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 סדר הדיון:

 :1עיף מספר ס

 1/11/2016אישור פרוטוקול ועדת שמות מיום 
 נכ"ל העירייה: מ

 לפרוטוקול? האם יש הערות
 טנוס נחלה:

חברי חליל אבו חסאן ואני הגשנו הצעה לסדר יום לקרוא לכיכר בכניסה 
לתרשיחא ע"ש מחמוד דרוויש, ואני פשוט לא מבין איך ראש העיר לא גילה הבנה 

לבקשתנו? כנראה שראש העיר התייעץ עם המומחה לענייני ערבים, מר ברוך 



חנו מכירים את ברוך מיכאלי ואת מיכאלי ועל כן הצעתנו לא התקבלה. אנ
עמדותיו כלפי תושבי תרשיחא. בעבר ברוך שלח מכתב למוסדות הממשלה ובו 

ביקש כי לא יאפשרו לתושבים מתרשיחא לרכוש דירות בשכונת האורנים. ואתה, 
כמי שדוגל בדו קיום היה עליך להעמידו על דבריו. לא ברור לי מדוע עד היום הוא 

 ?חבר בוועדות העירייה
בנוסף, אני פונה לכל חברי העירייה: האם אתם מכירים את אל מונתנאבי? האם 

מכירים את איבן סינא? אלה שמות של רחובות בתרשיחא, שנקראו ע"ש 
 משוררים ואנשי תרבות.

 איימן שנאתי: 

 תגיע לסוף ועזוב אותנו מסיסמאות.
 טנוס נחלה: 

 זכותי להביע את דעתי.
 איימן שנאתי:

אתה צבוע וכדאי חליל אבו חסאן,  דעתכם אך היא לא מתקבלת. הבעתם את
 שכל תושבי הכפר ידעו שאתה מונע משנאה.

 ראש העיר:

טנוס, איני מדבר נגדך. אני מבקש להסביר שוב כי ועדת שמות התכנסה ודנה 
בנושא זה, בוועדה התקבלה החלטה שהיא שונה מדעתך, חברי הוועדה הצביעו 

 רוא לכיכר בשם כיכר תרשיחא.נגד הצעתך והחליטו לק
 טנוס נחלה: 

 לא ברור לי איך קוראים לכיכר בשם הישוב?
 ראש העיר: 

לידיעתך ברוך מיכאלי לא התערב, הוועדה התכנסה והתקיימה הצבעה עם רוב 
 מוחלט לקרוא לכיכר זו בשם כיכר תרשיחא.

 הצבעה:

 טובה מעוז, ליאור לסרי, איימן שנאתי, יורי קוצ'ר, ראש העיר, הצביעו בעד: 
 שלמה סויסהמעון בן נעים, ש

 חליל אבו חסאןטנוס נחלה, הצביעו נגד: 
 יוסף ברדאנמנע: 

 (039)החלטה מס' : 1חלטה בסעיף מספר ה

שמות מיום  בהתאם לרוב ולהערות החברים מאשרים פרוטוקול ועדת 
1/11/2016. 

 :2סעיף מספר 

 .2017יתר בבנקים לשנת אישור חידוש מסגרות משיכות 
 ואד אנדראוס:פ

בכפוף  2017אני מבקש לאשר חידוש מסגרות משיכות יתר בבנקים לשנת 
 לאישור משרד הפנים כמפורט:

  מליון  2בנק הפועלים ע"ס₪ 

  מליון  1בנק  לאומי מעלות ע"ס₪ 

  מלש"ח 0.65בנק מרכנתיל תרשיחא ע"ס 

  מליון  3.8בנק דקסיה תל אביב ע"ס₪ 
 חלה: טנוס נ

 מדוע לא העברתם נייר עמדה בנושא שנדע את הפרטים?



 מנכ"ל העירייה: 

 כל שנה מאשרים את הנושא.
 טנוס נחלה: 

 מה הבעיה להביא את הפרוט עם החומר לישיבה?

 הצבעה:

טובה מעוז, ליאור לסרי, איימן שנאתי, יורי קוצ'ר, ראש העיר, הצביעו בעד: 
 סויסהשלמה שמעון בן נעים, 

 יוסף ברדאחליל אבו חסאן, טנוס נחלה, הצביעו נגד: 

 (040)החלטה מס' : 2חלטה בסעיף מספר ה

משיכות יתר   חידוש מסגרות בהתאם לרוב ולהצבעת החברים מאשרים 
לרבות שכון הכנסות עצמיות,  , כפי שפורטו ע"י הגזבר2017בבנקים לשנת 

 ובכפוף לאישור משרד הפנים.
 וסף ברדא:י

אני מבקש לדון בהצעה לסדר יום שהגשתי בנושא ביטול האגרה עבור אישור 
 בהזמנה. 4תושב. זה מופיע בסעיף 

 מנכ"ל העירייה: 

 אין סעיף כזה בהזמנה.
 ראש העיר:

 סליחה, אני מנהל את הישיבה. 
חשוב שהציבור יידע כי חבר המועצה יוסף ברדא הוא בוגד בסיעת מת"ש 

"ש. אתה מגיש בקשה להעלות לסדר יום ובכך אתה ובציבור הבוחרים של מת
 מטעה את הציבור.

 יוסף ברדא: 

 יש לי זכות להגיש את ההצעה לסדר היום.
 מנכ"ל העירייה:

בנושא תשלום האגרה לקבלת אישור תושב, ראשית,  הנהלת העיר בישיבתה 
, קיבלה החלטה בנושא תשלום האגרה על אישור תושב. ראש 8/2/2016מיום 
הנחה לפעול לביטולה על מנת שהאישור יונגש לציבור התושבים ללא טרחה  העיר

בהגעה לבניין העירייה, ותהיה אפשרות לקבלו באמצעות אפליקציה דרך האתר 
העירוני, כמו כן האישור יופץ במרוכז למפעלים גדולים במטרה להקל על 

 התושבים. 
ק העזר, שכמובן שנית, התקבלה גם החלטה שהאגרה תבוטל בהתאם לעדכון חו

 אמור לבוא לאישור מועצת העיר.
בה נכתב כי ראש  14/3/2016העירייה פרסמה תגובה בעיתון האזורי מתאריך 

יחולו שינויים  2017העיר והנהלת העיר קיבלו החלטה שהחל מחודש ינואר 
במדיניות העירייה להנפקת אישור תושב שכוללים את ביטול התשלום בגין הנפקת 

 יחתו לתושב.האישור ושל
 יוסף ברדא: 

 ללא אישור המליאה פרסום זה לא שווה.
 ראש העיר:

 רבותיי, איני מעלה נושא זה לסדר היום מאחר וכבר התקבלה החלטה בנושא. 
 תודה רבה, הישיבה נעולה.

 



  מרימים כוסית לכבוד בחירת שמעון בן נעים לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר.
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