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 הוספת נושאים לסדר היום0

 מאפיה מרחבית בק"ש. .1

 

 

 והחלטות על  הוספת נושאים לסדר היום0דיון 

 

 0 סגן ראש העיר מר יורם ממןמוצג ע"י  בק"ש מאפיה מרחבית  .1

 התייחסות סגן ראש העיר מר יורם ממן:

עבודתך נעשית  ישר כח עובד מצטיין, ברכות למיכאל יעקבי מהשירות הפסיכולוגי על השירות שניתן,

הייתי  רוצה להתייחס לנושא של מאפיה מרחבית,אני  ואורן,כמובן  ברכות לדורון  נאמנה בצורה רחבה,

עשינו מאמצים כבירים על מנת לנסות לבטל את רוע הגזירה מול משרד  ,יחד אתך ראש העיר שותף

שהוא מחייב אותנו מתוך אחריות משפחות נצטרך לתת להם פתרון  421לצערי הרב ישנם  ,הביטחון

 כלפי אותם עובדים .

 

 :יר מר מישל בן שימולסגן ראש הע שאלת

 אפשר לקבל עדכון מה ההחלטה?

 

 סגן ראש העיר מר יורם ממן: תגובת

עשיתי אתמול שיחה עם גלעד מנהל התפעול של מאפיה  עובדים הוזמנו לשימוע לפני פיטורין, 421-כל ה

 ם בצורה ישירה ובצורה עקיפה.ראש העיר ועוד כמה שפועל גם ע"י תניסיונולצערי נעשו  מרחבית,

 

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:התייחסות 

 זה הכיוון כרגע. יותר מחיר מפוקח בלחם, יהיהלא 

 

 :התייחסות סגן ראש העיר מר יורם ממן

כולם להתגייס, אל מול המשרד האוצר  , מחובת,ראש העיר פועל כדי למצוא פתרון אתמול נעשו דיונים

משפחות דיברו איתי, בסמכות משרד  ביומיים האחרונים לא מעט לצערי זה לא קוצר הצלחות,

אחוז, לצערי זה לא קורה, אותם עובדים יגיעו  01מייצר מצב עם אותו מכרז לייצר מצב של  ןהביטחו

 מוכן לעשות כל מהלך גם אם הוא קשה, אם נצליח להתגייס כדי לשנות את רוע הגזירה הזו, אלינו,

שאנו מכירים ולצערי לא קוצר  ח"כיםמול עם שר האוצר  תניסיונובצורה מחייבת ואחראית, נעשו 

 השאלה אם אפשר אביחי לעשות עוד צעד בונה כדי לשנות את המציאות הנוראית הזו. הצלחות,

 

 :ראש העיר עו"ד אביחי שטרן התייחסות
 אני כרגע לא אחראי על החלטות של הממשלה.

 
 :סגן ראש העיר מר מישל בן שימולהתייחסות 

לא  ,ם את המיון וסוגרים גם את המאפיהעל עצמה סוגרים גאם ק"ש לא תתעורר  משפחות בק"ש, 421 

 ,לא חינוך תתעוררו.בריאות
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 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

אני מוכן להמשיך ולעשות כל מה שעוד אפשר שלא  עם כל המאמצים שנעשו עד היום לא צלחו,לצערי 

 שפחות שהלכו עוד קודם אחרי החלטה של בית משפט,מ 01לצערי  משפחות, 421נעשה, זה לא בדיוק 

כל המאבק הציבורי נעשה  , מעל שנה בסיפור הזה,םלהילחמשפחות , על כל משפחה צריך  01נשארו 

, בסוף מה שהכריע את הכף זה פנייה לבית משפט, ןהביטחולבית של גנץ שר  ץ,אני אישית יצאתי מחו

שפט קבע שהמכרז כדין והזוכה במכרז הוא כדין, מהרגע שיש תביעה מבית ה פנייה להודעות שיפוטיות,

לצערי בימים האחרונים השיח ברמה המדינית לבטל את  לבית משפט, מחויביםלבית משפט אנחנו 

אם אין מחר פיקוח זה גם ישים את הזוכה החדש בבעיה, שוק הלחם הוא שוק  הפיקוח על הלחם,

 נתגייס כולנו. ות והאזרח הקטן משלם, כולנו ביחד בואפחות תחרו יש פחות יצרנים, ריכוזי,

 

 :התייחסות סגן ראש העיר מר יורם ממן

 נושא חשוב לכולנו מועצת העיר ואפשר לנסות להשתדל לעשות יותר.

 

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן: שאלת 

 מה אתם מציעים מחר בבוקר שכל מי שיושב פה עושה אותו?

 
 

 :יורם ממןסגן ראש העיר מר תגובת 
 .אפשר להשתדל לעשות מול הספק הזוכה

 
 :ראש העיר עו"ד אביחי שטרןהתייחסות 

המחלקה המשפטית של העיריה, כולם גויסו כדי לעשות כל מה שאפשר למהלך הזה, יש פסק דין של 

 בהחלטה כמחאה עשינו. םלהילחאנו רשות שלטונית מבצעת ,כולנו מחויבים לחוק,  בית משפט,

 

 :גן ראש העיר מר יורם ממןהתייחסות ס

 .לפעול אל מול הספק הזוכה שיפעיל את המאפיה המרחבית תלגיטימיאפשר בצורה 

 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

 ביקשנו ממנו הוא לא רוצה.

 

 :סגן ראש העיר מר מישל בן שימולהתייחסות 

יתכן שאנו נמשיך להתנהג כאילו לא  משפחות, 421מדובר על  המהלכים שלנו צריכים להיות דרסטיים,

 לא קרה שום דבר.

 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

מהעובדים שהם תושבים שלנו וזה מקור הפרנסה שלהם, בק"ש נפתחים  אכפת לי מהנפשות הפועלות,

 דברים לא נסגרים.

 
 :תגובת סגן ראש העיר מר מישל בן שימול

השטח הוא שטח של  האחריות היא עלינו, עובדי ק"ש,עובדים שם הם  זה מפעל של ק"ש לפי תפיסתי

בכפוף למציאות הכללית  צריך לדאוג שהזכויות שלנו במקום הזה לא יפגעו, שלנו בעתיד, ויהיהק"ש, 

ישראל וכנסת ישראל מהנקודות  תשמתחילה להיות שרשרת מאסיבית של התעלמות של ממשל

נקודות שמסכנות את התושבים שבה אני קורא לצאת למהלך חריף שמתחיל קודם  החשובות לק"ש,
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להשבית את עיריית ק"ש ליום אחד כמחאה, ואם זה לא עוזר לשנות  מציע לסגור, בתקשורת ארצית,

טובה להבין שהציונים בתועיל  למהלכים ולסגור את ק"ש כולל במעבר משבוע הבא עד שממשלת ישרא

 ניישב את המקום בכבוד וזו ההצעה שלי. ולא ילכו לשום מקום,שגרים בק"ש לא הלכו 

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

עד שבית המשפט נכנס לתמונה אין מה  הנושא חשוב, היה צריך לעשות המאבקים כמה חודשים לפניי,

זה על גב  לא מכובד לא יכל לעשות שום דבר כי בית המשפט הכריע, ןהביטחוגם סגן שר  הרבה לעשות,

קיבלתי מבוריס הודעה שא"תן ואליציה לסגור את הדברים בינכם, העובדים, יכולתם לשבת בינכם הק

 במסעדה זה היה מזמן.

