
 
 

 9-9109מועצת העיר שלא מן המניין  שיבת פרוטוקול י   
 03.81בשעה  9109ביולי  01שהתקיימה 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 
 חברת המועצה  -אדל  -הגב' חן לגיסמו

 המועצה חברת -ד"ר אביבה זריהן 
 

 ו:נעדר
 חבר המועצה  -מר אריה אקרמן 

 חבר מועצה -מר אלכס קראצ'ון 
 חבר מועצת העיר -הרב ניסים מלכה 

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

 
 חברי הסגל:

 מנכ"ל העירייה –מר יורם ביטון 
 עוזר ראש העיר –מר פאר לרדו 

 יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף
 מנכ"ל החברה הכלכלית - מר דני קדוש 

 מבקר העירייה –מר אורן ירמיהו 
 מנהלת אגף החינוך -הגב' סיגל כהן 

 גזברית הרשות -מזרחי את הגב' לי
 

 מנהלת היחידה למעקב ובקרה. -: הגב' פאני זפרני רשמה
 

 :על סדר היום
 . הנחיות+ הסכם לפתיחת חשבון עזר מפעל הפיס.0
 .9109בשכר בקיץ . חופשה מרוכזת לנבחרי ציבור 9
 

, לפני שאני פותח את הישיבה אני רוצה 9-9109ערב טוב לכולם, אני פותח ישיבה שלא מן המניין 
שהם שנצביע על הוספת נושא לסדר היום ואני רוצה בעניין הזה לציין את חברי האופוזיציה שלמרות 

תב"רים וכספים שמגיעים  לא נוכחים פה, אישרו לנו להוסיף את הנושא לסדר היו וזה כדי לא למנוע
  אלף שקלים במסגרת תוכנית חומש 011וניתן לנו עוד  לעיר, כדוגמת הפגישה שהייתה לנו אתמול

 לעיר.  01 -של מפעל הפיס לצורך תרבות, חגיגות ה
 

  .אני מבקש להצביע על הוספת התב"ר על סדר היום
 

 מי בעד להוסיף את הת"בר לסדר היום?
 

 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, 
 זריהן.-ר אביבה ויצמן"נדלר וד–הגב' חן לגיסמו 

 
 
 

                 /..9 
 



 
 

  –מי נגד? 
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 החלטה:

 .  אלף שקלים  במסגרת תוכנית חומש ממפעל הפיס 011אושר פה אחד פתיחת תב"ר  על סך 
 .לקריית שמונה 01-חגיגות הותרבות לפיס אירועי ה

 
 :על סדר היוםד אביחי שטרן ראש העיר מקריא את הנושאים "עו
 הסכם לפתיחת חשבון עזר מפעל הפיס. . הנחיות+0
 .9109. חופשה מרוכזת לנבחרי ציבור בשכר בקיץ 9
לקריית  01-אירועי התרבות וחגיגות ה - . פתיחת התב"ר במסגרת תוכנית חומש ממפעל הפיס8

 .שמונה
 

 יועץ משפטי: –עו"ד אריאל בר יוסף 
לבקשת מפעל הפיס הרשות נדרשת, לפתוח שני חשבונות של מפעל הפיס , חשבון אחד פיתוח  . 0

 פיס והחשבון השני הוא חשבון מענקים, 
 מתחת לשני החשבונות הללו יהיו תתי חשבונות  שבהם יתנהל כל פרויקט ופרויקט 

 .:נוסח ההחלטה : המועצה מאשרת פתיחת שני חשבונות אב לפעילויות עם מפעל הפיס
 והחשבון השני הוא חשבון מענקי פיס בבנק מוניציפל בנק בע"מ .חשבון אחד פיתוח פיס 

 
 ראש העיר: –עו"ד אביחי שטרן 

 ?הנחיות+ הסכם לפתיחת חשבון עזר מפעל הפיסמי בעד 
 

 עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל, מר מישל בן שימול, מר יורם ממן, מר יהודה חיים, 
 זריהן.-נדלר וד"ר אביבה ויצמן–הגב' חן לגיסמו 

 
  –מי נגד? 

