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 דיון והחלטות על נושאים לסדר היום:

 

 :אביחי שטרןמוצג ע"י ראש העיר עו"ד  -דבר ראש העיר .1

בראש ובראשונה אני רוצה לברך בשם  ,הרבה דברים טובים ,סקירהב הישיבה נתחיל אתערב טוב לכולם, 

רצקי על קבלת פרס יכולנו את הבעלים של קבוצת הכדורגל המקומית ואת יקיר העיר קריית שמונה איזי ש

שוחחתי אתמול עם איזי ובירכתי אותו בשם כלל  ,מטעם משרד התרבות והספורט 2022ת מפעל חיים לשנ

כדורגל חדיש  אצטדיוןבהזדמנות זאת אני רוצה ליידע אתכם כי מזה זמן רב אני פועל להקמת  ,תושבי העיר

כאות הערכה ותודה על כל מה שעשה למען  ישירצקעל שם איזי  האצטדיוןוכשזה יקרה אמליץ לקרוא את 

גם אנחנו בעיריית קריית שמונה , המדינה את יום המעשים הטובים ביהיום ציינו ברח, העיר ותושביה

עשו דברים טובים במספר מוקדים ברחבי העיר,  נרתמנו ועובדי הרשות יחד עם מתנדבים ותושבי המקום

אני מודה לכל מי שהשתתף ביום הזה ומאחל לכולנו לעשות כל יום , צבעו, ניקו, סידרו וטיפחו את העיר

כי אנחנו ממוקמים במקום השמיני מבין הרשויות הקטנות בישראל  וע שעברתבשרנו בשב, המעשה טוב

יישר כח לכל העוסקים במלאכה ובמיוחד לבני הנוער ,  בשיעור המתגייסים לשירות משמעותי בצה"ל

בעולם ויצאנו לנו  ענייןקריית שמונה ממשיכה לעורר  האיכותיים שלנו שלא מוותרים על שירות משמעותי

ח בימים האחרונים שתי משלחות: האחת משלחת חדשנות מהודו שהגיעה ללמוד על האקוסיסטם לאר

בתחום הפודטק, אגרוטק והביוטק בעיר והשנייה משלחת קק"ל ארצות הברית בראשות ידידינו הגדול 

בנוסף , מנכ"ל קק"ל ארצות הברית ראסל רובינסון כדי לרתום את הקרן להמשיך ולהשקיע בקריית שמונה

ירחנו את צמרת הנהגת ונקובר שהגיעה לעיר לפגישות וסיורי עבודה וכמובן לחזק את הקשר בין ונקובר א

בפעילויות מדהימות במתנ"ס  2022ציינו בסוף השבוע האחרון את יום המדע  ,לקריית שמונה ויישובי הגליל

ם והתרגשתי לראות ש יוהסביבה, הייתארתור פוקס ובהשתתפות מאות ילדים ובני נוער מקריית שמונה 

נבחרות הרובוטיקה של בתי הספר  מגינים ומצודות  ,את דור העתיד האיכותי שלנו עוסק ומתעניין במדע

בבנייני  המשפיעים תבוועידהפעם הנבחרות המדהימות האלה השתתפו , ממשיכות להביא כבוד לעיר

אני רוצה לברך בשם כולנו את המאמן אנטון קרוגליאק וילדי מועדון הג'ודו , כל הכבוד ,שליםהאומה בירו

ועוד גאווה מקומית: ברכות לסטודיו , ים מרשימים באליפות הצפון בג'ודומכבי קריית שמונה שזכו בהישג

TOPSTREE ואם זה , פבניהולה של שיר ואזנה שלנו על הזכייה במקום הראשון באליפות ישראל בהיפ הו
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יק אז נברך גם את בנות נבחרת מכבי אולימפיה קריית שמונה שזכו במקומות ראשונים ובמדליות לא מספ

את פרק הזכיות נסיים עם נבחרות , ות אמנותית שנערכה לאחרונה בצפוןזהב באליפות הפתוחה בהתעמל

חרות הרובוטיקה הרובוטיקה של בתי הספר מגינים ומצודות שנכנסו לעשירייה הראשונה בארץ בת

אני מבקש לעדכן ולהזמין את חברי המועצה ואת הציבור בקריית שמונה, בגליל ובכל המדינה  ,ארציתה

בית הספר אורט  ,בחול המועד פסח בקריית שמונה שיתקייםלפסטיבל הטיפוס למשפחות הראשון בישראל 

דרך ויארח  דנציגר ממשיך להוביל והתבשרנו לאחרונה שבית הספר נבחר להוביל מהלכים חינוכיים פורצי

התחלנו השבוע במבצע עיקור/סירוס וטיפול  ,ץ כדי שילמדו על הנעשה בבית הספרצוותי חינוך מכל האר

אני מבקש להודות לתושבי העיר, למתנדבים ובעיקר  ,חתולים 200במבצע הנוכחי יטופלו  ,בחתולי רחוב

חבילות סיוע שתרמו תושבים  למשנה ראש העיר אלכס קראצ'ון על גילוי סולידריות עם אוקראינה והעברת

בימים אלה אנחנו מבצעים עבודות להחלפת מערכת המיזוג , סקיים מקומיים לפליטים מאוקראינהובעלי ע

בתום העבודות יוכלו המבקרים במקום  ,אלף שקלים שהשגתי ממפעל הפיס 700בהיכל התרבות בעלות של 

ומאושר לבשר כי פעם ראשונה מאז ומעולם שיש אני גאה  צפייה בכל מזג האוויר תמחווייליהנות סוף סוף 

והביתן שלנו זוכה התערוכה מתקיימת היום ומחר  ,לקריית שמונה ביתן בתערוכה בינלאומית של תיירות

 ,לסיום אני מבקש להזמין את כולם לחגיגת פתיחת אירועי האביב  עם הזמר סטפן לגר ,להתעניינות רבה

, בישיבת מועצה קודמת התחלנו כחלק מפיתוח ארגוני ואמרנו כרותבמרכז הכי 06.04.22-יתקיים בהאירוע 

שבכל חודש נבחר את העובד המצטיין החודשי של העיריה אז נעניק את תעודת ההצטיינות לגב' לוזית בן 