 
 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

 בלי צוות, אין צוות היא לא פעילה ,פרמדיק ונהג כי ניידות פיזית יש הרבה יותר במסעדה.
 

 ורם מלול:התייחסות חבר המועצה מר י
 צריך לבדוק את זה לעומק.

 
 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

ככל שנושא הוא דחוף וחשוב צריך להצביע להעלות אותו לסדר היום ולדון בו כמו שצריך, לעשות 

אנשים שהולכים הביתה ולא עובדים זה קטסטרופה לעיר, המצב  421ישיבה מיוחדת של סיור מוחות ,

צריך לעשות חשיבה לא במועצת העיר אלא חשיבה של חברי  התעסוקתי פה לא טוב והולך ומידרדר,

 מועצה באופן נפרד ,צריך להחליט אם זה על סדר היום או לא על סדר היום.

 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

יים על פי החוק, אנו הנושא מספיק חשוב שנדון בו, זה לא נשלח יומ יה על סדר היום,פורמלית זה לא ה

 כבר דנים בזה ואם יש הצעות בוא נדון בזה.

 

 :התייחסות סגן ראש העיר מר יורם ממן

 במסגרת. ושיישארשכל אותם עובדים ההצעה 

 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

לא של ההנהלה, בואו  אין פה אף נציג מהמאפיה המרחבית לא של העובדים ולא של וועד העובדים,

יהודה חיים תזמין גם את איציק  י המועצה מי שרוצה מוזמן להצטרף,צוות משימה לכל חבר נקים

 מהמפעל כנציג של ההנהלה, את יו"ר וועד העובדים שלהם ובואו נחשוב יחד איתם.

 
 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 נעשה כל מה שצריך לקדם את העניין הזה.
 

 :מר אלי זפרניהתייחסות חבר המועצה 
קודם כל אני רוצה לברך את קרן גוזלקר שחזרה אלינו לישיבות מועצה לא הייתי שתי ישיבות בגלל 

האבל של אחי והניתוח שלי, ההצעה שלי ראש העיר תן מחר הוראה לכל מערכת החינוך להפסיק את 

נחנו נוסעים לבית את כל המפעל וכל מי שרוצה לבוא א הלימודים, אוטובוסים מעלים את כל הילדים,

של גדעון סער שר המשפטים ולבית של יפעת שאשא שרת החינוך ואנחנו לא נזוז מהבית, כי אני פועל 

שתמכתם בו בבחירות אם הוא  חזיק את הממשלה מהגרון אדון שר המשפטים לפי  מנסור עבאס שמ

,אם  וסים כל התלמידיםזו ההצעה שאני מציע אוטוב לא יפעל ולא יטיל וטו למען עובדי המאפיה בק"ש,
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על המדרכות  עשה שם על הכביש,נ כל ילדי ק"ש יהיו בבית של גדעון סער ויפעת שאשא בשישי שבת,

גדעון סער יכול לבוא לראש  ,ביחד עם כל עובדי המאפיה והמשאיות של המאפיה זו התשובה שתהייה

 הממשלה ולהגיד לו אם סוגרים את המאפייה אני מפיל את הממשלה.

 
 :ת ראש העיר עו"ד אביחי שטרןתגוב

 אני יותר מאשמח שנתגייס כולנו עם מה שאתם מציעים.
 
 

 :התייחסות סגן ראש העיר מר יהודה חיים       

ביחד  שלהיפגבנושא המאפיה המרחבית במהלך הישיבה שלחתי הודעה לגלעד מנהל המאפייה, ביקשתי  

ק"ש לא מעניינת את  חבל על הזמן שלך ושל כולם, ההייתאיתו ועם איציק לחשוב על פתרון, הודעתו 

השלטון היושב בירושלים ברשות הרשע ליברמן, מבחינה משפטית אי אפשר לתקן את הגזירה של 

שמשלם את המחיר זה מכרזים יצאו לדרך ,אין זכות קיום לתעשייה שלנו בק"ש, מי  הממשלה הזו,

 השכבות החלשות.

 

 

 :החלטה 

       מעל סדר היום.בק"ש   את הנושא מאפיה מרחביתלהוריד   פה אחד הוחלט

 

 על סדר היום0

 יוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן.-דבר ראש העיר .4

 יוצג ע"י ד"ר אביבה זריהן וייצמן.–חיוב ארנונה/סנטפים  .2

–תב"ע מרכז העיר – 242-1705122החלטה של מועצת העיר על הרשות המקומית כמגישת התוכנית מס'  .0

 הגב' אדר טל עוזיאל מהנדסת העיר. יוצג ע"י

השכרת מבנה העירייה לצורך הפעלת מרפאות קהילה ו/או מרפאה יועצת ו/או מכונים מקצועיים  .1

 (.0/2122מצ"ב חו"ד )מכרז  -, ממוגרפיה באמצעות קרונות אשר יחוברו לבניין MRI  ,C.Tושרותי 

 אישור פרוטוקול וועדת שמות. .5

 אישור תב"ר. .0

 

 

 על נושאים לסדר היום0דיון והחלטות 

 

 

 

 סקירה- עו"ד אביחי שטרן ראש העיר .1

. בטרם נדון על הצעות שעל סדר 11-2122אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין ערב טוב לכולם, 

 היום אבקש לפתוח במספר הודעות:

תחילה אני מבקש להודות לכל השותפים שלנו בהפקת אירועי הזיכרון והעצמאות. במיוחד לעובדי ומנהלי 

העירייה והחברה למתנ"סים. אני לא רוצה להזכיר שמות כדי לא לשכוח בטעות אף אחד. היו אירועים 
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ם. תודה נוספת עוצמתיים ואני מבקש להודות לכל מי שנטל בהם חלק וסייע לנו בניהול ובהפקת האירועי

ואם אנחנו מדברים על אירועי העצמאות, אז בשם  לתושבים שהגיעו בהמוניהם למגוון האירועים שהפקנו.

