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 2020-30פרוטוקול ישיבת מועצת העיר מן המניין 

 2020 יוניב 06- שהתקיימה ביום שלישי ה

 ישיבות המועצה עיריית ק"שבאולם  30:18בשעה 
 

ולאחר בדיקה ואישור של מר יוסי אלגרסי  ,בהתאם לכללי התו הסגול שנקבעו עקב משבר נגיף הקורונה

הממונה הרשותי על שמירת הכללים במשבר הקורונה, הוחלט לזמן לישיבת המועצה הנוכחית ועד לתיקון 

מוזמנים הכוללים את חברי מועצת העיר ובעלי תפקיד בלבד, הם ורק הם יכולים  27 ,שעת החירוםתקנות 

מטר האחד מן השני. בהתאם לכך נערכה רשימת  2אש של להימצא באולם המליאה, במרחקים שסומנו מר

 בעלי תפקיד רלוונטיים לישיבה הנוכחית ובהם 14חברי מועצת העיר ועוד  13מוזמנים הכוללת את 

הישיבה. הודעה מתאימה פורסמה באתר העיריה עוד קודם לקיום הישיבה ובה וגם צלם  םעיתונאי

ט מוזמנים בהתאם לתו הסגול. רשימת המוזמנים הוצמדה התבקשו תושבים שלא להגיע לישיבה עקב מיעו

להתיר כניסה  והתבקש וממונה הקורונה הרשותי לדלת הכניסה לאולם המליאה ופקח השיטור העירוני

 לאולם המליאה בהתאם לרשימה זו.

 

 להלן רשימת מורשה כניסה לאולם הישיבות:

 חברי מועצה

 ראש העיר.  -עו"ד אביחי שטרן 

 סגן מ"מ ראש העיר. –יחזקאלי עו"ד אופיר 

 .סגן ראש העיר-מר יורם ממן

 סגן ראש העיר.-מר מישל בן שימול

 22.00יצא בשעה  חבר המועצה –מר אלי ברמי 

 חבר המועצה. -מר יהודה חיים 

 22:00יצא בשעה  -המשנה לראש העיר –מר אלכס קראצ'ון 

 19:00חברת המועצה נכנסה בשעה   -אדלר  -הגב' חן לגיסמו

 19:35בשעה יצא  -חבר המועצה-מר ניסים מלכה

 19:35נכנס בשעה חבר המועצה -ד"ר בוריס סידלקובסקי

 חבר המועצה.  -מר יורם מלול 

 .חבר המועצה  -מר אלי זפרני 

 .חברת המועצה  -ד"ר אביבה וייצמן זריהן 

 

 בעלי תפקידים

 מנכל העירייה-עו"ד יורם ביטון

 עוזר בכיר לראש העיר-פאר לרדו

 22:00יצאה בשעה  גזברית העירייה-ליאת מזרחי

 מבקר העירייה-אורן ירמיהו

 דובר העירייה-דורון שנפר

 23:20בשעה  יצאהמנהלת אגף חינוך  -הגב' סיגל כהן
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 יועץ משפטי -עו"ד אריאל בר יוסף

 21:00יצא בשעה מנכ"ל חכ"ל -מר דני קדוש

 רשמת וניהול פרוטוקולים-הגב' קרן גוזלקר

 המצלם ומשדר את הישיבה לאתר פייסבוק העירייה. –צלם 

 ממונה קורונה רשותי-מר יוסי אלגרסי

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

 

 תקשורת

 19:00יצא בשעה  חדשות הגליל-מר הרצל בן אשר

 8מידע -דנה אלימלךהגב' 

 

 פיקוח בכניסה לאולם

 רשותיממונה קורונה -מר יוסי אלגרסי

 פקח השיטור העירוני

 

  הודעת מר יוסי אלגרסי ממונה הקורונה:

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

, חבישת מסיכה באופן מלא אם למדבקות המרחק שהודבקו לרצפת אולם המליאהבהת ,לכל אחד עם שמו

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

 

 הוספת נושאים לסדר היום:

,  ע"י מינוי סגן ראש העיר יורם ממן כחבר בוועדה לתכנון ובנייה במקום סגן ראש העיר מישל בן שימול .1

 עו"ד אביחי שטרן.

ע"י עו"ד  -חשבים מטעם משרד הפנים של ראש העיר עו"ד אביחי שטרןיציאה להשתלמות של קורס  .2

 אביחי שטרן.

 

 נושאים לסדר היום:הוספת  דיון והחלטות על 

מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי  -מינוי סגן ראש העיר מר יורם ממן לחבר הוועדה לתכנון ובנייה  .1

בוועדה לתכנון ובנייה במקום סגן ראש מבקש למנות את סגן ראש העיר מר יורם ממן לחבר  שטרן:

הזדרז למנות בכדי שנוכל לכנס את ויש לחשוב  , סעיף זההעיר מר מישל בן שימול שעוזב את הוועדה

 הוועדה.