ביצוע מוצלח של כלל המטלות שהוטלו עלייך בעיקר בנושא השקיפות של  על תפקודך הראוי לציון, סימון,

 ,מעריכים ומוקירים לך. 96%ק משמעותי גבוה שקיבלה עיריית ק"ש אתר העירייה ,חל

 

 מוצג ע"י היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: 9/2021בפרוטוקול מועצה לא מן המניין  5תיקון סעיף  .2

כאשר התבקשנו לדווח למשרד הפנים על  2.6.21מועצת העיר אישרה את החלטת וועדת השמות מיום    

: מוסכם וועדת השמות כינוס במפורש מס הפרוטוקול ותאריך יצויןההחלטות אז הם ביקשו שבפרוטוקול 

 באופן הבא: 9/2021ומוחלט לתקן את פרוטוקול 

 
 .2.6.2021מיום  1/2021שמות מועצת העיר מאשרת את פרוטוקול וועדת    

  

 החלטה:  
שמדובר בוועדת שמות מס'  9/21בפרוטוקול מועצה לא מן המניין  5תיקון סעיף  את פה אחד לאשרהוחלט 

מר ו מר אלכס קרא'צון, מר אופיר יחזקאלי, ו"ד אביחי שטרן,ע: ע"י חברי המועצה  2.6.21מתאריך  1/21

לא השתתף , מר מישל בן שימול  מר יורם מלול  ,זריהן וייצמן ד"ר אביבה חברי המועצהו ,יהודה חיים

 בהצבעה.

 

 יוצג ע"י היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: -הארכת מינוי נציג ציבור מר חגי סבתי כדירקטור בחכ"ל .3

לשוב למנותו לתקופת כהונה  יהיהשנים וניתן  3בהתאם לתקנות נציג ציבור בגוף המנהל יתמנה לתקופה של 

אחת נוספת, כמובן זה מחייב אישור של וועדת המינויים אחרי אישור מועצת העיר, מר חגי סבתי מונה 

 שנים. 3ולכן אנו מבקשים להאריך את מינויו לתקופה של  2019לקראת סוף מאי 

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

אדיר, הוא בעצמו קאו'צר ויועץ  ןיש לו ידע וניסיו שיבות ,מגיע בזמן,מר חגי סבתי איש רציני, מגיע לכל הי

 נוכחות שלו מסייעת המון לדירקטוריון, נשמח אם כולם יאריכו את תקופת הכהונה שלו.הארגוני וכלכלי, 
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 החלטה:             
שנים   3את הארכת מינוי נציג ציבור מר חגי סבתי כדירקטור בחכ"ל לתקופה של  ברוב קולות לאשרהוחלט 

מר אלי  יהודה חיים, מר : עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר יחזקאלי, מר אלכס קרא'צון,ע"י חברי המועצה

 חבר המועצהד"ר אביבה זריהן וייצמן,  המועצה תוחבר ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו, מר מישל בן שימול

 נמנע מלהצביע.ר יורם מלול מ

 

 תבר"ים כולל עדכון מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: .4

 

סכום   יעד התב"ר מס תב"ר
התב"ר 

 שאושר בעבר 

פתיחה/הגדלה/  
 הקטנה 

סה"כ  
 התבר  

 גורם מממן

852 
חיזוק בי"ס 

 תל חי
           

7,040,532          2,770,755  
     
9,811,287  

החינוך  משרד
התחייבות 

2022/89/006 

1394 
שיקום 

תשתיות 
 ציבוריות

           
1,464,932               12,431       

1,477,363  
משרד  1705169 

   השיכון

גידור וביתן  1663
 שמירה 

                         
-                 64,000            

64,000  
משרד החינוך 

1001529448 

1664 
ישן מול 

חדש 
1807908 

                         
-            1,606,434       

1,606,434  
משרד  1807908 

   השיכון

1665 
ישן מול 

חדש 
1837079 

                         
-               309,473          

309,473  
משרד  1808039 

   השיכון

1666 

פרויקט 
 -דיגיטלי 

מובילים 
 דיגיטליים 

                         
-               213,333          

213,333  
  משרד הפנים
1001484356 

1668 
נגישות 

אקוסטית 
 המגינים

                         
-                 30,000            

30,000  
התחייבות 

2022/24/183 

חיזוק בה"ס תל חי לצורך השלמה של שדרוג וחיזוק  לאשר הגדלה של תב"ר מבקשמציג, מסביר וראש העיר 

מרכיבי בטחון  ₪אלף  64לשיקום תשתיות ציבוריות,  ₪אלף  12, עוד ₪ 2,770,755 -המבנה לרעידות אדמה, ב

 דיגיטליעבור גידור וביתני שמירה לבה"ס תל חי ,דנציגר וגם גידור בחווה החקלאית, ישן מול חדש, פרויקט 

ועל נגישות ביתי  םדיגיטלייתקציב שמגיע ממשרד הפנים לצורך מובילים  ₪אלף  213 יםדיגיטלימובילים 

 הספר.

 שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:
 מה זה ישן מול חדש?

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

משמש לתשתיות  ישן מול חדש זה תקציבים שאנו מקבלים עבור בנייה חדשה לצורך שדרוג המרחב הישן,
 במרחב הישן והבתים בעיר.

 
 שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 ?מסוימיםהאם זה צבוע לפרויקטים 
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 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:
אלף  30וותיק, ההחלטות הם של הנהלת העיר,לא, זה הולך למרחב ותיק לכל פרויקט שיכול להיות במרחב ה

 ₪אלף  30לצורך נגישות בבה"ס ברנקו וויס,  ₪אלף  30טית בבה"ס מגינים, עוד לצורך נגישות אקוס ₪

 לצורך נגישות בבה"ס המתמיד. ₪אלף  30לצורך נגישות בבה"ס דנציגר, 

 
 שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 ?מדובר בתב"ע למרכז העיר ₪אלף  300-ב
 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:
 ישן מול חדש, מה יעשה איתם תחליט הנהלת העיר. ₪ אלף 300לא, 

 
 שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:
 אמרתם שניתן תקציב, התקציב הוא לא תב"ר?