 
 החלטה:

חשבון אחד פיתוח פיס והחשבון אב,  חשבונות  9הסכם לפתיחת וה הנחיותה פה אחד ואושר
 בבנק מוניציפל בנק בע"מ.שינוהלו  ,השני הוא חשבון מענקי פיס

 
 חבר המועצה –מר יהודה חיים 

 .9109ציבור בשכר בקיץ . חופשה מרוכזת לנבחרי 9
 

 יצאו את אולם המליאה. מר יורם ממן ו עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל
 

 יועץ משפטי: –עו"ד אריאל בר יוסף 
, שנוגע לתנאי שירות של נבחרים, הנבחרים רשאים לקחת חופשה  0/9100בהתאם לחוזר מנכ"ל 

  שתבוא עלינו לטובהועובדי הרשות יוצאים לחופשה ממרוכזת בקיץ הזה 
 .9109באוגוסט  01 -באוגוסט ועד ה 00 -חופשה התחל ב

אלא אם , שני הסגנים שלו בשכר -אז ימי החופשה יחושבו לנבחרים בשכר וזה נכון לראש העיר ול
 מועצת הרשות תחליט אחרת מנימוקים אחרים שירשמו.

לעבוד  החליט אם לעבוד או לאהנהלת העיר מבקשת להותיר בידי נבחרי הציבור בשכר את הזכות ל
 בהתאם לצרכים של הרשות. 

 
 
 

                 /..8 
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 חבר המועצה –מר יהודה חיים 
 הסגנים בשכר: 9 -האם אתם מאשרים את חופש הבחירה לראש העיר ול

 
 ?מי בעד

 זריהן.-נדלר וד"ר אביבה ויצמן–מר מישל בן שימול, מר יהודה חיים, הגב' חן לגיסמו 
 

  –מי נגד? 
 

 החלטה:
 שני סגניו  בשכר בחופשה הקיץ שתחל -מרוכזת לראש העיר ול חופשהאושרה פה אחד 

 ?9109באוגוסט   00 - 09 -ב
 

 לשולחן אולם המליאה!חזרו  מר יורם ממן ו עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאל
 
 לאירועי    אלף שקלים  במסגרת תוכנית חומש ממפעל הפיס 011פתיחת תב"ר  על סך . 8

 .לקריית שמונה 01-חגיגות הותרבות ה    
 

 ראש העיר:–עו"ד אביחי שטרן 
רק אתמול הייתה הופעה בפארק הזהב של   מפעל הפיס נמצא תומך ועוזר לנו בהמון פרויקטים בעיר

 הזמר רותם כהן במסגרת בימות פיס.
לשמחתי אתמול נסענו למפעל הפיס יחד עם מנכ"ל החברה הכלכלית, סגן ראש העיר יורם ממן 

ואנוכי לפגישה עם אביגדור יצחקי יו"ר מפעל הפיס ובקשנו את עזרת הפיס בסיוע כספי על מנת 
 לקריית שמונה ולעשות פסטיבל גדול שמתקיים לראשונה בקריית שמונה 01שנוכל לקיים חגיגות 

 שאיר לפרסום.אעם אומנים גדולים שאת שמותיהם  
דהים והתמיכה הרבה של מפעל הפיס, זה לא חשוב לי לציין לטובה ולהגיד את שיתוף הפעולה המ

לאירועי  התרבות וחגיגות אלף שקלים  011מובן מאליו. ואני מבקש שנצביע על פתיחת התב"ר  בסך 
 לקריית שמונה. 07 -ה
 

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

 זריהן.-וד"ר אביבה ויצמן נדלר–הגב' חן לגיסמו 
 

  –מי נגד? 
 

 החלטה:
אלף שקלים  במסגרת תוכנית חומש ממפעל הפיס  011אושר פה אחד פתיחת תב"ר  על סך 

 לקריית שמונה. 01-לאירועי   התרבות וחגיגות ה
 

מחר יום רביעי יש  ואני מזמין את כולם להיכל התרבות לערב עם לירן דנינותודה לכל הצופים בבית, 
 לנו את שלומי קוריאט , יום חמישי קופיקו ויום שישי טברנה בפארק הזהב.

 תעקבו אחר התוכניות.
 למתנדבים ולכל מי שהיה שותף .  ,תודה למוטב יחדיו, רשת המתנסים, מרכז הצעירים, הנהלת העיר

  
 לילה טוב !!תודה רבה לכולם ו

 הישיבה ננעלה!!
 

________________                  ___________________ 
 עו"ד יורם ביטון                         עו"ד אביחי שטרן

 נכ"ל העירייהמ                     ראש העיר  
 
 