מוצג ע"י -יציאה להשתלמות של קורס חשבים מטעם משרד הפנים של ראש העיר עו"ד אביחי שטרן .2

להכשרה של חשבים מלווים  04/17 מס' חוזר "ישאני מבקש לצאת עפ ההשתלמות :שטרןעו"ד אביחי 

מלווה ברשות משנת  יש חשב₪.  10,000-מוד בעלות של כשעות לי 200מטעם משרד הפנים בהיקף של 

וזה משרת את והאתגרים רבים בפני הרשות כולל תוכנית הבראה. אני חושב שידע חשבי חשוב  2007

 את המקצוע.וחשוב שאוכל לדעת את עבודת החשבת ואכיר כולנו 

 

 הוחלט לאשר את שני הנושאים שהוספו לסדר היום.:החלטה 
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אלי, מר יורם עו"ד אביחי שטרן ,עו"ד אופיר יחזק: החלטה זו אושרה ברוב קולות של חברי הקואליציה

 מר יהודה חיים, מר אלכס קראצ'ון, הגב' חן לגיסמו אדלר מר מישל בן שימול,ממן, מר אלי ברמי, 

ד"ר : וייצמן ומר יורם מלול. נמנע-ריהןד"ר אביבה ז מר אלי זעפרני, :חברי האופוזיציהובהתנגדותם של 

 .בוריס סידלקובסקי

 נושאים על סדר היום:

 סקירת ראש העיר, עו"ד אביחי שטרן. .1

 סקירה על הרפורמה ברשות החניה, ע"י סגן ראש העיר מר מישל בן שימול. .2

להקצאת מעון יום שיקומי "בית דינה".  יוצג ע"י היועץ , 3.12.2019אישור החלטת ועדת הקצאות מיום  .3

 המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף.

יוצג ע"י היועץ  –הקמת בית קק"ל למצוינות חברתית, העברת מקרקעין בהתאם לחוות דעת מצורפת   .4

 המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף.

ר בנצי בן יעקב )יוצג ע"י מ –מינוי דירקטור רגיל לדירקטוריון תאגיד התנור ,  מצ"ב קורות חיים  .5

 אריאל בר יוסף(.

תקווה )יוצג ע"י אריאל -הגב' נעה בר -מינוי דירקטור לדירקטוריון החברה כלכלית, מצ"ב קורות חיים .6

 בר יוסף(

 מינוי גזברית העירייה רו"ח ליאת מזרחי לדירקטורית בחברה הכלכלית. .7

 הגב' שגית מוסרי.-אזורי התעשייה, מצ"ב קורות חיים מינוי דירקטור לדירקטוריון מינהלת .8

בוטל לבקשת  -(, ע"י מר אלי זפרני.1.6.2020בית ספר למוסיקה בנכס לשימור בית אשר )אופוזיציה  .9

 חבר המועצה מר אלי זעפרני.

 תב"רים, יוצגו ע"י מר דני קדוש מנכ"ל החברה הכלכלית. .10

 .27/19 החלטת ראש העיר בקשר למכרז בקרה תקציבית מס' .11

 בית הספר היסודי ע"ש יצחק הנשיא, הצעה לביטול סגירה, ע"י ד"ר אביבה זריהן ויצמן. .12

 בית החאן והמשרד של סטרטאפים של אראל מרגלית ויוזמה לאומית, ע"י מר אלי זעפרני. .13

 ענייני עובדים. .14

 

 דיון והחלטות על נושאים לסדר היום:

 

 מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:  עדכונים והודעות  .1

 :סקירת ראש העיר על משבר הקורונה

 

 חברי מועצה, תושבים וצופים יקרים,

 הקורונה בעירנו: משבר נגיף ברשותכם אפתח את ישיבת המועצה בסיכום קצר של תקופת

 -במדינת ישראל ולמעשה עד היום מוגדר מצב חרום בשל התפשטות נגיף "קורונה"  -15/3/2020החל מיום 

דבר שהצריך את המדינה והרשות להכריז על מצב חרום למניעת הדבקות והתרחבות המגפה. לאור הנחיות 

 כוח אדם חיוני בלבד. 30%ממשרדי הממשלה עברה הרשות למתכונת חרום עם כל המשתמע מכך ועבודה ב



 

4 

 

על מנת להעניק מענה ישיר לאורך כל התקופה הפעלנו את מרכז ההפעלה בחלוקה למכלולים הרלוונטיים 

כלל אגפי העירייה בהובלת אגפי הביטחון, הדוברות, הכספים, ההנדסה, הרווחה, החינוך,  לאוכלוסייה.

ל חזות העיר והמתנ"ס שהיה אמון על הקשר עם הקהילה, נרתמו לעבודה סביב השעון ועל כל תודתי לכ

את הקהילה המדהימה שיש לנו בקריית דווקא בתקופה זו גילינו  אחת ואחד מעובדי ומנהלי הרשות.

התקופה הזו גילתה מחדש את הערבות ההדדית שכל כך  קהילה תומכת, מסייעת, דואגת ואוהבת. שמונה.

מאפיינת את קריית שמונה שלנו. ראינו זאת במאות המתנדבים שהגיעו מדי יום לחמ"ל העירוני שפתחנו 

, למשפחות נתמכות, חלוקת תרופות לחולים, דאגה ולמתנ"ס כדי להתנדב ולסייע בחלוקת מזון לקשישים

לתושבים בודדים וקשישים עריריים, לצד חיזוק הכלכלה המקומית על ידי רכישת מוצרים מעסקים 

על כל המרחש  24/7קטנים ומשפחתיים. באמצעות מערך הדוברות וההסברה שלנו עדכנו את התושבים 

ואמצעי התקשורת  לרשותנוצעי המדיה שעמדו בעיר ועל ההנחיות המתבקשות. עשינו זאת בכל אמ

השונים: אתר העירייה, דף הפייסבוק העירוני, אינסטגרם, ערוץ יוטיוב, עיתונות מקומית וארצית, אולפן 

את המורל של ות שידורים חי בו שידרנו מהדורת חדשות, עדכונים, ראיונות וגם בידור במטרה להעל

. ענינו לאלפי פניות ואף יזמנו שיחות 24/7צוותים מתוגברים  המוקד העירוני הופעל עם התושבים ועוד.

