
 
 

 
 

  29.5.22            ד בס"

 , 29.5.22 ,בתשפ"ראשון, כ"ח באייר  מיום 6/22מועצה  מן המניין, מס' פרוטוקול ישיבת 

 ישיבות בלשכה.  בחדר, 18:05שעה 

 נוכחים: 

   ראש העיר -שוקי אוחנה

 מ"מ ראש העיר   -שלמה חדד 

 חבר מועצה  -שניאור ליפסקר  

 העיר  ראש  סגן -בארסט ארקדי 

 סגן ראש העיר  -ישראל מאיר סבדרלוב 

 חבר מועצה  -יורם מעודה 

 חבר מועצה  -יוחאי עזרא  

 חבר מועצה  -ישי כהן  

 מועצה חבר -קארו יותם 

 מועצה  חברת  -אלקבץ ויקי 

 חבר מועצה  - יוסי גלנט 

 נעדרים: 

   מועצה  חבר -גלבך נחמן

  העיר  לראש משנה  -לזר אליעזר 

   חבר מועצה -דוד כהן 

 חברת מועצה  -אסתר אדרי  

 משתתפים:  

 יועמ"ש  -ענבל בן ארי  עו"ד 

 סגן מפקד תחנת צפת, משטרת ישראל  -ערן טביב   

 גזבר העירייה  -משה מדר   

 מבקר העירייה  -גבי וענונו  

 מנהל החירום והביטחון -רוני מרדכי  

 דובר העירייה  - תמיר אנגל 



 
 

 
 

 מנהל שיטור עירוני  -קובי עמור 

 מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונכסים   -אשר חדד  

   סדר היום:

 אש העיר והמשטרה. עדכונים ופעולות בגין האירועים האחרונים בסוף השבוע והיערכות לקיץ הקרוב. העדכונים ימסרו על ידי ר .1

 מקרן השבחה עבור רכישת מצלמות.  500,000אישור העברה סך   .2

 דיון: 

 עדכונים ופעולות בגין האירועים האחרונים בסוף השבוע והיערכות לקיץ הקרוב. העדכונים ימסרו על ידי ראש העיר והמשטרה.  .1

בשבת לפנות בוקר. האירוע    שריפת האוטובוסים בתחנה המרכזיתזימנו ישיבת חירום כדי לעדכן ולדון באירוע החמור של  ראש העיר:  

הוא טרור פלילי. צריך לזכור שקדם לאירוע הזה שלושה אירועים של שריפת אוטובוסים באזור. מדובר באירוע חריג, עד כה לא נתקלנו  

דבים בצפת. מאז האירוע יש לנו פניות  כחריג. החלטתי להקים משמר מתנ   ר בפרוטקשן )דמי חסות( בצפת ולכן האירוע חריג וצריך שיישא

רבות של תושבים המבקשים להתנדב. משמר מתנדבים מעין זה יחזיר את הביטחון לתושבים וימנע מעשים פליליים. פגשתי היום את השר 

 500,000של    סךלביטחון פנים וביקשתי ממנו תקציבים לנושאים ביטחוניים שונים ומקווה שנקבל. העירייה תיתן את חלקה ואנו נאשר  

 ₪ לרכישת מצלמות שיתווספו למצלמות הקיימות. נמצא איתנו ערן טביב סגן מפקד תחנת צפת ואעביר לו את רשות הדיבור. 

צפת לא רגילה לאירועים מעין אלה. אירוע זה מצטרף לשרשרת אירועים שהיו באזור וזה אומר שזה אירוע מרחבי ולא מקומי.  ערן טביב:  

. יש פעילות  עילות מסיבית. מפקד המרחב הורה לכל האנשים העובדים עם מצלמות במשטרה להתגייס למשימהמרחב המשטרה נכנס לפ

רבה של המשטרה מבלי להרחיב. אני פונה לציבור דרככם, לעדכן את המשטרה על פעילות פלילית של דרישת דמי חסות וכדומה. אם  

 לא ינוחו. מפקד המחוז נתן את הדגש על האירוע.   מישהו יודע שפנו לבעלי עסקים שיפנה לתחנה. התיקים האלה

 מקרן השבחה עבור רכישת מצלמות.  500,000אישור העברה סך   .2

 כאמור, העירייה תממן מצלמות וזה הסעיף המדובר. אבקש להצביע.   ראש העיר:

 הצבעה: 

 פה אחד   -בעד

 ₪ עבור מצלמות  500,000החלטה: לאשר העברה מקרן השבחה סך 

 בכבוד רב, 

 אשר חדד     שוקי )יהושע( אוחנה

 כסים מנהל אגף מוניציפאלי, בקרה ונ    ראש העיר 

 