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

ההוא ממשרד הפנים, אנחנו בהנהלת העיר מקיימים דיון לפי צרכי הרשות, מבחינת לא ישן מול חדש, 

לעבודה, נצטרך תכנון, תקציבים  סר, אני פותח תב"ר כדי שהתקצוב הזה יוכל להיכנשקיפות אישרנו תב"

שכונה חדשה כחלק מהמרכיבים של שכונה חדשה זה נקרא  םשמקבלים בעקבות שדרוגים חדשים, משווקי

 מהכסף שמגיע כדי להשקיע גם במרקם הפרטי כדי שלא הכל יהיה רק בחדש. קשן מול חדש, חלמרכיב י

 

 החלטה: 
: עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר ע"י חברי המועצהאת התב"רים הנ"ל שהוצגו    פה אחד לאשרהוחלט 

, מר מישל בן שימול יחזקאלי, מר אלכס קרא'צון, מר יהודה חיים, מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו

 ד"ר אביבה זריהן ויורם מלול. וחברי המועצה

 

 
 תקצוב תנועות נוער, יוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: .5

-2018כי החומש היה  2022הזה אישרנו הוא היה במסגרת החומש של הפיס, נעדכן אותו בשביל שנת  התב"ר

, במסגרת החומש הזה אני שמח שזו השנה השלישית שאנו מאפשרים תמיכה בתנועות הנוער ובחינוך 2021

קורא פומבי  הבלתי פורמלי שלנו וכל שנה זה נעשה באותה הדרך, בכל שנה אנו מצביעים פה ומפרסמים קול

,תנועות הנוער מגישות, החלוקה היא לפי מס' המשתתפים בכל תנועה ותנועה ככה גם גודל התמיכה ולפי 

הקול קורא אנו מחלקים בין כל תנועות הנוער שהגישו, אז אנו צריכים להצביע גם השנה על תקצוב תנועות 

 הנוער, זה נעשה דרך יחידת הנוער שמרכזת את כל התנועות.

 
 סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:שאלת 

 באיזה ערכים?

 
 שאלת חבר המועצה מר יורם מלול:

 מה זה אור ישראלי?

 
 שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 מה התקציב ?מה המשמעות של זה?
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 התייחסות מנכ"ל רשות המתנסים מר אלעד קוזיקרו:

כאשר זו השנה השלישית שאנו עושים חלוקה של תקציב תנועות הנוער, זה מגיע מתמיכה של מפעל הפיס, 

בעצם יכולה להשתתף, התקציב מחולק  ההשנייכל  ארגון תנועת נוער פועלת בק"ש יותר משנה אחת מהשנה 

גונים, כל מי שמגיש מהתקציב מחולק באופן שווה לכל התנועות באר 20%עפ"י קריטריונים שנכתבו ואושרו, 

אחוז לפי כל תנועה  20אחוז לפי כמות הילדים,  80אחוז מהתקציב באופן שווה,  20מגיש את כל המסמכים , 

חניכים צריך  100והשאר לפי כמות הילדים, אנו עושים מפקד כלומר הגשת  ₪ 3,217כלומר כל תנועה קיבלה 

וז באפן אקראי, מתקשרים לעשרה אחוז מהילדים אח 10להגיש תעודות זהות וטלפונים ועושים מפקד של  

ענו שבתנועה, יש מס שאלות ששואלים אותם  8-אחוז מ 80ענו אז מאושרים  8ילדים שהגשת , 100ואם מתוך 

דק שהם לוקחים חלק  60אם הם בתנועה ,כמה פעמים מגיעים בשבוע כי צריך לפחות פעולה אחת בשבוע של 

ענו שהם בתנועה,  8שהגשנו  100מחשבים את כמות הילדים אם מתוך בתנועה, אם אתה מכיתה ג ומעלה, 

 500, 400ילדים נחשבים, לוקחים את סך כל התנועות מארגונים שהגישו,  מחלקים את כמות הילדים  80

אחוז ואז בעצם מעבירים את הסכום לתנועה לפי כמות ילדים שמאושר בכל תנועה ואז  80-ילדים חלקיי ה

 נעשה בשנה הקודמת ובשנה זו.יחסי קטן של כל התנועות וככה  לפי הגודל, איזה חלק בעצם חלוקה הוגנת

 

 שאלת סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 איפה זה אושר?

 
 תגובת  מנכ"ל רשות המתנסים מר אלעד קוזיקרו:

עם חידודים של יועץ משפטי ,כמובן עם מפעל הפיס שאישר את זה כי זה תקציב מהחומש  כתבנו קריטריונים

 של מפעל הפיס.

 
 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

מדבר , תעדוף לאחת מתנועות הנוער כי לדעתי יש להם צרכים יותר גדולים  ןשייתהייתי רוצה להכניס שינוי 

 על "כנפיים של קרמבו".

 
 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: תגובת

לצרכים יותר גדולים או פחות גדולים, זה לא המקום לנהל דיון כזה, עשינו  סאני לא חושב שאני צריך להיכנ

 אחוז לא תלוי בכלום, כל תנועה שהגישה מקבלת  20-חלוקה ש

לכולם אנו מחלקים לפי כמות שוויוני  יהיהאחוז בשביל שזה  80אחוז, מתחלק בין כמות המגישים, 20 

החינוך בלתי פורמלי הוא מבורך ואני  למבורכות, כהחניכים, אין אחד יותר ואחד פחות, כל תנועות הנוער 

חלק שנוכל להעניק להם כמה שיותר תמיכות אבל לא מוכן לעשות הבחנה בין  וייקחאשמח שכמה שיותר 

ערכים דתיים, נסיעות מחוץ לעיר כל אחד יכול לנמק  תנועה לתנועה מי יותר ומי פחות, לאחד יש צורך כזה

 למה הוא מיוחד ואני לא נכנס לזה.