בסה"כ בוצעו  לתושבים עצמם בהם התעניינו בשלומם וביקשנו לדעת מה חסר להם כדי שנוכל לסייע.

ומעלה  שישים וחמשבתי אב ע"י המוקד. בוצע בדיקת חוסן וצרכים לגילאי  6,000-שיחות יזומות לכ

שיחות ע"י  3,000תושבים. בנוסף המוקד קיבל כ  3,765-דובר בכמ . ודיברו איתם כל  שלושה ימים

המוקד תוגבר בצורה משמעותית על ידי שש מוקדניות  התושבים וניתן להם מענה ע"י האגפים השונים.

סייענו למשפחות  המוקד. אוישכל יום, כולל שישי וגם במוצ"ש  22:00ועד  08:00במשמרת מהשעה 

והגענו עד לפתח הבסיס בו הם משרתים כדי לתת להם חבילה ששלחו להם שילדיהם משרתים בצבא 

ל ופתחנו בשיתוף קופות החולים ומשרד הבריאות מתחם בדק וסע בו כל תושב יכ ההורים באמצעותנו.

צוות של אגף חזות העיר ביצע פעולות ניקיון וחיטוי במקומות רבים בעיר ובמיוחד  לערוך בדיקת קורונה.

צוות בית ונקובר  בגני משחקים, במוסדות חינוך, במבני ציבור ובמקומות ציבוריים. ברחובות העיר,

המשיך להיות בקשר עם הילדים ובני הנוער בקריית שמונה באמצעות המדיה. צוותי מוטב יחדיו עברו 

קיימנו לימודים מקוונים באמצעות הזום  למתכונת חירום והיו שותפים להובלת הקשר עם הקהילה.

איתרנו את התלמידים חסרי מחשב וגיבשנו רשימות בשיתוף  למידים וילדי הגנים בקריית שמונה.לאלפי ת

 אגף הרווחה כדי לסייע לאותם משפחות וילדים במתן מחשבים כדי שיוכלו גם הם ללמוד בצורה מקוונת.

ו בסיוע בנוסף חילקנ חילקנו ערכות משחקים לגיל השלישי כדי לנסות ולסייע להם להפיג את הבדידות.

גייסנו עשרות מחשבים לילדים ובני נוער  המשרד לפיתוח הנגב והגליל מאות ערכות הפעלה לילדים בעיר.

חניה חינם בכל  ואפשרנוהקפאנו את פעילות רשות החניה  כדי שיוכלו להשתלב במערך הלימודים המקוון.

מנות מהרב  150)מתקציב פיס( מנות מהודרות לערב פסח  500מנות מצוננות,  24,368חילקנו  רחבי העיר.

מנות  1,722מנות קשות  בהתאם להנחיות מכלול אוכלוסייה.  3,000יגאל ציפורי )מידי יום למעט פסח(, 

בכל יום ביצענו הערכת מצב יומית במרכז ההפעלה  לילדים במערכת החינוך על פי רשימות של אגף החינוך.

הממשלה. הוצאו הנחיות והודעות לציבור בסיום  הרשותי בהתאם להנחיות והשינויים שניתנו ממשרדי

לא שכחנו גם לחגוג יחד עם הקהילה בהתאמה לתקופה ולהנחיות: חגגנו את  הערכות מצב ובהתאם לצורך.

חג הפסח בעשרות הרמות כוסית וירטואליות, חגגנו את המימונה עם אומנים מקומיים, פתחנו והפעלנו 

חגגנו את יום העצמאות עם משאית אמנים,  .ועדכוניםכנית חדשות אולפן מיוחד ששידר בלייב מדי יום תו

קיימו טקס הדלקת משואות בו הוקרנו תודה למתנדבים, לכוחות הביטחון ולצוותים הרפואיים, וכמובן 

שידרנו בשידור חיי את טקסי יום הזיכרון לשואה ולגבורה, טקסי יום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות 
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ההנחיות היו להישאר בבית, שלחנו נציגים לבתי העלמין כדי להדליק נרות זיכרון ולהניח האיבה. בזמן ש

פרחים על קברי החללים. את מה שהמשפחות לא יכלו לעשות בגלל ההנחיות, אנחנו עשינו עבורם ולמען 

 יקיריהם. יזמנו פרויקט מיוחד בוא הגענו לכל המשפחות השכולות בקריית שמונה והצדענו להם בזמן

הצפירה. חילקנו יחד עם ארגון יד לבנים חבילות שי למשפחות השכולות. הענקנו מדליות לווטרנים תושבי 

קריית שמונה וחילקנו תעודות הערכה והוקרה לעשרות שורדי שואה המתגוררים בעירנו.   מאות משפחות 

ות הבתים. קודם מהעיר שרו יחד עם נשיא המדינה בשידור חי לאומה כולה את שירת התקווה על מרפס

לכן יצאו כל תושבי קריית שמונה אל המרפסות כדי למחוא כף לצוותים הרפואיים שעשו עבודת קודש 

מתושבי קריית שמונה. נכון  16מתחילת המשבר נדבקו בנגיף קורונה  ועבדו סביב השעון כדי להציל חיים.

. 338ים שהיו  בבידוד במצטבר מספר תושב תושבים נבדקו. 960חולים.  14ליום שישי האחרון הבריאו 

 נתונים מעודדים אלה משקפים את משמעת התושבים שלנו. כיום נותרו בבידוד שישה תושבים בלבד.