שקיבל סוף סוף את ההכרה מהמדינה  ישירצקכולנו אנחנו שולחים את ברכת העיר לחתן פרס ישראל איזי 

ונמשיך בברכות ובדברים  כבוד!על פועלו בעירנו. ראינו את הטקס והתרגשנו עם איזי ומשפחתו. כל ה

הטובים.  הכבוד הוא שלנו לברך את שלמה אלחרר שקיבל פרס מפעל חיים מראש אכ"א על פעילותו רבת 

בשבוע שעבר ציינו את יום הניצחון על  השנים למען החיילים. כל הכבוד לשלמה ולמשפחתו היקרה!

המשנה לראש העיר אלכס קראצ'ון ואני גרמניה הנאצית בטקס מרשים בחורשת הנופלים. את הטקס הפיק 

וללוחמים שהיו שותפים מלאים  םלווטרנימבקש להודות לו על הפקת טקס מרגש ועל הכבוד שהוענק 

גולן -אני מבקש להודות  ללוחמי האש מתחנת גליל בניצחון על גרמניה הנאצית במלחמת העולם השנייה.

ועכשיו לבשורה הגדולה ביותר: , פרחים למייסדי העירגוונים חילקו ועם תלמידי בית הספר  אתנושיחד 

תוואי הרכבת מכרמיאל לקריית  תכניותבשבוע שעבר הוועדה לתכנון ובניה שלנו אישרה פה אחד את 

שמונה ואתמול השתתפנו בדיון ההיסטורי בוועדת התכנון והבניה המחוזית כדי שחברי הוועדה יאשרו את 

אני שמח לעדכן כי אתר וואלה  ורי שעתיד לשנות את פני האזור.הפקדת התוכנית. בהחלט אירוע היסט

הכניס את קריית שמונה לנבחרת הערים היוקרתיות המקדמות חינוך חדשני בצפון הארץ. קריית שמונה 

בשעה טובה סיימנו את כתיבת התוכנית האסטרטגית שעוסקת  היא עיר של חינוך. הכבוד של כולנו.

אזור התעשייה הדרומי. אני מבקש להודות לפרופסור טלי חתוקה ולכל בהתחדשות כלכלית ופיזית של 

במסגרת שיתוף  הצוות המדהים שלה שעמל רבות בכתיבת התוכנית. נעשה הכל כדי ליישם את התוכנית.

פעולה עם חברת החשמל, קיימנו בבית הספר דנציגר אירוע שנתי לסיכום פרויקט התייעלות אנרגטית 

רך חיים. אני מבקש לפרגן לתלמידי בית הספר על תהליך הלמידה והחקר ושימוש מושכל בחשמל כד

ברכות מכולנו לקבוצת נערים ג'  וכמובן בהצגת המחקר שלהם. יש לנו תלמידים מדהימים בקריית שמונה.

ברכות נוספות  של מועדון הכדורגל עירוני קריית שמונה שזכתה באליפות הליגה והביאה כבוד רב לעיר.

דו של מכבי קריית שמונה ולמאמן אנטון גרוגליאק על ההצלחה באליפות הצפון. הילדים שלנו לנבחרת הג'ו

השתתפתי בשבוע  זכו במדליות והביאו כבוד רב לקריית שמונה. אנחנו בדרך להפוך גם למעצמת ג'ודו! 

ת לסדר היום נושאים חשובים לרווחת התושבים ובעיקר את חשיבו יוהעליתשעבר ביום הגליל בכנסת 

פתיחת חדר מיון קידמי בעיר. בקרוב אפגש עם ראשי מד"א וחברי כנסת כדי לקדם את מתן שירותי 

אתמול ציינו בפארק הזהב את יום "עירי קריית שמונה" לזכרו של יונדב מזרחי  הבריאות לתושבי הצפון.

ורים ברחבי זכרונו לברכה. תלמידי קריית שמונה לומדים במהלך השנה על עברה של העיר באמצעות סי

חנכנו אתמול את מרכז החלל ותצפית  העיר, חידונים ופעילויות נוספות. יוותיקהעיר, מפגשים עם 

הכוכבים שממוקמים במתנ"ס ארתור פוקס. לחנוכת המרכז הגיע מנכ"ל סוכנות החלל אורי ירון ולאחר 

ה למאות התושבים הטקס והסיור במקום נערך במקום פסטיבל החלל שכלל פעילויות לכל המשפחה. תוד

החודשי שלנו  עצה אנו בוחרים את העובד המצטייןמו ישיבתבכל .גיעו והשתתפו בערב המיוחד שהפקנושה

 על תפקודך הראוי לציון, והוא מיכאל יעקבי היקר מנהל השירות הפסיכולוגי החינוכי מזה לא מעט שנים,

מידי לטפל במשבר שהתרחש באחד התגייסת באופן  ביצוע מוצלח של כלל המטלות שהוטלו עלייך,

במסירות  מהמקומות בעיר ,סייעת להורים לעבור את התקופה הקשה ,ביצעת את תפקידך ברגישות,

ביעוץ בוועדות, וגם  חירום, יבאירוע,במקצועיות ולשביעות רצון עד להשגת היעד וזה לא המקרה היחיד גם 

 זמין ,בד איתך שלא היה פעם שפנו אלייך ואתה שאני שומע  מהממונים, ממנהלת אגף החינוך ומכל מי שעו

 תודה ענקית לכם. יחידה וצוות שלם, אתה כראש נענה ותמיד לשביעות רצון של כולם,

 
 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

 ישיבה בכנסת מצטער שלא ידענו ולא הוזמנו לזה. השהייתנושא חשוב הוזכר אמרת 
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 אביחי שטרן:תגובת ראש העיר עו"ד 
 מי שהזמין זה הכנסת ,תשאל אותם למה לא הזמינו.

 
 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

מד"א משיקולים שלה מסרבת לתת את הנתונים שעשויים להכריע  מר ביר מתעלם מק"ש לאורך שנים, 

למסעדה ולשפר לנו את המצב כי אם  בשביל חיי אדם, אז הוא בא בצורה נחמדה ומספר שהוסיף עוד א"תן

תהייה סיטואציה אז זה פחות אמבולנס אחד, שאלנו את מד"א מהם גבולות הגזרה המדויקת  של ק"ש על 

,צומת 41מנת שנדע מהי רמת הסכנה וגבולות הגזרה הם :ק"ש בדרום יסוד המעלה, בצפון מטולה כביש 

גזרה  משגב עם עד יפתח רמות נפתלי, רכס נפתלי,,בעמק לאורך כיוון הציר 44המצודות עד רא'גר כביש 

את מה שאין לנו , לא קשור למסעדה, בזמן שסוגרים לנו  204חופפת לתחום השיפוט של חטיבה מרחבית 

שאנו זוכים לקבל היום אז עוד  תהמינימליבזמן שלא הבטיחו לנו עוד תקציב כן להשלמת הפעילות ,

לנו בזה ששולחים עוד אמבולנס למסעדה אז למסעדה מגיע מוכרים לנו סיפורים שמשפרים את המצב ש

 ויהיהעוד א"תן ולעוד הרבה מקומות מגיע עוד א"תן אבל לא יתכן שאנחנו נסתכל על החנייה של מד"א 

שורה של א"תנים ונחשוב כולם שהמצב סבבה אבל יש רק צוות הפעלה אחד ,אם מישהו חס ושלום במנרה 

אין צוות  מוחי הבא התור שמקבל אחריו סכנת חיים, עאירולב או או במטולה או בק"ש מקבל התקף 

 שיטפל בו.