 

 התייחסות מנכ"ל רשות המתנסים מר אלעד קוזיקרו:

הם הגישו אבל ללא תעודות זהות ואיחרו את  יושבים בקריה הצפונית, אור ישראלי זה ארגון נוער מוכר,

ככל שהם יגישו בשנה הבאה את הרשימה שלהם עם  סי,אז השנה הם קיבלו רק את החלק היח המועד,

 התעודות זהות ומספרי טלפונים נוכל לקיים מפקד אז נוכל להכניס אותם.

 
 שאלת חבר המועצה מר יורם מלול:

 מה ז"א הגישו ללא תעודות זהות?
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 תגובת מנכ"ל רשות המתנסים מר אלעד קוזיקרו:

ומגישים למפקד ובונים את  במפקדים שונים שמקבלים תקציביםתנועות נוער וארגונים שהם לוקחים חלק 

הרשימה שמית שלהם כמו שצריך אז הם לא הגישו תעודות זהות ואמרנו אם הם לא יגישו לא נכניס אותם 

 ארגון נוער ארצי. ארגון קיים ,מכירים אותו, למפקד,

 

 שאלת חבר המועצה מר יורם מלול:

 ות? איזה פעילות הם עושים?מה המשמעות של הגשה ללא תעודות זה

 

 תגובת מנכ"ל רשות המתנסים מר אלעד קוזיקרו:

 הם לא נכנסים למפקד.

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

אחוז הוא  20אור ישראלי זה ארגון נוער מוכר, אם הוא הגיש והוא ארגון מוכר שעונה על הקריטריונים אז 

ה שהוא ארגון רשמי מוכר, הסיבה זו איחור, אם יגישו בשנה הבאה אחוז זה תלוי בז 20ענה על הקול קורא, 

 גם תעודות זהות, ארגון שנמצא בקריה הצפונית, עושים דברים נפלאים.

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

מכיר את הקריה הצפונית, מכבד ומעריך, אני לא יודע מה הארגון הזה ומה המשמעות של לתת אפילו אגורה 

 לגוף שמזדהים שם ללא תעודות זהות?אחת 

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

אחוז, לחלק של התעודות זהות  20-שוב אני אומר יש מפקד , בגלל שהוא ארגון מוכר ורשמי זכאי לפחות ל

 זכאי. יהיההוא לא 

 
 שאלת חבר המועצה מר יורם מלול:

 יש תעודות זהות של המגישים של  הבעלים?

 
 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:תגובת 

 כן, הוא ארגון רשמי מוכר.

 

 החלטה:

: עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר יחזקאלי, ע"י חברי המועצהאת תקצוב תנועות הנוער   פה אחד לאשרהוחלט 

 וחברי המועצהמר אלכס קרא'צון, מר יהודה חיים, מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו, מר מישל בן שימול 

 ד"ר אביבה זריהן ויורם מלול.

 

 מוצג ע"י היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: 2022הנחות ארנונה שנת  .6

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 יו"ר ועדת הנחות מר יורם ממן חלה בקורונה, בהזדמנות זו נאחל לו רפואה שלמה ובריאות איתנה.
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 יוסף:התייחסות היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר 

צרפתי דף שמסביר בדיוק על מה מדובר, מועצת העיר רשאית לאמץ את ההנחות בארנונה, היא רשאית לאמץ 

אחוזים, היא רשאית לאמץ אותם בחלקם כלומר אפשר לקבוע שמי  100אותם במלואן כלומר בהיקף של 

מועצת העיר אישרה את אחוזים , עד להיום  80או  70אן  30או  50שעונה על התנאים מקבל הנחה יקבל רק 

כלומר מועצת העיר האם היא מאמצת את ההנחות בארנונה  ההנחות במלואן וזו הצעה של הנהלת העיר, 

כמו כן מועצת העיר תקבע עד מתי מותר להגיש בקשות להנחה, הנהלת העיר מציעה שזה במלואן או בחלקן, 

והמועד לקבל החלטה זו בבקשות תהייה  , ומועצת עיר עד מתי יתקבלו החלטות בבקשות31/8/22יהיה עד  

מועצת העיר לא רשאית להגיד  פרוט ההנחות זה אזרח ותיק, נכה בקצבה, חסיד אומות עולם,, , 31/12/22עד 

או חלקן בהיקף מלא או בהיקף היא רשאית לאמץ את כל ההנחות  ,אני מאמצת את ההנחה הזו ולא האחר

 חלקי.

 
 ן וייצמן:שאלת חברת המועצה ד"ר אביבה זריה

 ?למה 

 

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: תגובת

 ההנחות לפי קריטריונים מקצועיים. תכי הדיון הספציפי בהנחות נעשה בוועד

 
 שאלת סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

מברך על כל נתינה של הנחה למי שראוי לה, נושא חשוב שטומן בתוכו ריבוי זכויות, הקטע של ההנחות 

-, אייך זה נקבע אי כושר ללא רשום כמה אחוזי הנחה הוא מקבלמוגדרות , רשום אזרח ותיק ושניתנות הן 

אחוז? אני יודע שבממוצע  70אחוז, 50אחוז,  40?, ומה אחוזי הנכות שמזכים תושב בהנחת ארנונה 75%

ות אנשים שמקבלים קצבאות מביטוח לאומי בק"ש הוא הרבה יותר גבוה מהממוצע הארצי ,מקבלי הקצבא

בק"ש האחוז שלהם הרבה יותר גבוה כולל בעלי הנכויות וזה מחייב אותנו לראייה קצת אחרת, יש לנו 

 אם יש מדד ארצי ההתקבצות של יותר אנשים שזקוקים לזה ולכן ראוי לבחון את אחוזי הנכות שנקבעים, 

אם באה תושבת  , האם אנו הולכים על פי הרף המחמיר או הרף המקל? מהו הרף בכלל?? שקובעכלשהו 

 ולא מגיע לה הנחה בגלל האחוז הנוסף אז אנו בבעיה. 74%שבקושי הולכת ויש לה 

 

 תגובת מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטון:

 .75%ולא  74%אתה צודק בגלל זה ביטוח לאומי נותן נותן 

 
 התייחסות  סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

ככה, זה שיקולים כלכליים של המדינה, השיקולים שלי פה זה אני מבין שביטוח לאומי עושה את זה מראש 

 של תושבי ק"ש.

