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 סדר הדיון:

 

 ראש העיר: 
הישיבה מתקיימת בהשתתפות  חברים אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה.

 תושבים , רצינו להציג בפניכם את העשייה בעיר.
  

 : 1סעיף מספר 
 15/1/2017מיום  1/2017אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  

 
 ליאור לסרי:

ערב טוב, אני מבקש להתייחס לפרוטוקול ועדת כספים. בנוגע לסעיף השיטור 
הקהילתי, היות וישנם אנשים חסרי אחריות שעל דעת עצמם פרסמו נתונים  אשר 
מטעים את הציבור רצינו להבהיר כי הדברים אינם נכונים. אני מציע כי מי שרוצה 

 ים ולא יטעה את הציבור.להבא לפרסם נתונים בפייסבוק שיבדוק קודם את הנתונ
ומי שמעוניין לקבל את הנתונים והעלויות הנכונים בנוגע לחוק העזר, יתכבד אותו 

אדם ויגיע לישיבה, ישמע את הדיונים ויקבל את הנתונים, ורק אחרי זה יצא 
 ויפרסם בציבור. אנשים חסרי אחריות מציפים את התושבים בנתונים לא נכונים.

 
אני מבקש לעשות קצת סדר ולהציג את הנושא באמת כמו שהוא: פרויקט שיטור 
עירוני לא קורה בכל עיר, כל עיר היתה רוצה כי פרויקט זה יתקיים בתחומה. וכמו 

כל פרויקט יש תנאים שצריכים להתקיים כדי לקבלו. מעלות תרשיחא ידועה באחוזי 
ר ע"י השר, קצין אג"מ ושאר פשיעה נמוכים מאוד מהממוצע הארצי, דבר זה נאמ

בעלי תפקידים במשטרה. אני מבקש כי תפסיקו להטעות את הציבור ולומר כי 
אחוזי הפשיעה כאן הם גבוהים. אני שב וחוזר נתוני הפשיעה הם נמוכים ביותר 

 מהממוצע הארצי.
 

ולמרות זאת הפעלנו קשרים, לחצנו את השר פעלנו ראש העיר ושאר חברי המועצה 
השר והצלחנו לקבל אישור  להפעלת הפרויקט במעלות תרשיחא.  לשכנע את

לידיעתכם אישור זה ניתן בהחלטת ממשלה מיוחדת, וזאת משום שאי אפשר לאשר 
 פרויקט זה לעיר שאינה עומדת בקריטריונים.

 
פקחים שיעבדו יחד  10 -שוטרים ו 10בנוגע לתוכנית השיטור העירוני: מדובר על 

שעות ביממה ויתנו שרות לתושב  24יירו ברחבי העיר שוטר ופקח בניידת ויס
בתחומים: סכסוכי שכנים, בטחון אישי, וכדי לסייע בידם יוצבו מצלמות במקומות 

אסטרטגיים שיכוונו אותם לאן שנדרש, כמו כן יופעל מוקד עירוני עליו עובדים 
ועירוב מלש"ח. התלונות והפניות יטופלו במקום וללא עיכוב  1.5היום בהשקעה של 

המשטרה האזורית. זה נקרא הגברת הביטחון האישי של התושבים. ואני מדבר לא 
רק כחבר מועצה אלא כהורה של ילדים ויש לי אחריות כלפיהם. הנתונים כפי 

אינם  ₪ 600או  500שפורסמו על ידכם שתהיה תוספת בחיוב הארנונה בסכום של 
 ונים. מדובר בחיוב של נכונים, ואני מצפה מחברי המועצה שיבדקו את הנת

לחודש, ואני שואל איזה הורה לא יהיה מוכן לשלם סכום זה כדי להגביר  ₪ 8-12בין 
 את הביטחון האישי של ילדיו. מדובר בסכום השווה לפחית שתייה.