 
 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

הם הגיעו לישיבה  אמר זה כבר קרה, קיבלתי טלפון מאלי ביר בישר את מה שבישר לא כדי לרצות אף אחד,

מעט פעמים שאמבולנס שלנו יצא אני לא יודע אם זה חלק מגבולות גזרה אבל עובדתית יצא לא  בו,ויש

מראש אמרתי שזה לא מספיק יש עוד הרבה עבודה אבל על כל  ,ת, כל עוד תוספת של אמבולנס לברךלכסו

 תוספת כזו אני בהחלט מברך.

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

המכונה  חרראללשלמה  מגיע לו, מצטרף לברכות על איזי שרצקי שזכה בכל הפרסים האפשריים השנה,

כולם מצטרפים לברכות, גם הדובר ומבקר העיריה מוקיר להם,  בעניין הא"תן מילה טובה לחברי  בניני

הכנסת מכחול לבן שסייעו כאן וחברי הכנסת מופיד מרעי וחברת הכנסת רון הם לא יודעים לשווק את 

לטובת מסעדה אסור עצמם כמו שצריך, תודה על הפעילות שלהם למען השגת הניידת הא"תן , זה שעשו 

 לקשור את זה לק"ש.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

דווקא  לאו הם יזמו את היום , הם שותפים למעשה להקמת השכונה לקידום הגליל , יש עוד חברי כנסת,

זה היום שלהם שחברי  ',וכווועדת בטחון, וועדת כספים  וועדת בריאות, את כל הדיונים, את הא"תן,

 בנושא גליל , כל השותפים ,כל חברי השכונה ,ענת רון מצטרף לברכות פועלת המון בנושא. הכנסת היו

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

צריך להמשיך ללחוץ  ר תודה על מה שעשה למען מסעדה אבל לא גמר את הסיפור עם ק"שביצריך להגיד ל

אני  ,מצבנו טוב ,גם במסעדה יהיהש אז זה בסוף אם נשיג גם לק" כל אחד בכיוונו להשיג תוספת לק"ש

אחד על חשבון השני אז אפשר  יהיהמקווה שהניידת במסעדה לא תפגע בסיכון לקבל בק"ש ואם זה 

 להמשיך להתווכח שהמיקום שלהם צריך לחזור לק"ש.

 
 :תגובת סגן ראש העיר מר מישל בן שימול 
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 ביר אמר שהוא נתן א"תן במסעדה לא צוות.
 
 
 
 

 :ראש העיר עו"ד אביחי שטרןתגובת 
מענה שנותן , כמו א"תן אחד בגולן הכוונה לא"תן שנותן מענה כמו בק"ש שיש א"תן שנותן מענה למרחב

ניידות א"תן הרבה פעמים יוצאות מפה לתת גם כיסוי בגולן, אבל יש גם  למרחב בגולן והוא יושב במסעדה,

 קרה. עהאירותחנה באזור קצרין השאלה באיזה צד של הגולן 

 

 

  0חיוב ארנונה / סנטפים מוצג ע"י ד"ר אביבה זריהן וייצמן .2

ואורן, אני גאה שיש דור מהמם בעיר שלנו, מעל חצי  ברכות לדורון, ברכות למשפחת אלחרר גאווה לעיר

 ימים אתם צריכים לתת לי מידע, 0שנה אין מענה לשאילתות שלי לקבלת מידע שבניגוד לחוק שתוך 

יש  הסנטפים לא קיבלתי תשובה למרות ששלחתי תזכורות בינואר ובמרץ ולפני הישיבה הזו,מינואר לגבי 

עניין הסנטפים  זלזול בציבור ,הרבה שאלות מגיעות מהציבור ומופנות אליכם, התעלמות מוחלטת,

העלתי את זה אריאל כבקשה במייל בהמשך לבקשה של אלי ובנפרד ובכל זאת לא  והמחסנים נושא חשוב, 

 תוכנית הבראה שאתם מריעים לה שהיא הצליחה, ההיית אני מצפה שזה יעשה, ית את הנושאים שלי,העל

איזון תקציבי כי אתם לוקחים  יותר כסף  איזון תקציבי בשנתיים הקרובות אבל יש שיהיהיתכן 

עשיתם פחות  אתם נותנים פחות שירותים, , לא כי נוצר פה שינוי מהותי,מהתושבים לא כי נוצר פה הכנסה 

,אם נסתכל  עניין הסנטפים עונה על לקחת כסף מהכיס שלנו וגם פחות שירותיות פחות ניקיון, , חינוך

השכנים שלנו בחצור אנו משלמים עבור סנטפים, מחסנים מנותקים בחצר ,מנותקים ממבנה לא מחייבים 

כל קורה שיצאה נמדדה, נמדדו אצלנו  ,לא מחייבים ארגזי רוח, ,חניות מקורות לא מחייבים בחצור בחצור

אי חיוב בגין קומת עמודים ששישים אחוז שטח  אי חיוב בגין מדרגות חוץ, גם חלקים שלא קיימים בכלל,

את זה , לא אי חיוב בגין סנטף שקוף ועוד,  זה שירותיות ולתת שירות לאזרח ואצלנו לא רק שאין  פתוח,

מי לא מקבל הנחה  תי תשובה מי מקבל הנחה על סנטפים,עד היום לא קיבל, נאבקים להנחות שמגיעים לנו 

על סנטפים, לא ברור לי ,לתושבים מה קורה עם העניין הזה, צו ארנונה אתם הצבעתם בעד אי חיוב 

, האם אנו יודעים  2121מצביעים ביוני  2121-2124הסנטפים מאז לא עדכנתם אותנו מה קורה, צו ארנונה 

האם  קיבלתם מענה שפניתם לשרים, להנגיש מידע לציבור באופן אמיתי,עם עניין הסנטפים בק"ש ,האם 

יש פה חוסר התייחסות וחוסר שירותיות ואי מתן  תוכנית הבראה שפגעה בציבור, יש הנחה או אין הנחה?