קריית שמונה ותושביה שידועים בחוסנם בהתמודדות עם משברים, הוכיחו פעם נוספת כי הקהילה שלנו 

זו הייתה  י באופן מעורר השראה.ו לידי ביטומאוחדת. התהליכים הקהילתיים המתקיימים בעיר בא

בשלישי  הזדמנות מצוינת עבורנו להפעיל ולהביא לידיי ביטוי את ההכנות הרבות שאנו עושים בימי השגרה.

למאי התחלנו בהחזרה הדרגתית של מערכת החינוך לפעילות לימודית בבתי הספר. נכון להיום מערכת 

המשק בישראל חוזר  ת של משרדי החינוך והבריאות.החינוך בקריית שמונה פועלת במלואה על פי ההנחיו

חודשים בהתאם  3פתרנו את העסקים מתשלום ארנונה למשך  אט אט לשגרה וכך גם בקריית שמונה.

 להנחיות משרד הפנים ובכך אנו מקלים עליהם את החזרה לשגרה מהתקופה הקשה והמאתגרת שעברנו.

ופה המאתגרת הזאת שעדיין לא מאחורינו. הכל תלוי בנו. ואני מודה שוב לכל מי שסייע לנו לעבור את התק

 .דיברתי הרבה כי עשינו הרבה אם נשמור על הכללים הכל יהיה בסדר.

 –אבקש מכלל חברי המועצה , 03/20מספר מן המניין כעת במעבר חד, נעבור לנושאי ישיבת מועצת העיר 

השולחן הזה יהיה שיח מכבד ולא שיח אופוזיציה להתנהל בצורה מכובדת ולדאוג שסביב קואליציה ו

 אלים.

 עדכוני ראש העיר:

 גב' חניתה אטיאס קידר ז"ל

יום למותה של יקירת העיר קריית שמונה  30לפני כשבועיים בבית העלמין בקיבוץ מעגן נערכה האזכרה במלאת 

במקנס  1928 חניתה נולדה בשנת חניתה אטיאס קידר ז"ל, שתרמה רבות לקריית שמונה ולרווחת התושבים.

שבמרוקו. מאז עלתה לישראל, חניתה פעילה חברתית מובילה למען עם ישראל בכלל וקריית שמונה בפרט. 

קיבלה חניתה את אות יקירת העיר קריית שמונה על פועלה למען בית החייל ולמען קידום החינוך  2003-ב

ילי צה"ל וידידי בית החייל והרווחה בקריית שמונה. חניתה ריכזה את הסקטור האירופאי, ידידי חי

אלף שקלים לטובת מלגות לבני  160-בקריית שמונה ועשתה זאת בהתנדבות. לפני כשנה גייסה חניתה כ

בשנה  קריית שמונה. לפני כמספר חודשים הייתה שותפה להבאת פרויקט המשקפיים לקריית שמונה.

קידר, משואה בטקס שנערך בקריית למדינת ישראל, השיאה חניתה אטיאס  71-שעברה, בערב העצמאות ה

שמונה, על חיזוק הקשרים עם הארגונים הבינלאומיים ויהודי התפוצות לתפארת קריית שמונה ולתפארת 

חניתה נפטרה בשיבה טובה והשאירה אחריה מורשת אדירה של עשייה ציבורית ונתינה  מדינת ישראל.

את העיר באזכרת השלושים, בגילוי המצבה  יחד עם ראש העיר הקודם חיים ברביבאי ייצגנו אינסופית.

 ובטקס שנערך לכבודה, והודנו בשם כל העיר למשפחתה על שנים של נתינה למען קריית שמונה ותושביה.
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 מתחם הסטרטאפים:

אפים -בקריית שמונה. ומתחם הסטארט סטרטאפיםכפי שכולם ודאי יודעים, אנחנו ממשיכים לבנות 

המתחם יהיה הבית של היזמים המשתתפים  חיל  בשבוע שעבר לפעול.הראשון בקריית שמונה נחנך והת

בתוכנית האקסלרטור, חברות צעירות בתחילת דרכן, ויהווה שלוחה של חברות הייטק שפועלות במרכז 

 הארץ ומחפשות מענה למציאות החדשה שיצר וירוס הקורונה.

 

 פארק המטוס:

ת אזור התעשייה הצפוני, סמוך למנחת העירוני, אני מבקש לעדכן כי העבודות ב"פארק המטוס" למרגלו

עבודות  הקמת "פארק המטוס״ נמצאות בעיצומן. הפארק נועד להעשיר את תרבות הפנאי של התושבים. 

יסתיימו  ,JNF Canadaמיליון שקלים במימון של עיריית קריית שמונה קק"ל וארגון  4 -בהשקעה של כ

ימוקמו שולחנות פיקניק, שולחנות עם משחקי לוח, מדרגות אבן בפארק בו נחל זורם שחוצה אותו  בקרוב.

בזלת, ספסלי ישיבה מסלעי בזלת ואדני רכבת, ריצוף משטחים באבן, מסלעות גנניות, שבילים אקסטרים 

 לרוכבי אופניים והולכי רגל ועוד.

 

 :5חיזוק בניין מגורים, רחוב הגלעד 

העבודות יימשכו כשנה ויכללו גם ו 5מגורים ברחוב גלעד ק בניין בשעה טובה התחלנו את עבודות חיזו

 שדרוג חזות המבנה.