 
 תגובת מנכ"ל העיריה עו"ד יורם ביטון:

 אבל זה תקנות של משרד הפנים שקובע את זה.

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 םלפי חוק ומשרד הפנים, ניתן להחמיר עם הקריטריוני קבועים םנקבעות ע"י הוועדה ,הקריטריוניההנחות 

 להחליט לעשות פחות מזה לא ניתן. , הם תנאים קבועים, ,להקל עליהם לא ניתן 
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 התייחסות  היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

 זה מה שמחייב. 75%ואם כתוב  זה קבוע בתקנות ההסדרים במשק המדינה הנחת הארנונה,

 

 יר מר מישל בן שימול:סגן ראש הע שאלת

 מה הנכות שמזכה לקצבה?

 

 תגובת  היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

 . 75%נכה זכאי לקצבה חודשית מלאה לחוק הביטוח, דרגת אי הכושר השתכרותו היא בשיעור של 

 

 התייחסות  סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 הציבור ראוי להקלה.

 

 אביחי שטרן:התייחסות ראש העיר עו"ד 

 אריאל יש לנו סמכות לעסוק בסוגיות כאלו?

 

 תגובת  היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

 מכות כזו, מועצת העיר רשאית לומר אני לא רוצה לתת את ההנחות.אין ס

 
 חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן: שאלת

 כאילו רק לרעה?

 
 תגובת  היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

 התקנות מאוד קשיחות.בהחלט , 

 
 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

או ,ההחלטה שלנו היא  התנאים נקבעו בחוק אין לנו סמכות להחליט מעל החוק  אין לנו סמכות לשנות את זה

 ע"י הרשות. עשאני לא נותן הנחות בכלל או שאני נותן חצי או שאני נותן הכל, המועד יכול להיקב

 
 ראש העיר מר מישל בן שימול: שאלת סגן

 מי שלא הגיש עד אוגוסט אז הזכות שלו מתבטלת?

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 .כן

 
 שאלת סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 בהרבה קשישים שלא מכירים את הזכויות שלהם.הגשה שלו? אני נתקלתי אפשר לשלוח את התאריך של ה

 

 חי שטרן:תגובת ראש העיר עו"ד אבי

אני לא יודע להגיב באופן פרטני על כל מקרה ומקרה, אם יש סיבות מספיק מוצדקות ללמה הוא לא הגיש אז 

הוא יכול לנמק למה הוא לא הגיש ונוכל להתחשב בהם, מאפשרים לכל אדם להגיש עד אוגוסט ,בדר"כ  עושים 

לא מונע אותה מאף אחד ,מי שזכאי להנחות  ערעור אף אחד חזה רבעון, אוגוסט זה כמעט סוף השנה, תמיד יש כו

מי שצריך להגיש  לא צריך להגיש בקשה בכלל,,על פי חוק לא מגיש בכלל לוועדה למשל גמלאי זה אוטומטי 
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אז הוא יצטרך לעמוד במבחנים, הכנסה, נכות, כמות נפש  25%בקשה זה מעבר לאוטומטי, אם הוא רוצה מעל 

 זה אוטומטי, לא צריך להגיש שוב פעם., בקשה ראשונה אח"כ מקבל את 'וכו

 

 התייחסות  חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

נשמע ממה שמתארים שמשרד הפנים למעשה לא נותן לנו באמת אפשרות להטיב עם התושב אלא את האפשרות 

הוסיף מציאות שבה משרד הפנים קובע שאתה יכול רק להוריד הנחות לא ל למנוע מהתושב הנחות מסוימות,

, נראה לי לא תקין בכלל, אז לא להגדיר מחדש מה נכון לעיר שלך ולתושבים שלך  לא לשנות הנחות, הנחות,

שלא יביאו את זה בכלל להצבעה ויתנו לאנשים שמגיע להם באמת הנחה ואת ההנחות שמגיעות להם בהגדרה, 

ת להוסיף הערה שגמלאי, אזרח גמלאי אוטומטית שמתחדשת לו הנחה אני לא בטוחה שזה מתרחש ואני מבקש

ולהגיש מחדש אישורים  הותיק מקבל קצבת סיעוד, נכה לצמיתות לא צריכים כל שנה למלא את הטופס לוגי

ולפנות שוב ושוב , אין צורך לטרטר את האנשים, הערה למילגם שלא יתזזו אנשים מסוימים ויתנו להם את 

נשים שהן מבוגרות ולא עבדו ,אין להם הכנסות ולא  ההטבה לצמיתות, יש אנשים שהם לא אזרחים ותיקים,

 סנכנסו לקטגוריה של ההנחות, אני מבקשת לבחון את זה אנשים שהם לא נופלים להגדרה אך יכולים להיכנ

לצורך העניין להגדרה של אזרח ותיק בעיקר נשים, לגבי ילדים בוגרים נכים שחיים בבתיי הוריהם זה עדיין 

 ה פה?תופס ההנחה כפי שמופיע

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

ואנו מתבקשים לאשר , לגבי אזרח ותיק בשנה האחרונה חוקק חוק בכנסת אזרח ותיק  כל מופיע שם בדףה

 מקבל אוטומטי זה לא בשליטת העיריה, זה החוק כיום.

 

 התייחסות  חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 הגדרות לאוטומטי שלא צריך להביא אישורים. אני רק אומרת תנסו להכניס עוד כמה

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

אין לנו סמכות כזו, זה נכון לנכות ,סיעוד, ילד נכה, זיקנה פטור לזיקנה, זה מה שעבר כרגע זה מצריך חוק, 

 בכנסת.