ים הנחות שמגיעות לציבור וקיימות במקומות אחרים כי אתם לא נאבקים ולא רוצים את זה כי אתם רוצ

אתם פיצצתם את הארנונה בדברים  קציבי כי אתם פוחדים שירדו הכנסות לתושבים,להראות איזון ת

,כולל גודל בנייה שגדל, עושים עיקולים לחשבון, ההצעה שלי לבטל את כל חיובי  שהכנסתם כולל סנטפים

 הארנונה על סנטפים לכל תושבי ק"ש לרטרואקטיבי שנה.

 

 חבר המועצה מר אלי זפרני: התייחסות

מינוס פלוס ,אתם הנהלת העיר כולכם הצבעתם בעד ₪  ןמיליו 25גבו מהתושבים בשנים האחרונות מעל 

בנושא הסנטפים חצור הגלילית לא שונה מק"ש וערים נכנסתם עמוק לכיס של התושבים,  הדבר הזה,

את לבטל נתן את הסמכות לראש הרשות אמסלם העביר את חוק הסנטפים וחוק אחרות לא שונות מק"ש, 

 הסנטפים.
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 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 גם את חוק אמסלם הם קראו באופן כזה שהם סיבכו אותנו עם חוות דעת משפטיות .

 

 

 :התייחסות חבר המועצה מר אלי זפרני

אם חצור הגלילית ביטלו להם  ,מבזבזים כספי ציבור, אתם מומחים בלהביא חוות דעת מכל מיני יועצים

אתם מצד אחד שוחטים את התושבים ומצד שני  את הסנטפים ואת המחסנים אז מה ק"ש שונה?

הנחה אך החוק לא  21%להם  אני נלחם לתת התושבים המסכנים באים לוועדת הנחות כדי לבקש הנחה,

מה  להפסיק עם העיקולים בבנקים, לתת חינוך, לא להעלות ארנונה, בוא נבטל את הסנטפים, מאפשר,

גם הם  עובדי המאפיה שהולכים לאבטלה גם להם תעקלו את החשבונות אם הם לא ישלמו ארנונה?יעשו 

 כל מי שבונה פרגולה עם סנטף לא ישלם. יבואו לוועדת הנחות? נבטל את הסנטפים בק"ש,

 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

ברכות לכוחות המשטרה וצה"ל שפועלים כדי להגן עלינו וזו מלחמת קיום, לא רק בהר הבית אלא בכל 

ואנו צריכים להיות כולם מאוחדים , בעניין הסנטפים החוק אומר שיש לכל רשות סמכות מקום אפשרי 

כנית בעמדתכם ויש אפשרות לשנות את זה, בק"ש על רקע תו ותישאר,יש אפשרות שאתם  לקבל החלטה

מה אפשר לבוא לקראת האזרח  לכן זו העת לבדוק, ההבראה שתוכנית זו הגיעה למצב של איזון תקציבי 

 , לראות את טובת הציבור, תושבי ק"ש זקוקים לחמלה.הקטן

 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן

ריות בהם לא החוק לא אומר שיש סמכות לרשות בוודאי לא לראש העיר, האמור הוא בעי עובדים על זה,

מחייבים פרגולות שאינן מחוקות בארנונה וחיוב כזה מבוצע רק בגין הוספת משטח חיפוי על הפרגולה, 

סבור שהחיוב נעשה בלי קשר לחיפוי או לא חיפוי אלא לפי חיפוי של  הבעירייאריאל היועץ המשפטי שלנו 

קבע ולכן לפי היועץ המשפטי שלנו שזה מה שמחייב את העיריה שלנו זה לא רלוונטי אם זה כיסוי או בלי 

היועץ המשפטי שלנו  כיסוי המבחן בצו הארנונה שלנו הוא חיבור של קבע ולכן צריך לחייב את כולם,

חוק אמסלם,  ,2144, חוק הפרגולות הוא משנת מחויבים,גם אלו שלא  לחייב כל סנטף בעירמתעקש שצריך 

האופוזיציה חושבת שלא צריך לחייב סנטפים ככה שלנו אין מחלוקת שלא צריך  כל הנהלת העיר כולל

הבאנו את  החוק נועד לפטור אנשים מפרגולה, להטיב עם התושבים, ההייתונת חוק אמסלם ולחייב ,כ

הדעת בחצור , חוות דעת דומה, בכוונתו לפעול לפי חוות הדעת שתפטור  ו יועץ משפטי שנתן את חוותאות

המשפטי שלנו מוכן גם לאמץ את החוות דעת, היועץ המשפטי לא  מסנטפים את כל תושבי העיר ,היועץ

הפטור  לקבל גם את הפריבילגילגבי הצלחה של תוכנית ההבראה יש לנו  ,ההשנייקיבל את חוות דעת 

מהטייס האוטומטי, צו ארנונה יבוא בעוד שבועיים נבקש גם לפטור סטנפים וגם טייס אוטומטי בכפוף 

היה חוות דעת אחת שמחייבת אותנו לחייב את כולם, הסוגיה היא משפטית ולא בסמכות  למשרד הפנים,

ת בלטו ןמיליו 40ו א 42, מי שקשה לו יש וועדת הנחות ואנו בתקציב של העירייראש עיר ולא בסמכות 

ית סנטף או הב יורם ממן יו"ר הוועדה והוועדה מתכנסת תדיר ומי שיש לו בעיה בארנונה, הנחות בארנונה,

מענה למי שלא  בתי אב זה מספיק כסף לכל בית אב בשביל הארנונה, 2511מקבל מענה דרך וועדת הנחה,

אביבה בנוגע למענה שאילתות אני  יד רמה,נומר ליו"ר הוועדה יורם ממן תודה שמנהל אותה ב יכול לשלם,

ל, כדי להטיב עם התושבים יש יועץ משפטי ומנכ" מניח שחלק מהמידע לא קיבלת מהנימוקים שאמרתי,

 שלנו צריך חוות דעת שמאפשרת לעשות את זה.
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 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:

 בו. רלהיעזמהלך אם אתם רוצים אפשר ראש מועצת חצור עשה 

 

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

,ניתן לתקן צו  ארנונה כבר עבר ואין בו תיקונים 2122כל תיקון או שינוי בחיוב ארנונה זה צו ארנונה, צו 

 יבוא לדיון בעוד שבועיים. 2120צו ארנונה , 2120ארנונה 

 

 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 מארנונה על סנטפים ועל מחסנים מנותקים.אני מבקשת לפטור את התושבים 

 

 התייחסות היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

החוק לא נותן לכל רשות את הסמכות לקבוע  אם היא מפעילה את חוק ארנונה או לא, או שהוא חל או 