 

 מכון המזון הלאומי של ישראל:

מיליון שקלים בהקמת מכון  21אני שמח לבשר כי המאמצים של כולנו נשאו פרי ומדינת ישראל תשקיע 

המזון הלאומי של ישראל, כאן בגליל העליון, סמוך למכללת תל חי. מכון המזון הלאומי לחדשנות בתחום 

ל. "מחקר מיגהמזון יוקם בבעלות משותפת של  שותף עסקי עם המכללה האקדמית תל חי ובסיוע מכון ה

 ותפעוללהקמת  עסקימפורט לקראת פרסום מכרז לאיתור שותף   RPIבסוף השבוע פרסם משרד הכלכלה 

 ן.מכון המזו

 

 :סקירה על הרפורמה ברשות החנייה - סגן ראש העיר –מר מישל בן שימול  .2

בכפוף שקיימות בכפוף לשינוי התפיסה שאנו מנסים להוביל בכל הקשור לרשות החנייה תחת מגבלות 

לחוקי העזר הקיימים כרגע והחוזים שנכתבו בעבר מול החברות המפעילות אנו מנסים בכל הזדמנות 

שנוצרת ומתאפשרת לבצע שיפור במתווה של רשות החנייה שיוביל לתפיסה שיהיה סדר במתחמים 

כי חשוב העסקיים, רצף בין כל המתחמים, שנצליח לייצר יותר מקומות חנייה, תחלופה זמינה וסבירה וה

שעסקים יוכלו לנוע לשיפור עסקי ככל שניתן. בנוסף התחלנו עם צמצום פעילות שעות החנייה עד לשעה 

בערב, יום שישי הפך להיות חינמי, כנ"ל לערבי חג וחול המועד. הוספנו חניונים חינמיים שהם :חניון  18:00

בנוסף למתחם שקיים ליד היכל , עוד מתחם השוק, חניון מתחת לשכונת הכוכבים בסמוך לקופ"ח צפון

התרבות, את מרכז צבי שיפצנו, הוספנו חנייה ברחוב ההסתדרות ,הפכנו את הרחוב לחד סטרי והוספנו עוד 

 67חניות למתחמי פריקה וטעינה שהיו חסרים. הצלחנו לבוא לקראת תושבי העיר הוותיקים שהגיעו לגיל 

 של קביעת הגיל היה שהגדרנו גיל כמספר וקבענו רף. הרעיון ולהעניק להם חנייה בחינם לאורך כל השנה.

ממשיכים במגמה שמדברת על הקלה ושיפור המרחב העסקי. השינוי הבא שרוצים להוביל הוא מדיד 
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הוא לתת לכל תושב ק"ש שיש לו תו תושב שרכש אפשרות באמצעות אפליקציה ושנעשה תחת בקרה 

אנו עובדים ליישם זאת גם במדחנים ובאים חינם. טכנולוגית לתת לו את השעתיים הראשונות חנייה ב

במגעים עם חברה שנמצאת בגרמניה כי אין את המוצרים האלו בארץ .אנו לא רוצים לעכב את הרפורמה 

בכך שנמתין שעד שהמכשור יגיע מגרמניה ולכן מעניקים לתושב את ההטבה של מתן שעתיים ראשונות 

 עוד הטבות נוספות.ה זו בחנייה בחינם ולאחר מכן נצרף להט

 

בדקנו את זמן החנייה  הרפורמה של שעתיים מתן חנייה חינם ביום -אביחי שטרן ראש העיר התייחסות

הגענו לשעתיים כדי לאפשר לכל תושב  2דקות לשעה כפול  40בין  של רכבים במרכז העיר שהוא הממוצע

רוצים את החנייה על מנת לייצר חינם. נוצר צורך לאזן בין בעלי העסקים שבלהגיע לסידורים לחנות 

, בו מקומות חנייה מאוד מצומצמים ושם יש בנק, דואר, 90כביש על  תחלופה. דוגמא מהעבר שד' הבגטים 

בזק עסקים עם מאות עובדים שמגיעים מוקדם בבוקר ותופסים את החניות ואם תושב שמגיע למשל לדוכן 

את  בעלי עסקים פנו אלינו וביקשולמתחם ביג. לכן  לא היה מוצא חנייה וממשיך 'וכוהפיס, לקנות מזון 

תושבי החנייה כי זה יוצר תחלופה של רכבים. האיזון בין הצורך של בעלי העסקים לחנייה לבין הצורך של 

 לנוסחת איזון שתאפשר שעתיים חנייה בחינםחינם הגענו בחנייה בלבצע את הסידורים שלהם  ק"ש 

למר מישל בן שימול סגן ראש העיר שמלווה את נושא החנייה מעל שנה המון תודה אומר בהזדמנות זו .

 וחצי יחד עם אגף החנייה בניהולו של מר ראובן סולטני וכל צוות החנייה.

 

 יקומי "בית דינה" מוצג ע"י היועץלהקצאת מעון יום ש 3.12.2019אישור החלטת ועדת הקצאות מיום  .3

 המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

דינה לבעלת אישור על ניהול תקין .צרפנו חוות דעת ועדת הקצאות קיבלה החלטה להקצות את בית 

מקורות  מסודרת לחברי המועצה. העמותה היא בעלת אישור תקין. אני לא רואה בהסכם קושי משפטי.

התקציבים של עמותה זו לא גדולים. המקום נבנה כדיי שזה ישמש להקמת מעון יום שיקומי. אנו נותנים 

 מקום והקצאה לעמותות שעובדות לפי נוהל הקצאות. העמותה היא בניהול רחל הוד.