 

 התייחסות חבר המועצה מר אלי זפרני:

ראיתי שאתם  מפרסמים בדף הפייסבוק של העיריה את הנושאים בעניין של הגמלאים אני רוצה להוסיף לא 

החשובים כמו הנחות לגמלאים שהם לא צריכים להגיע לאגף הגבייה ולמלא טפסים, אני מבקש מהיום פשוט 

ם להגיע למלא טפסים באגף הגבייה, לגבי ועדת הנחות אני הייתי תפרסמו שכל התושבים ידעו שהם לא צריכי

קדנציה הקודמת אז אני יודע אייך הועדה אמורה להתנהל ואייך היא התנהלה ,אני לא יו"ר ועדת הנחות ב

 53חותמת גומי לא שלכם ולא של משרד הפנים, נכנסתם עמוק לכיס של התושבים, אם מנסור עבאס קיבל 

 תדממשלת ישראל ואף אחד לא עשה כלום ולא דיברו על חוקים והוראות אני מודיע לכם שאני בווע ₪ דמיליאר

ומי שלא רוצה להצביע איתי יחד , יו"ר ועדת ההנחות יורם  המרביהנחות אני נותן לכל אחד שמגיע נותן לו את 

 ממן כל התושבים ידעו את זה.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 אלי יש פה את הדובר  דורון שיענה למה פורסם ומה לא פורסם, חוק מדינה ומדינת ישראל פרסמה את זה.
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 תייחסות הדובר מר דורון שנפר:ה

 העירייה ולא דרך הפייסבוק כפי שהחוק מחייב.י חוק אנו עושים את זה דרך האתר כל מה שצריך לפרסם לפ

 
 שאלת חבר המועצה מר אלי זפרני:

 למה לא דרך דף הפייסבוק של העירייה?

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

מה שיש באתר יפורסם שוב גם בפייסבוק, גם דרך גיל הזהב כל  שלהם,אני בעד שהתושבים ידעו את הזכויות 

אחד שמקבל את המכתב שיקבל גם רשימת זכויות אם הגיע לגיל הזהב,  יש מדור לקשיש, מדור לוותיק אפשר 

ולהוציא את זה מסודר בחוברת זכויות וגם אפשר לקבל את כל רשימת זכויות ממחלקת  לקחת את הזכויות

 הרווחה.

 
 יחסות הדובר מר דורון שנפר:התי

 יש בו המון חומרים. העיריידף הפייסבוק לא נועד להודעות מסוג אלה לכן יש אתר 

 

 התייחסות חבר המועצה מר אלי זפרני:

תפרסם את זה בדף הפייסבוק של העירייה שאנו נוכל לעשות שיתופים כדי שאנשים יראו שנותנים להם דברים 

 טובים.

 

 המועצה מר יורם מלול:התייחסות חבר 

השאלות של משרד   למי שמגיע כמובן צריך לתת, בנושא ההנחות אין כאן שאלה בכלל האם לתת או לא לתת,

שם הרבה יותר טוב ממצבה של ק"ש ,תוכנית  ההאוכלוסייהפנים טובות לת"א וערים עשירות שהמצב של 

וקים לסיוע, לא רק שאני לא מקצץ אלא ההבראה שהעיר הזו עברה השאירה מאוחר המון אנשים שבהחלט זק

, אני מצפה תהכיסאולעזור לאנשים שנופלים כאן בין  םאני מבקש ממשרד הפנים שיסייעו לנו בעוד כמה מיליוני

, תוכנית ההבראה הביאה למצב שיש אנשים יותר ממקומות אחרים שזקוקים שמשרד הפנים יסייעו יותר 

להוסיף  לשכת הרווחה שמתמודדת עם עיר של אנשים שצריך לסייע להם,ע, צריך לראות אייך מחזקים את לסיו

, צריך לבדוק מי שהמצב שלו השנה לא הולך להשתנות ומצב נכות גבוהה צריך לדאוג שאנשים ס נוספיםעו"

 , זה נגישות שאני מבקש להם.מסוג אלה יקבלו מבלי להטריח אותם ומבלי לגרום להם להתנייד

 

 אביחי שטרן:תגובת ראש העיר עו"ד 

משרד  זה חקיקה ,על פי זה אנו פועלים, חוק ההסדרים זה לא משרד הפנים, התקנות קובעות את זה, זה תקנות,

הפנים מבקש את התאריכים להודיע לו עד איזה תאריך אתה מאפשר הגשה ועד איזה תאריך אתה מסיים את 

י עשה בטחון תזונתי למשפחות בעיר ,רצון ולא את הקריטריונים , בשנה שעברה השר הקודם אריה דרע הבדיקה

של המדינה לסייע ,יש דיבור שזה ימשיך גם השנה , יש גם הבנה שהלשכה המרכזית לסטטיסטיקה הדרוג הסוציו 

לא משקף מצב אמיתי היום ועובדים כבר על נוסחה אחרת שאמורה לתת מענה בחלק מזה, אנו כיום נשענים על 

 ק מתנהל והמשרדים מתנהלים ומתקצבים.נוסחה סטטיסטית שלפי זה המחוק

 
 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

של מקבלי  קצבאות נכות כללית שיעור כפול ממוצע ארצי, הערכים של ההכנסות ביחס לשכר   6.2%בק"ש יש 

בהכנסות הן לשכירים והן לעצמאים, אני מבקש להוסיף  פחות ממוצע ארצי 17%חודשי ממוצע  עומדים על 

סעיף בהגדרות של ביצוע עבודה שכל תושב בק"ש לא משנה מה ההנחה שקיבל בשנה הקודמת בסופה של השנה 
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הוא יקבל עדכון כתוב מעיריית ק"ש שמציינת שההנחה שלו נגמרה ואם היא נגמרה ושהם מזמינים אותו לחדש 

 אותה.