קבע זה חיבור של  זה בפרשנות שאני אומר שכן צריך לחייב, תפוליטיזה לא קשור בהצבעה  שהוא לא חל,

סמכות למועצת העיר צריך להניח בפניה חוות דעת נגדית  ויהיה, כדי שמועצת העיר תחליט אחרת םוזה ג

כאשר היה פרסום בחצור לפני  ומועצת העיר רשאית להצביע על חוות הדעת הנגדית שהיא כרגע לא סופית,

לא סופית והיא תונח,  והחלטה זו היאכמה חודשים פנינו לעו"ד והוא אמר כן אני מוכן לתת חוות דעת 

כרגע חוות הדעת עוד לא סופית , זו לא  ואתם תחליטו אם לאמץ אותה ,להחזיר כסף או לא להחזיר כסף,

, החלטה שכרגע מונחת לסמכותה של מועצת העיר, היא צריכה להיות מונחת בפניכם ואז תאמצו אותה

 החיצונית, אז איך תחליטו? עוד לא ראיתם אותה, לא ראיתם את חוות הדעת שלי ואת חוות הדעת

 

 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

מכן כלא נכון תביא את זה לפסילה, רוצים לאחר אנחנו נחליט מה שאנו רוצים אריאל ואם אתה תמצא 

 ביטול הסנטפים כולל זיכוי של שנה אחורה למי שחויב, לא ימצא לנכון לא יאושר. את

 

 אביחי שטרן:"ד התייחסות ראש העיר עו

בעד ביטול חיוב הסנטפים בכפוף לחוות  פה אחד הוא עקר, נרשם לפרוטוקול שהצבענו חנראה לי שהוויכו

 זה כפוף לחוות הדעת החיצונית, לא חוות הדעת של אריאל. ולאישור משרד הפנים. ,הדע

 

 חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן: שאלת

 ?ביטול מחסנים מנותקי בית

 

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:תגובת 

 אני לא יודע מה זה אומר על מחסנים מנותקי בית, נבדוק את זה.

 

 חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן: שאלת

 ?מבחינה חוקית כמה זמן אנו יכולים לתת את ההוראה רטרואקטיבית ומאיזה רגע היא מוחלת 

 

 התייחסות היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:
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זה אפשר להביא חוות דעת משפטית,  יש לכם סמכות בכפוף למגבלות תקציביות ז"א אם אתם גם על 

 מחליטים משהו שאין לו גיבוי תקציבי אז הוא לא יצא לפועל.

 

 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 מה זה גיבוי תקציבי, אין גיבוי תקציבי לדבר כזה.

 

 ריאל בר יוסף:התייחסות היועץ המשפטי עו"ד א

 יש.

 
 חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן: שאלת

 הכנסות עתידיות יש גיבו תקציבי?

 
 היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף: תגובת

הוא יפתח את ספר  החשב המלווה יגיד ,הגזברית תגיד איפה הגיבוי התקציבי, לא אבל שעושים הוצאה

 .התקציב ויגיד או שיש כסף או שאין כסף

 
 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

היועץ המשפטי שלח לפני שנה מכתב למשרד הפנים ואמר להם שההערכה היא לא חוקית ואנו עומדים 

 לפעול בהליכים משפטיים אבל הם לא שלחו את המכתבים שהיועץ המשפטי כתב.

 
 התייחסות היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

בה, בנוגע לכן חיוב לא חיוב אמרתי זו דעתי כל גג שיש לו חיבור של קבע צריך שלחתי וגם קיבלתי תשו

לחייב אותו לפי צו הארנונה, ראש העיר ציין שיש חוות דעת אחרת והוא צודק אתם לא ראיתם אותה זה 

המשפטי, חברי המועצה רוצים לחלק לשנה, אני אומר בסדר יש לכם סמכות  לקבל  ץהייעוכתוב בחוק 

כי אחרת או שיש שינוי בתקציב או שהגזברית  מתוקצבזו אני רק רוצה לומר שזה צריך להיות החלטה כ

מתוקצב זה לא יצא  יהיהתגיד כן אני מסתכלת בתקציב ורשום לי שיש לי תקציב לזה אחרת אם זה לא 

 לפועל.

 
 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 של תקציב זה הנהלת עיר. תעדיפויוסדרי 

 

 התייחסות היועץ המשפטי עו"ד אריאל בר יוסף:

וכולם מצביעים בעד אך צריך תקציב, אני לא סגן ראש העיר מעלה הצעה להקים בה"ח בק"ש  אם 

 הגזברית.

 
 התייחסות חברת המועצה ד"ר אביבה זריהן וייצמן:

 באישור של שנה אחת אחורה רטרואקטיבית.

 
 העיר עו"ד אביחי שטרן:תגובת ראש 

ע אני לא יודע, מה שיגידו על פי חוק אני ולפי חוות דעת נוספת ,אם זה שנה או שב יהיהביטול הגזירה 

 יחזיר על פי חוק בהתאם לחוות הדעת.
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 :החלטה 

לבטל את חיוב הסנטפים בהתאם לחוות הדעת  שמאפשרת ההשניילאמץ את חוות הדעת  פה אחד הוחלט 

ם לא נלקח בחשבון ועניין מחסני למשרד הפנים, לאישור ובכפוף ,חיצוני שמאפשרת ביטול של יועץ משפטי

 מר יהודה חיים, מר יורם ממן, מר אופיר יחזקאלי, ע"י חברי המועצה0 עו"ד אביחי שטרן,בחוות הדעת, 

זריהן ד"ר אביבה  מר יורם מלול, מר מישל בן שימול ,מר אלי זפרני, מר אלכס קארצון, מר אלי ברמי,

 וייצמן וד"ר בוריס סידלקובסקי.

 
 

 

 תב"ע מרכז העיר – 0145477-217העיר על רשות המקומית כמגישת התוכנית מס'  החלטה של מועצת .3

 

 הוסר מסדר היום בשל העדרותה של מהנדסת העיר הגב' טל אדר עוזיאל להצגת הנושא.

 

 

השכרת מבנה עירייה לצורך הפעלת מרפאות קהילה ו/או מרפאה יועצת ו/או מכונים מקצועיים ושרותי  .4

MRI   ,C.T  מוצג ע"י  (3/2022מצ"ב חו"ד )מכרז –, ממוגרפיה באמצעות קרונות אשר יחוברו לבניין

 ראש העיר עו"ד אביחי שטרן0

יש חלק שהיה מכרז  פואי יש כמה חלקים,בתוך המרכז הר על מרכז רפואי, עשינו דיון מקצועי מצומצם

והזוכה במכרז היא קופ"ח כללית להפעלה של מרפאות קהילה ,הסכם מקרקעין ליישב את ההתיישבות 

במועצה אנו אחרי המכרז ,אנו מבקשים את תוצאות וועדת המכרזים של כללית להשכרת מבנה להפעלת 

,יש לכם את חוות הדעת  ממוגרפיה, , MRI  CT,שרותי  מכונים מקצועיים רפואה יועצת, מרפאות קהילה,

 של המכרז.