  הוחלט פה אחד לאשר את ההקצאה למעון יום שיקומי "בית דינה". :החלטה

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

ד"ר אביבה הגב'  לגיסמו, מר אלי ברמי ,-הגב' חן אדלר חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול, 

 ד"ר בוריס סידלקובסקי.ו מר יורם מלולאלי זעפרני , מר  זריהן,-ויצמן

 

לחברתית, העברת המקרקעין בהתאם לחוות דעת מצורפת מוצג ע"י עו"ד  למצוינותהקמת בית קק"ל  .4

למצוינות לפעילות חברתית בחלק האחורי של בניין העירייה  ביתמדובר בהקמה של  בר יוסף:-אריאל

הפרטים הטכניים עוד לא נסגרו לכן צריך  ,מצד שני של החנייה בשטח חום. העירונית בצמוד לספרייה

ת בכדי שניכנס לרשימ במועצה  זאת לדיון להביאחשוב . בכדי שיחל התכנוןלאשר את ההקמה הזו 

ישנם קשיים משפטיים שכן הם מבקשים שכן יש הרבה רשויות שרוצות להיכנס.  קק"לההמתנה של 

מדובר בקרקע וזה מחייב אישור של משרד הפנים.  פטור מארנונה וממרכז ,שהקרקע תהייה בבעלותם

 חומה של עיריית ק"ש.

ערכנו עם קק"ל סיור ,הראנו להם את כל המגרשים האפשריים, היו להם  עו"ד אביחי שטרן: יחסותהתי

לכן בחרו את השטח  מאפיינים מסוימים כמו שהמקום יהיה מרכזי, שתהייה נגישות לתחבורה ציבורית,
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בית קק"ל למצוינות זה משהו חדש, יש אחד שהוא קיים בנוף  העירונית. הספרייהשהוא מרכזי בק"ש וליד 

וזה למעשה היה הפיילוט שהיה מוצלח מאוד והפך להיות פרויקט דגל של הגליל בארץ, נצרת עלית לשעבר 

רשויות ולשמחתי ק"ש היא אחת מהרשויות האלו ולכן  5ט להקים מרכזים כאלה בעוד וחלקק"ל ולכן ה

תהליך ההקמה. קק"ל ממנת את הקמת המבנה, ומתקצבת גם את הפעילות התחלנו לעשות עם קק"ל את 

שנים ,קק"ל הוא גוף ללא מטרות רווח, הוא גוף סוכנותי, ולכן קק"ל מבקשת שהגוף ירשם  5במבנה למשך 

דבר נוסף בישיבת מועצה קודמת אישרנו את הקמת בית קק"ל ובישיבת מועצה זו נדרש לאשר   על שמה.

פארק קק"ל, עליית הנוער, השטח ליד מפעל  :בדקנו את כל השטחים האפשרייםאת מיקום המבנה. 

 .המטווח הישן לכן הבנייה פה מתחילה מאפס בגלל שלא מצאנו מבנה קיים"גיבור", חווה חקלאית, 

 

 הוחלט לאשר את הקמת בית קק"ל למצוינות חברתית. החלטה:

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

זריהן -ד"ר אביבה ויצמןלגיסמו, מר אלי ברמי, הגב' -אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 ובהתנגדותם של מר אלי זעפרני  וד"ר בוריס סידלקובסקי.  נמנע להחלטה זו הוא מר יורם מלול.

 

קורות חיים )מר בנצי בן יעקב( ב מינוי דירקטור רגיל לדירקטוריון תאגיד התנור, מצ"ב .5

זה  לדירקטור רגיל בתאגיד התנור.מוצע למנות את מר בנצי בן יעקב  בר יוסף:-מוצג ע"י עו"ד אריאל

 היא גם תדון במועמדותו של מר בנציולמינוי דירקטורים בחברות הממשלתיות עובר לוועדה ממשלתית 

 יעקב למינוי דירקטור בתאגיד התנור.

 

 לדירקטור רגיל בתאגיד התנור.הוחלט למנות את מר בנצי בן יעקב  החלטה:

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

זריהן -ד"ר אביבה ויצמן, מר אלי ברמי, הגב' לגיסמו-אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 החלטה זו הוא מר יורם מלול.בתנגדותו של ד"ר בוריס סידלקובסקי. נמנע ,מר אלי זעפרני ובה

 

( מוצג ע"י עו"ד תקווה-נועה בר 'בגקורות חיים ) , מצ"בלדירקטוריון החברה הכלכלית מינוי דירקטור  .6

 .ציבור הגב 'נועה בר תקווה לדירקטורית בחברה הכלכליתלמנות את נציגת  הוצע :בר יוסף-אריאל

 

 הוחלט למנות את הגב' נועה בר תקווה לדירקטורית החברה הכלכלית. :החלטה

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

לגיסמו, מר אלי ברמי, -ממן,  מר יהודה חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 ובהימנעותם של מר אלי זעפרני ומר יורם מלול. ד"ר בוריס סידלקובסקיזריהן ,-ד"ר אביבה ויצמןהגב' 

 

בר -מוצג ע"י עו"ד אריאל ליאת מזרחי לדירקטורית בחברה הכלכלית גזברית העירייה רו"חמינוי  .7

 וצע למנות את הגב' ליאת מזרחית גזברית עיריית ק"ש לדירקטורית בחברה הכלכלית.מ :יוסף
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הוחלט פה אחד לאשר את מינוי גזברית העירייה הגב' ליאת מזרחי לדירקטורית בחברה  החלטה:

 הכלכלית. 

