצגו. לאשרהוחלט  :החלטה

14 1563 
הצבת מבנים 

יבילים 
 מצודות

                    
-    

            
366,528  

366,528 

משרד    
החינוך 
140,000 

קרן  226,528  
 רשות

התחייבות  
 משרד החינוך 

15 1564 
תכניות הפעלה 

בתחום 
 הרווחה

                    
-    

            
 עיר המנהלות   מפעל הפיס 219,440  219,440

תוספת 
       לדיון 

 
    

שיפוץ יצחק  1565 16
 הנשיא 

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 160,000  160,000

1940/2020  

ציוד וריהוט  1566 17
 בתי הספר

                    
-    

            
147,000  

מענק   מפעל הפיס 147,000
1941/2020  

פיס ירוק  1567 18
 עליית הנוער 

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 110,000  110,000

1700/2020  

ירוק רח' פיס  1568 19
 הנרקיס

                    
-    

            
110,000  

מענק   מפעל הפיס 110,000
1703/2020  

20 1569 
פיס ירוק שי 

 עגנון 
                    
-    

            
 מפעל הפיס 110,000  110,000

מענק  
1704/2020  

פיס ירוק שד'  1570 21
 תל  חי

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 110,000  110,000

1705/2020  

פיס ירוק רח'  1571 22
 עולי הגרדום

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 110,000  110,000

1706/2020  

פיס ירוק שכ'  1572 23
 טרומים

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 110,000  110,000

1707/2020  

24 1573 
פיס ירוק גן 

משחקים 
 האצל

                    
-    

            
מענק   מפעל הפיס 325,000  325,000

121/2020  

25 1396 
הפעלת מוקד 

רפואה דחופה 
 קריית שמונה

5,265,000             
365,000  

5,630,0
מענק   מפעל הפיס 00

1517/2020  
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 החלטה זו אושרה פה אחד  ע"י:

-אלי ברמי, הגב' חן אדלר מר מישל בן שימול,  ,מרעו"ד אופיר יחזקאלי, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, 

 זריהן .-ד"ר אביבה ויצמןלגיסמו, ו

 

 :מוצג ע"י סגן ומ"מ ראש העיר מר אופיר יחזקאלי וועדת בחינה תמיכות-תנועות הנוער .3

מהפיס לטובת תנועות הנוער בעיר והוצאנו קול קורא לתנועות הנוער להגשה ותנועות  ₪אלף   95הצלחנו לגייס  

הנוער ניגשו .תנועת הצופים ותנועת בני עקיבא. בתוך התנועות האלו הסתכלנו על מס' החניכים, סה"כ בשניהם 

 . החלוקה שוויונית הגיונית ונכונה.200ובבני עקיבא יש  210זהה בצופים יש  מספר  יש פחות או יותר

 

 : התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן

ת הזימון לישיבת מועצה עם החומרים. רשום בזימון ישיבת וועדה מקצועית של יורם אני קיבלתי ביום א א

ביטון ,הגב' ליאת מזרחי, עו"ד אריאל בר יוסף והגב' ניניו מנהלת מחלקת ילדים ונוער והיו בישיבת בחינה 

ובני  ₪ אלף 27חניכים ולכן הם אמורים לקבל  60ובסיכום של הישיבה מסמך חתום של עיריית ק"ש לצופים 

יומיים אחרי וועדת הבחינה השתנתה מס החניכים קפץ והם .  ₪אלף  90חניכים הם אמורים לקבל  200עקיבא 

אז אני מבקשת לראות את רשימות החניכים ומיהו חניך חדש שנרשם ומיהו חניך שהוא חניך ותיק. דבר  שווים,

שרירותי ע"י ראש העיר שהוא לוקח תקציב לתנועות שני כשהייתי ממונה על אגף החינוך  התקציב הוחלט באופן 

ומשהו לבני עקיבא.  ₪אלף  20ניתן לצופים ו ₪ומשהו  60הנוער והיה יחס הפוך בתקצב שהוא הקריא כלומר 

והסכומים היו הפוכים. יש פער שהוא לא ברור לי ומעורר תהיות. אייך ומי  2018וועדת בחינה בשנת  הלא היית

ך לתנועות הנוער, בוועדות בחינה צריך להיות נציג ציבור נטרלי שבוחן התמיכות האלה החליט על הסכום שהול

 .כרגע הפער שקיים הוא בעייתי .

 : תגובת מ"מ וסגן ראש העיר עו"ד אופיר יחזקאלי

פורסם מחלקים את הכסף. אנו תקציב שוריין וזו הפעם הראשונה שלא חולק כסף לתנועות הנוער. ה 2018בשנת 

וועדת  התמיכות הראשונה מס התלמידים  צופים ובני עקיבא. ב ,תנועות נוער ניגשו 2לתנועות נוער.  קול קורא

כי התרחשה  . תנועת הצופים שלחה מכתב חתום ע"י ראש השבט, הגזברית בה נכתב היה לטובת בני עקיבא

מתוקנת ובה כלל  רשימת חניכיםהעבירו  .אנוש בעקבות אי הבנה וביקשה לתקן את רשימת התלמידיםטעות 

באו וישבו שוב פעם והגיעו להחלטה המחודשת שהיא התכנסה מחדש תמיכה הוועדת )אופיר מקריא המכתב(. 

אני גאה שבפעם הראשונה עיריית קריית שמונה תומכת  לתנועות הנוער הצופים ובני עקיבא.החלטה שוויונית 

 בתנועות הנוער.

 

 וועדת בחינה ותמיכות.הוחלט לאשר את תנועות הנוער  :החלטה

  החלטה זו אושרה ברוב קולות  ע"י:

 לגיסמו. -אופיר יחזקאלי, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר מישל בן שימול,  ,מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר 

 זריהן נמנעה מלהצביע.-הגב' ד"ר אביבה ויצמן
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 סדר היום:מנושאים הורדת 

 .העירשינוי מועד ישיבות מועצת 

 :וסגן ראש העיר עו"ד אופיר יחזקאלימ"מ 

 שינוי מועד ישיבות מועצת העיר יורד מסדר היום. נדבר על הנושא בישיבה הבאה. שעל סדר היום:  4 סעיף 

 

 

 

 

 הישיבה ננעלה!                                                             

 

 

 

 

 רשמה: גב קרן גוזלקר.

 

 

 

 

 

 

 

______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                                                 אופיר יחזקאלי   

 מנכ"ל העירייה                                          ראש העירסן מ"מ 