 
 שאלת חבר המועצה מר יורם מלול:

 באיזה בניין מדובר?

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

אמרנו כללית זכתה במכרז  בתוך המרכז הרפואי יש חלק של רפואה קדמית ויש חלק שאנו משכירים אותו,

שתפעיל את  לקהילה וכללית היא זו שמפעילה חברת בת את מכון מור שהיא תשכור משם חלק למרפאה

 . CTואת   MRiשירותי 

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

א"תן  ,א"תן קיים בקצרין, לגבי א"תן הוא קיים במסעדה לא תמיד מנכ"ל מד"א אומר דברים נכונים,

יש להם  במסעדה יש עוד צוות של חברת שירות והצלה,אז בכל אזור שלנו יש א"תן,  קיים בחצור ובצפת,

מה שאין בק"ש, לא חושב קוראים לזה מרכז רפואי כי חלק מהדברים קופ"ח בשירות כללית  גם אמבולנס,

 לוקחת לטובת התושבים.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 .חלק שאנו משכירים, עשינו מכרז וכללית הציעה את ההצעה הטובה ביותריש 
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 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 קופ"ח זכתה במקום שעדיין לא קיים.

 

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 צריך לבנות הכל לפי הדרישות.

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 זה לא תחילת מבנה כי אין עדיין מבנה.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 אם אין מבנה אז גם אין הסכם. החוזה נחתם על השכרת מבנה,

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 גם אין אישור לבנייה.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 כל זה כתוב.

 
 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 עדיין אין אישור.

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 השירות מושכר, מאשר את ההתקשרות למעשה בחוזה שכירות.

 
 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

מקום להקמת  יהיה, מעבדות? זה קופ"ח תחליט ביחד עם ההנהלה, במבנה שיקום MRI ,CTלמה להכניס 

 מרפאה שלישית בק"ש אבל לא הבנתי למה בוועדת מכרזים זה עולה ממחר?

 

 עיר עו"ד אביחי שטרן:תגובת ראש ה

 הוא כבר היה. לא , הוא לא עולה מחר בוועדת מכרזים,

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 בוועדת מכרזים מחר יש נושא.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

מחר  שכירות,זה נושא שכבר היה בוועדת מכרזים היה מכרז לשכירות, מה שאנו מדברים עכשיו זה אישור 

 זה המרכז רפואה חירום.

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 לא.
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 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 כן יש מכרז רפואה חירום .

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 מרכז רפואה דחופה לא יכול להקים את המבנה, אין שום מכרז.

 

 עו"ד אביחי שטרן:תגובת ראש העיר 

 ר הדיון הוא על מרכז רפואה חירום, אנו מצביעים היום על שכירות.זה מה שיש מחר בוועדת מכרזים, מח

 

 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 אני צריך לקבל תוצאות מכרז.

 

 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

שאני לא מאשר להם לפרסם  ההייתנת מחר, ההחלטה אי אפשר לצאת למכרז לפני שנאשר אותו, לכן הוזמ

מכרז בלי שעברת על הטיוטה לפני ושנתת את ההערות שלך, מחר אתם יושבים על הדברים האלה, איזה 

המכרז הקודם ועל זה מתכנסים מחר, היה מכרז  הערות ותיקונים צריך להכניס שם, צריך לבטל את

שאתם שותפים לו ואז עשינו פורום מקצועי ביננו על נושא הבאתם לפה למועצת העיר אייך יצא מכרז בלי 

שאנו צריכים לבטל את המכרז  קיבלנו החלטה כולנו הגענו כולנו וישבנו ,אמרת הערות בונות, מרכז רפואי,

המכרז החדש שיצא לא יתפרסם מבלי שעברת עליו  הקודם שיצא כבר ולהוציא מכרז חדש עם הערות שלך,

, מישל ביקש אותו דבר, לא נפרסם מכרז חדש בלי שתוודאו שם שההערות בפניםגם  בוריס ונתת הערות,

ולבטל את המכרז הקודם, הדיון היום בתוך המכרז הרפואי יש חלק מה שאתם מתכנסים מחר זה לשבת 

שכירות ארוכת טווח צריך  יש מכון, ויש חלק של שכירות היה מכרז וכללית זכתה, של רפואת חירום,

 ועצה.אישור מ

 
 חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי: שאלת

 זה קשור רק לרפואה דחופה? ש לק"

 
 תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן:

 כן.

 
 התייחסות חבר המועצה ד"ר בוריס סידלקובסקי:

 מגיעים לק"ש.   MRI , CTהיום גם ניידת של 

 התייחסות סגן ראש העיר מר מישל בן שימול:

כרז הצעת החלטה הקפאת המ ההייתשלפני הקודמת  הבישיבמבקש להוריד את הנושא הזה מסדר היום, 

של נושא רפואת החירום עד לדיון בדוח  קפאת המכרזה,הביקורת של רפואת החירום עד לדיון בדוח 

בלתי אפשרי  שיהיהמטעויות ארוכות שנים  עלהימנשהעלנו את ההצעה בצורה כזו הרעיון היה  הביקורת,

גם מבחינה משפטית לשנות אותם וגם מבחינת הדברים שיקרו בדרך חס ושלום, התחלנו לדבר על הנושא 

המבנה ושדיברנו עם הגורמים המעורבים דובר על המקום שיהווה תחליף וירכז בתוכו  של המרכז הרפואי,

 היעוד המקורי, את נותמה שאנו עושים כיום בהצעת ההחלטה הזו זה לש את כל נושא רפואת החרום,

אוי לנו שנגדיר את התוספות  כל תוספת שתבוא מבורכת, אמרתי בעבר וגם היום אין שום בעיה לתוספת,
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תשלום יחסי  מכתבים והתראות משפטיות שביקשנו שיופעלו כולל הפסקת התשלום על הא"תן, כעיקר,

עלו פעולות משפטיות שהיו מונעות שאנו משלמים לא יצאו לדרך למרות שנכתבו מכתבים לא נשלחו ,לא פו

לא נעשתה התעקשות אל מול שותפנו במרחב האזורי לגבות את החלק היחסי  ,תהעכשוויואת הסיטואציה 

שלהם ואת ההשתתפות שלהם בהפעלה של המרכז הרפואי למרות שנעשתה פגישה בנושא הזה ודחייה 

תה מידכם לשלילה, אנחנו צריכים נענ ראשונית שלהם סיפקה אותנו, כמו הפעלה של המוקד הרפואי

להתרכז במתן פתרון שיעצור את החמרת נושא הרפואה גם המקצועית בק"ש וגם רפואת החירום, אנשים 

מענה לבעיות שלנו, היום אנשים לא זוכים  ןשייתדיברנו על הקמת מרכז רפואי  לא זוכים לטיפול רפואי,

ולא בתוכניות עתידיות, מציע לאחד את שני רפואת חירום  למענה לא במישור של רפואה מקצועית,

הנושאים רפואה מקצועית ורפואת חירום ולהסתכל עליהם כמכלול אחד ולעשות זאת רק לאחר הדוח של 

 וועדת הביקורת.