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

ד"ר לגיסמו, מר אלי ברמי , הגב' -חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 זריהן, מר אלי זעפרני , מר יורם מלול, וד"ר בוריס סידלקובסקי.-אביבה ויצמן

 

מנהלת אזורי התעשייה מוצג ע"י עו"ד אריאל בר  בדירקטוריוןורית מינוי הגב' שגית מוסרי לדירקט .8

 וצע למנות את הגב' שגית מוסרי לדירקטורית בדירקטוריון מנהלת אזורי התעשייה.מ :יוסף

 
הוחלט פה אחד לאשר את מינוי הגב' שגית מוסרי לדירקטורית בדירקטוריון מנהלת אזורי  החלטה:

 התעשייה. 

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

ד"ר לגיסמו, מר אלי ברמי , הגב' -חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 .ד"ר בוריס סידלקובסקי, מר יורם מלול, וזריהן, מר אלי זעפרני-ביבה ויצמןא

 

 

 קדוש מנכ"ל החברה הכלכלית:מר דני מוצג ע"י -תב"רים  .9

 

מס' 
 סד'

מס 
 תב"ר

יעד 
 התב"ר

סכום  
התב"ר 
שאושר 

 בעבר 

 
פתיחה/הגדלה/ 

 הקטנה 

 הערות גורם מממן סה"כ התבר   

1 1547 
תכנון 

רח' 
 הלבנון 

                    
-    

               
300,000               300,000  

 משרד
  תחבורה

משרד 
  השיכון

מס' מרכבה  
1001129963  

2 1394 
שיקום 

תשתיות 
 ציבוריות

         
1,494,932  

               -
משרד   1,464,932            30,000

  השיכון
הפחתה  

  1547לטובת 

3 1548 
מיתוג 
ערים 

 סבב ב'

                    
-    

               
520,835               520,835  

 משרד
לפיתוח 

  הגליל
  שוטף רשות 

הזמנה  
19002863  

 

 

מדובר ₪. אלף  300תכנון רחוב הלבנון. גורם הממן הוא משרד התחבורה. עלות  1תבר"ים : 3ישנם 

 3שיקום תשתיות ציבוריות . 2בשיקום תשתיות מצומת לבנון גלעד ועד לכניסת בימת תל חי תחתון החדש.

 מיתוג משרד נגב גליל .

 הוחלט פה אחד לאשר את התבר"ים שהוצגו. החלטה:
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עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר  יורם ממן,  מר יהודה  החלטה זו אושרה פה אחד  ע"י :

ד"ר אביבה לגיסמו, מר אלי ברמי , הגב' -חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר מישל בן שימול,  הגב' חן אדלר

 ר בוריס סידלקובסקי.מלול, וד"זריהן, מר אלי זעפרני , מר יורם -ויצמן

 

 מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: 27/19מכרז בקרה תקציבית מס' .10

רינה וייסר ללא מכרז לביצוע בקרה  חמכרז למתן שירותים ברווחה ובחינוך. עד היום הועסקה רו" פורסם

נערך מכרז ולאור תוצאות המכרז אני סבור שיש לאשר את רו"ח הגב'  תקציבית בענפי הרווחה והחינוך.

רינה וייסר לבקרה תקציבית באגף הרווחה היות והיא מתמחה היטב בנושא הרווחה וראינו את הדוחות 

רינה וייסר לא מספיק שלה במהלך השנה וחצי. עבור הבקרה התקציבית לאגף החינוך אני סבור שרו"ח 

 רק לנושא החינוך. ם לפרסם מכרז חוזרטובה ולכן אנו צריכי

 

את רו"ח רינה וייסלר כזוכה לבקרה על  27/19מכרז בקרה תקציבית מס בהוחלט לאשר   ה:החלט

 על הבקרה לתקציבי החינוך תפרסם העירייה מכרז חדש.תקציבי הרווחה בלבד. 

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל  :חברי הקואליציה ע"י ברוב קולותהחלטה זו אושרה 

ובהתנגדותם של חברי , , מר יורם מלולקראצ'וןבן שימול ,מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר אלכס 

 ד"ר אביבה זריהן וייצמן, וד"ר בוריס סידלקובסקי. האופוזיציה מר אלי זעפרני,

 

אני  :מוצג ע"י ד"ר אביבה זריהן וייצמן בית הספר היסודי ע"ש יצחק הנשיא ,הצעה לביטול סגירה .11

בה"ס מופלה  בה"ס יצחק הנשיא נעשה במנהל לא תקין, במחטף  ובאופן לא אתי.סבורה שתהליך סגירת 

יצחק הנשיא ולהביא כל החלטה של לרעה מאז שעזבתי את אגף החינוך. מבקשת לא לסגור את בה"ס 

 סגירת מוסד חינוכי בעיר להצבעה של מועצת העיר.

 

של סגירת בה"ס הוא אירוע כואב לא פשוט  אירוע :עו"ד אופיר יחזקאלי סגן ומ"מ ראש העיר התייחסות

 מורים ,הורים וילדים. מנהלת, ולא משהו שאנו רוצים בו ולא שמחים בו. אני מבין את הכאב של הצוות,

לא הייתה כוונה לסגור את בה"ס  בה"ס עובר לשכונת יובלים. בה"ס.לא נותרה לנו ברירה אחרת על סגירת 

הבנו שבבה"ס יצחק יצחק הנשיא. קיבלנו עדכון ממנהלת בה"ס על בעיה ברישום תלמידים לכיתה א'. 