 

 עו"ד אביחי שטרן:תגובת ראש העיר 

 ויש לבדוק איתו את העניין הזה. ידיגיטלהשאלה אם יש לנו כלים טכניים לזהות עכשיו מי בקהל קיבל, יש יועץ 

 

 החלטה:

: עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר ע"י חברי המועצה  2022הנחות ארנונה לשנת את  פה אחד לאשרהוחלט 

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

 יורם מלול., אלי זפרני וד"ר אביבה זריהן  המועצה

 

 

 מכרזי רשות חנייה ומכרז רפואי ,מוצג ע"י סגן ראש העיר מר מישל בן שימול: .7

בשנים האחרונות בעבודה  קב מלחות בלבנון,ע 1982כולנו מכירים את חדר המיון, חדר המיון החל לעבוד בשנת      

בשנים האחרונות העבודה שלו לחצים שנבעו משיקולים כלכליים לצמצם את הפעילות  שנה, 32שלו עמד במשך 

 של המקום הזה, המקום הפך להיות נטל כלכלי על בה"ח זיו בצפת הוא הוגדר כמחלקה בתוך בה"ח זיו בצפת

בנוסף כל  לבה"ח זיו צפת זה היה ע"ח בה"ח בצפת ,הם מאוד אהבו את זה,,כל מי שהיה משונה מהמיון פה 

הצוות הרפואי שעבד פה בשנים הללו הוא היה חלק מהסכם קיבוצי, הם היו עובדים של בה"ח זיו בצפת , בגלל 

המציאות הגאוגרפית שלנו  בה"ח זיו בצפת חסך המון כסף על כל העובדים שהיו פה ועל כל ההגדרות שנבעו 

 אחרי שהמקום נסגר הופעל ע"י מד"א והגענו לסיטואציות שההשאלות הכלכליות הכריעו, 2014זה, בשנת מ

להם אוזן  ההייתקופות החולים לא רצו להשתתף בחלק היחסי שלהם והתחילו להפעיל לחצים כלכליים שגברו ,

עו בנו בנושא בצורה נציגים של ממשלת ישראל שניהם ממפלגות שונות שפג 2קשבת לצערי בממשלת ישראל, 

מאוד קשה ליצמן וגרמן שניהם העדיפו את השיקולים הכלכליים על פני השיקולים הבריאותיים שלנו, מערכת 

מכרזים לטובת קידום נושא הרפואה  2אדירים , יצאו  תגירעונוהחינוך התמודדה לאורך שנים רבות עם 

שבאה לעיר, יש לנו אחריות על חיי התושבים של רפואה מקצועית המקצועית בק"ש, אני מברך על כל תוספת 

בק"ש, אני קראתי את המכרז שפורסם בנושא רפואת החירום , לא נחזור אחורה, אנשים לא ישלמו בחיים 

שלהם על מחדלים שאנו יכולים למנוע אותם לכן בקשתי היא בנושא המכרז על המוקד הרפואי קרי הסעיף 

ת את ההחלטות שקודמו בהנהלת העיר כולל היציאה מהמכרז עד החירום אני מבקש להשעו לרפואתשמתייחס 

לקיום דיון מקצועי בנושא שיסכם את דוח הביקורת שנעשה בתחום , להסיק את המסקנות הנכונות מתוך 

הביקורת , לכן בקשתי בנושא עד לעריכת דיון בדוח המקצועי של הרופאים לא לקדם את הנושא של המרכז 

אנשים הגישו  לא יתכן שיצאנו למכרז, חירום אלא לאחר שהבנו מהם הבעיות שם,הרפואי בקטע של הגדרת ה

הצעות וההגדרות הבסיסיות במכרז מה שאנו דורשים הם ממוזערות לעומת הדוח שהרופאים הגישו על הפעילות 

הצעתי להחלטה לדחות את המכרז עד לאחר של המקום, אייך יתכן שמקום יעבוד רק בשעות של קופת חולים, 

 דיון ניתוח וקבלת מסקנות של הדוח המקצועי שהגישו הרופאים שבחנו את רפואת החרום בק"ש.

 

 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

כלכלי שאפשר  ראוי שנקיים ישיבה בפורום מצולמת לתושבים שיש בה פאנל רפואי, יהיהאני חושבת שזה 

את המינוסים והפלוסים שיש במוקד רפואי כמו שאתם  אתושאפשר לפתוח  ,אתושאפשר לדון  אותו, ללשאו

בריאות הולמים לתושבים, לא יכול להיות שאדם בשעת  ילשרותי קלהיאבמקדמים, נושא הבריאות צריך 

דק לבה"ח מבלי לפחות עזרה ראשונה ראויה פה ,ראוי שנעשה  45מצוקה גדולה וסכנה לחיים שלו יצטרך לנסוע 
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למינוסים ולפלוסים של התוכניות,  ףייחשף הציבור במובן הזה שהציבור יוכל לשאול בלייב ,הציבור דיון בשיתו

 זה מצריך את התגייסות הנהלת העיר ורצון לייצר מציאות טובה יותר בקשר של בריאות.

 

 התייחסות חבר המועצה מר אלי זפרני:

לטו על הרפואה בק"ש ואותם תורמים מרכז רפואי שאתם רוצים להקים דרך תורמים שבסופו של דבר יש

 19/7אלא  24/7מארה"ב יקבעו לנו איזה טיפול אנו נקבל ואיזה טיפול אנו לא נקבל, המרכז רפואי לא יהיה 

,התורמים יהיה להם רוב בדירקטוריון של המרכז הרפואי, הדירקטוריון ישב בארה"ב והם יקבעו לנו מה כן 

, אני לא זוכר שהם ₪ ימגבית קנדה שהם תורמים לק"ש מאות מיליוננעשה בק"ש ומה לא נעשה בק"ש, יש את 

קבענו והם  ובשיתוף פעולה ביחד איתם, אנחנ וקבעו לנו קריטריונים לאן ילך הכסף ומה נעשה עם הכסף, באנ

פשוט תרמו את הכסף למען הקהילה בק"ש, האם הולכים להפקיע את השטח את השינוי יעוד של השטח שאתם 

התחייבות נוספת והתושבים הולכים להיות  ₪ ןמיליו 10הולכים להקים את המרכז הרפואי?, התורמים נתנו 

ירות הם כן יקבלו ואיזה שירות הם הלקוחות של התורמים, הם ישבו בארה"ב והם יקבעו לתושבי ק"ש איזה ש

אם    לא יקבלו, זה אותם תורמים של בית אשר, אותה אדריכלית שהפכה להיות מומחית למרכזים רפואיים,

אז למה שאת כל הכסף הזה לא ניקח למקום הקיים ואז יהיה מיון קדמי ? האם   ₪ ןמיליו 20המדינה נותנת 

מכרז בנושא? האם התייעצתם עם חבר המועצה רופא ותיק האם עשיתם  התייעצתם עם הנהלת בה"ח צפת?