 

 :חבר המועצה מר אלי זפרני שאלת

 לגבי התקציב  מאיפה תביאו כסף להפעלה של המרכז באוקטובר?

 

 שטרן:תגובת ראש העיר עו"ד אביחי 

,רפואת חירום זה דיון מחר, הרפואי בנוי מרכז  ת חירוםזה לא רפוא התשובה אלי נמצאת בוועדת הכנסת, 

המכרז לפני שיתפרסם יעבור את האישור של כולם פה,  מדובר על חלק מראש שיועד ,רפואי לחירום 

כסות את ההפסד לשכירות כדי להביא הכנסה שחסרה להפעלה של שרותי חירום שהם הפסדיים בשביל ל

 הגיע התקציב. הכנסה מגיעה משכירות, הוקם מרכז רפואי, צריך הכנסה,

 

 0החלטה

השכרת מבנה עירייה לצורך הפעלת מרפאות קהילה ו/או מרפאה יועצת ו/או  על ברוב קולות הוחלט

חו"ד מצ"ב –, ממוגרפיה באמצעות קרונות אשר יחוברו לבניין  MRI   ,C.Tמכונים מקצועיים ושרותי 

עו"ד אביחי  ע"י חברי המועצה0, אישור התקשרות עם קופ"ח כללית הסכם ארוך טווח   (0/2122)מכרז 

מר אלכס קרא'צון, ד"ר אביבה  ,מר יורם ממןיהודה חיים, אופיר יחזקאלי, מר אלי ברמי, מר  מר, שטרן

 נמנעו מלהצביעבהצבעה זו  מר אלי זפרני, :של תמיכת מיעוטוב זריהן וייצמן, ד"ר בוריס סידלקובסקי

 מר יורם מלול ומר מישל בן שימול.

 

 

 

 אישור פרוטוקול וועדת שמות מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן0 .5

 של משרד החינוך., צריך לקחת אישור ועדות שמות ההמלצות נמצאות לעיונכם לפניכם     

 0מקריא שמות ראש העיר

 בנימין רוטמן ז"ל  הנצחת  .1
 הנצחת דוד אדרי ז"ל   .2
 ז"ל   יוסף טרומפלדורהנצחת  .3
 ז"ל  יעקב סאינההנצחת  .4
 ז"ל  לילך יואלהנצחת  .5
 ז"ל  אברהם יואלהנצחת  .4
 הנצחת מרדכי חימי ז"ל .7
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 אישור כיכר "הבנים"  .1
 אישור כיכר "השואה והתקומה"  .9

 
 

 התייחסות חבר המועצה מר יורם מלול:
אני חושב מאחר ואני חבר  וככה אנו מכבדים את האנשים, שמציינים את הנושא של הנצחה מצוין
קיבלנו החלטה בנוגע לשכונת יובלים רובע א על שם אברהם אלוני ז"ל, אני חושב שצריך לראות  הבוועד

 אייך אנחנו מנציחים את הכיכר הזו .
 

 :תגובת ראש העיר עו"ד אביחי שטרן
רובע  יהיהאלוני וכיכר שניה  יהיהנה והראשון בשכהחלק הזה הוא בתוך השכונה כפי שקראנו שכיכר 

 שזה יגיע אנו נעשה. ,פיתוח בשכונה נזרי, כל עבודות
 

 החלטה0
 

ע"י חברי   4/5/2122מתאריך   4/2122ת מס' לאשר את  פרוטוקול ועדת השמו  ברוב קולות הוחלט 
מר  מר יהודה חיים, ברמי,מר אלי  מר יורם ממן, מר אופיר יחזקאלי, עו"ד אביחי שטרן, המועצה0

מר  0מר יורם מלול, בהצבעה זו לא השתתפו ומר אלי זפרני, ד"ר אביבה זריהן וייצמן, אלכס קר'אצון,
 מישל בן שימול וד"ר בוריס סידלקובסקי.

 

 אישור תב"ר מוצג ע"י ראש העיר עו"ד אביחי שטרן0 .4

 

מס 
 תב"ר

יעד 
 התב"ר

סכום  
התב"ר 
שאושר 

 בעבר 

 
פתיחה/הגדלה/ 

 הקטנה 

 גורם מממן ר  "סה"כ התב 

1672 
נגישות 

ראיה 
 המתמיד

                  
-    

                
78,785  

            78,785  
החינוך  משרד

התחייבות 
21222242323 

 

תב"ר היה דיון בוועדת הכספים לצערי אף אחד מחברי האופוזיציה לא הגיע לוועדת הכספים, היה שם 

אחד שהגיע בימים האחרונים התחייבות כספית במסגרת קול קורא לפתיחת רשויות מקומיות בעלות מאזן 

 הגירה 

לתוכנית ₪  ןמיליו₪ ,  ןהמיליושלילי ואני לא רוצה לפספס את המועד לפתוח את התב"ר כדי לממש את 

 לבה"ס המתמיד .₪  27,275שנשלח מראש הוא נגישות ראייה במתמיד ,  למאזן הגירה שלילי, התב"ר

 

 :החלטה 

מר אופיר  ע"י חברי המועצה0 עו"ד אביחי שטרן,לאשר את התב"ר הנ"ל שהוצג   פה אחד הוחלט 

מר מישל בן שימול ,מר אלי  מר אלכס קארצון, מר אלי ברמי, מר יהודה חיים, מר יורם ממן, יחזקאלי,

 ד"ר אביבה זריהן וייצמן וד"ר בוריס סידלקובסקי. יורם מלול,מר  זפרני,

 

 ראש העיר מר עו"ד אביחי שטרן מודה לקהל הצופים ונועל את ישיבת המועצה!

 

 הישיבה ננעלה!                                                             
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 רשמה0 גב קרן גוזלקר.

 

 

_______________                              ________________ 

 עו"ד יורם ביטון                              עו"ד אביחי שטרן

 מנכ"ל העירייה            ראש העיר 