מס תלמידים  ילדים לרישום לכיתה א ובסיטואציה כזו אי אפשר לפתוח את כיתה א'. 8יא יש רק הנש

 10תלמידים, כיתה ג'  10תלמידים, כיתה ד'  11תלמידים, כיתה ה '  21 'כיתה ו כיום הוא : בבה"ס 

תלמידים פלוס  64תלמידים. כלומר שנה הבאה ילמדו בסה"כ  16תלמידים, כיתה א' 17 תלמידים, כיתה ב'

 64תלמידים. זה לא נכון פדגוגי וזה לא נכון חברתית להחזיק בה"ס עם  24כיתות התנהגותיות שיש בהם  3

 .םתלמידי

 

 ביטול סגירת בה"ס יצחק הנשיא.ל ד"ר אביבה זריהן וייצמן על ההצעה שלדחות את   החלטה:
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עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול  ע"י חברי הקואליציה: נדחתה החלטה זו 

ובהתנגדותם של חברי הגב' חן אדלר לגיסמו  ,מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר אלכס קראצ'ון, 

 וד"ר בוריס סידלקובסקי.מר יורם מלול  האופוזיציה מר אלי זעפרני, ד"ר אביבה זריהן וייצמן, 

 
 :אלי זעפרניע"י מר החאן והמשרד של הסטרטאפים של אראל מרגלית ויוזמה לאומית מוצג בית  .12

 שקלים למר אראל מרגלית מיליוןרבע  משלמיםהתושבים , החאן משרדון לסטרטאפיםבבית  הקימו

 של  מעוף ,יות בארץבעוד שבכל הרשומעורב אראל מרגלית  ריית שמונהמיוזמה לאומית. רק בק מעמותת 

 ממשרד הכלכלה עבור המשרדון₪  ימיליונמקבל רבע אראל מרגלית  תקציבים. משרד הכלכלה מעביר

לסטרטאפים. הכסף שייך לתושבי ק"ש. אראל מרגלית השתלט על המבנה בבית החאן. אני מבקש להקים 

 בה"ס למוסיקה ביד אשר.

 

היא תוכנית של משרד הכלכלה .זה קול קורא  האקסלרטורתוכנית עו"ד אביחי שטרן:  התייחסות

מכרז למפעיל  משרד הכלכלה עשה של משרד הכלכלה ולא של אראל מרגלית מיוזמה לאומית.

ריית בק יםזו עמותה ללא כוונת רווח. האקסלרטור האקסלרטור ומי שזכה זה גוף שנקרא יוזמה לאומית.

 המובילים של משרד הכלכלה האקסלרטור 5מבין  בארץ, יםהאקסלרטורזכה לציון הגבוה מבין כל  שמונה

ר ק"ש. הילדים פיתחו במחזור וזה תעודת כבוד לעי₪  מיליון 9והסטרטאפים במחזור הראשון שלו גייסו 

, משאריות פסולת לחם ממחמצתו,  לאלרגיים לגלוטן קותופיתוחים שונים כמו קמח מבננות יר הראשון 

התקציב השנתי של תוכנית המאיץ השנתי הוא  .'סופר יין מענבים ושוקולד שמוריד את רמת הסוכר וכו

שמעבירים הכשרות וסדנאות. התוכנית  דן הרפזשמתחלקים למימון שני עובדים ניצן בלום ועי₪ אלף  240

 של עידןמפורסמת בקול קורא. העמותה ממנה מכספה שלה חצי שכר עבור העובדת ניצן סלע והשכר המלא 

לגבי שיפוץ ₪. אלף  40עלותו  דמו דיי מופע החשיפה בו הגיעו אליו הסטרטאפיםה המנטור הראשי.הרפז 

העמיד מבנה לסטרטאפים. אני הרשות התחייבה ל בקול קורא  ₪ .אלף  125המתחם  בבית החאן קיבלנו 

של משקיעים, סדנאות של תלמידי  להעמיד מקום לסטרטאפים שמשמש את העירייה לפגישות מחויב

מעבר לזה המבנה הוא של היזמים בק"ש  תוכנית האקסלרטור מופעלת פעם בשבוע בימי רביעי, ,'וכותיכון 

 רשות העירייה.תחת ושל הצעירים בק"ש והוא 

 

של  ברשותולדחות את ההצעה של מר אלי זעפרני להפסיק את ההתקשרות עם יוזמה לאומית   החלטה:

 אראל מרגלית.

עו"ד אביחי שטרן, עו"ד אופיר יחזקאלי, מר מישל בן שימול : החלטה זו נדחתה  ע"י חברי הקואליציה

מלול  ובהתנגדותם של חברי האופוזיציה מר  ,מר יורם ממן, מר יהודה חיים, מר אלכס קראצ'ון, מר יורם

 החלטה זו נמנע מר יורם מלול.ב אלי זעפרני, ד"ר אביבה זריהן וייצמן, וד"ר בוריס סידלקובסקי.

 

 

מבקש  ________עובד אחזקה בשם  )בדלתיים סגורות( ,מוצג  ע"י עו"ד אביחי שטרן:-ענייני עובדים .13

 .2020ועד סוף דצמבר לצאת לחל"ת בשל סיבות אישיות החל מיוני 



 

12 

 

 

 לצאת לחל"ת.אושרה בקשתו של עובד העירייה  החלטה:

 

 הבקשה אושרה פה אחד.

 

 

 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 

 

 

 

 

 