 האם שיתפתם את התושבים בנושא הזה? ד"ר בוריס שניהל את המיון לתושבים

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

הדיון במועצה על דוח הביקורת שנעשה בנושא ביקור רופא חייב לעלות כאן עוד לפני כל דבר אחר כי נחשפתי 

 .להציג אותו כאן ע"י מבקר העיריה חשיבותלדוח, יש 

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 הדוח טרם פורסם, בהתייחסות לדוח ביקורת שטרם פורסם זו עבירה פלילית, אי אפשר להתייחס לתוכן הדוח.

 
 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

את דוח המבקר ואחרי זה נוכל לתת התייחסות לקיים דיון בנפרד על נושא בריאות תושבי ק"ש, לשמוע צריך 

על בסיס שהוא יהיה ידוע לכולם, אני בעד הקמת מרכז מומחים אבל חייבים לקחת בחשבון שהמיון בק"ש או 

מי להביא את זה לאחריות והפעלה של בה"ח זיו בצפת,  מרכז ביקור רופא חייב לחזור למתכונת הקודמת,

עדיפות לתושבי  ןת אם נצליח להחזיר את חדר המיון שיפעל כאן הוא ייתשמכיר את בה"ח זיו מחכים המון שעו

ש והאזור בעצם פתיחתו, אני צריך את האישור של כל חברי המועצה כאן לפנות לחברי כנסת ולנסות לחוקק ק"

 חוק חדר מיון בק"ש.

 
 

 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 נרד לעומק הנתונים ונצא במסקנות.בוא נשב נקרא את הדוח בצורה מקצועית, 

 

 התייחסות חברת המועצה הגב' חן אדלר לגיסמו:

 סלהיכניש השלכות מאוד חשובות גם על ההורים שלנו, גם על הילדים שלנו ומבחינתי אנו מחויבים לעשות הכל 

מלא שאנו מקבלים את ההחלטה הנכונה, חסר לנו ידע מקצועי, נבין לעומק מה  ןלעובי הקורה ולדעת בביטחו

 צריך לעשות.
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 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

ביקורת ואז נחליט אם להביא את זה לישיבת מועצה או לא או  תאנו נזמן את הוועדה ונקבל את הנתונים בוועד

 ביקורת. תלקבל החלטות בוועד

 

 העיר אביחי שטרן מכריז על הפקה בדיון.ראש 

 

 חזרה מהפסקה וחידוש הדיון:

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

כמו שאתם מבקשים יחד עם  לא במועצת עיר בנושא מרכז רפואימקצועי  אנו נזמן את כל חברי המועצה לדיון

 עם צוות הביקורת.ו אשר שטרן הרפואי נציגים מקצועיים ,עם היועץ

 

 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 .המכרז שמתייחס לרפואת חירום יוקפא ביקורת  אני מבקש שעד שיתקיים דיון

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 וועדת המכרזים לא צפויה להתכנס בשבוע הקרוב.

 

 התייחסות מבקר העיריה מר אורן ירמיהו:

 יהיההדוח יוגש בתוך זמן קצר בהתאם ללוחות זמנים שנקבע מראש, נכנס ועדת ביקורת נאשר את הדוח ואז 

 אפשר לדון בנושא.

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 .כולנו רוצים להגיע לישיבה הבאה עם דיון 

 

 החלטה:

קיום דיון מקצועי בנושא מכרז רפואי  פה אחד לאשר להסיר את הנושא מסדר היום, עוד הוחלט: לאשר הוחלט

: עו"ד אביחי שטרן, ע"י חברי המועצה  יחד  עם נציגים מקצועיים ולאחר מכן דיון במועצה בנושא מכרז רפואי

מר אופיר יחזקאלי, מר אלכס קרא'צון, מר יהודה חיים, מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו, מר מישל בן 

זריהן, ד"ר בוריס סידלקובסקי,  מר אלי זפרני , מר ניסים מלכה ומר יורם ד"ר אביבה  וחברי המועצהשימול 

 מלול.

 

 הקצאת מבנה לאיחוד והצלה ,יוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: .8

 לה יוכלו לקיים את הפעילות שלהם ולא נעכב אותם.שאיחוד והצ מבקש להצביע בנושא כדיאני       

 

 החלטה:

: עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר ע"י חברי המועצהאת הקצאת מבנה לאיחוד והצלה   פה אחד לאשרהוחלט 

וחברי יחזקאלי, מר אלכס קרא'צון, מר יהודה חיים, מר אלי ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו, מר מישל בן שימול 

 לול.מר אלי זפרני , מר ניסים מלכה ומר יורם מ , ד"ר בוריס סידלקובסקי, ד"ר אביבה זריהן המועצה
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 אישור תיקון תוכנית חומש מפעל הפיס, מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: .9

 2022תיקון יחידי  והוא לשנת  צורך כעת להוסיףיש  בעבר, מפעל הפיס אושרה כברשל חומש התוכנית ה      

 .24/7-אלף לשנה למרכז הרפואי , השלמה ל 365למרכז הרפואי , תוספת של   24/7-תקצוב ל

 

 החלטה:

בדרך של הוספת תקצוב ל  2022לשנת  חומש מפעל הפיס תוכנית את אישור תיקון פה אחד לאשרהוחלט 

 .₪אלף  365למרכז הרפואי, תוספת של  24/7

: עו"ד אביחי שטרן, מר אופיר יחזקאלי, מר אלכס קרא'צון, מר יהודה חיים, מר אלי ע"י חברי המועצה

ד"ר אביבה זריהן, ד"ר בוריס סידלקובסקי,   וחברי המועצהשל בן שימול ברמי, הגב' חן אדלר לגיסמו, מר מי

 מר אלי זפרני , מר ניסים מלכה ומר יורם מלול.

 

 

 החלטת ועדת הנחות)אכיפה( יונח על שולחן המועצה. .10

 

 התייחסות ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 על השולחן לעיונכם. תמפאת צנעת הפרט לא נאמרים שמות לכן החלטת ועדות הנחות מונח

 

 

 הישיבה ננעלה!                                                            

 

 

 רשמה: גב קרן גוזלקר.

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                              עו"ד אביחי שטרן

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר 