 
 ראש העיר:

אני מבקש להעיר שכשמישהו מתנגד לשיטור העירוני אז כנראה שיש לו סיבות 
אותם אנשים מבוהלים שכדאי להם להיות מבוהלים להתנגדות זו. אני אומר ל

ולמה? כי תפקיד השיטור העירוני יהיה לטפל בכל מעשי הפשיעה ועבירות על 
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החוק. מי שמוכר סמים צריך להיות מודאג, מי שעובר על חוקי התעבורה ומחנה את 
 רכבו היכן שרוצה, צריך להיות מודאג. פרויקט זה אמור להוסיף לביטחון האישי  של

 התושבים ולכן רוב תושבי העיר אינם מודאגים.
 טנוס נחלה: 

 מה יהיו סמכויות של אותם שוטרים?
 ליאור לסרי:  

 הסמכויות נקבעות בתאום מלא עם מפקד תחנת המשטרה. תהיה  תוכנית עבודה
 לכל צוות, תוכניות למניעה ויוגשו דוחות ביצוע.

 ראש העיר:
חא ולא בכל האזור בו המשטרה נותנת השיטור העירוני יפעל רק במעלות תרשי

שירות. אני מתפלא על טנוס נחלה שמתנגד לכך, הרי רק לפני מספר חודשים פנית 
אליי ושאלת מתי יפסקו הפריצות בתרשיחא? כעת כשאנו פועלים להגברת הביטחון 

 אתם מתנגדים ולמה? כדי להוכיח שאתה מייצג את האופוזיציה.
טור העירוני נקבעים ע"י מפקד התחנה בתאום תפקידים ופעילות הפקחים והשי

מלא עם העירייה. אנו מייחלים להגיע למצב בו בכל רובע יוצב שוטר ופקח 
שתפקידם יהיה להעניק בטחון אישי לכל התושבים. בפרוטוקול ועדת כספים מופיע 

 ההסבר ואתם מוזמנים לעיין בו.
 ליאור לסרי:

ו אחריות, וכשתראו שהפרויקט יבוצע לסיום אני רוצה לומר כי אני בטוח כי תגל
בשטח תראו את הערך המוסף שלו. לנו כחברי הנהלת העיר יש אחריות להגברת 

 הביטחון כלפי התושבים.
 טנוס נחלה: 

 אני מבקש לדעת בכמה כסף מדובר, ומה עלויות ההפעלה?
 ראש העיר:

אני רוצה לומר לציבור התושבים מתרשיחא שכחבר ועדת הכספים היחידי 
האופוזיציה לא מצאת לנכון להגיע לועדת הכספים שדנה בנושא השיטור מ

 הקהילתי, ובה הוצגו כל ההסברים ופירוט העלויות.
 טנוס נחלה: 

 נעדרתי מהישיבה בשל פטירת דודתי.
 ראש העיר: 

 עליך להודיע לנו, ייתכן והיינו דוחים הישיבה או מבקשים כי תשלח נציג מטעמך.
 מנכ"ל העירייה:

 4.5 -בנוגע לנתונים הכספיים: עלות יחידת הפעלה כזו מגיעה לסכום של למעלה מ
 מהמשרד לביטחון פנים. 50% -מהעירייה ו 50%מלש"ח. הסבסוד יהיה 

מלש"ח כשראש העיר  2.3העירייה תמחרה את ההוצאה. העלות לעירייה היא 
ולל חלק למטר הכ ₪ 4.24וההנהלה קיבלו החלטה לחייב במקום עלות כוללת של 

מהעלות  25% -למטר. כלומר התושב יחוייב רק ב ₪ 1.06 -המשטרה רק בסכום של 
, וזו החלטה משמעותית מאוד 75%הכוללת למטר. וכן הסבסוד הוא בגובה של 

ביחס לכל מה שנהוג בערים אחרות בארץ. בנוסף לכך התקבלה החלטה כי מנגנון 
לא יכול לשלם בשל רמת הכנסה ההנחות יפעל גם בנושא זה, וזה אומר כי תושב ש

נמוכה, ישלם בהתאם או יהיה פטור בהתאם לגובה ההנחה שמקבל מהעירייה. אני 
 חושב שזה הוגן , ראוי ומכובד.

 חליל אבו חסאן:
אני מתפלא, האם רק במעלות תרשיחא מודאגים ממצב הפשיעה? אנחנו לא עיר 

ם מה מקורן. דיברנו שידועה באלימות ובפשיעה, היו מספר פריצות שאנו ידועי
 בעבר על התקנת מצלמות ברחבי העיר, אך לא דיברנו על הקמת משטרה.

 מדוע בכרמיאל ובעכו לא הקימו שיטור עירוני?
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 ליאור לסרי:
 שיטור עירוני קיים גם בעכו וגם בכרמיאל, והם משלמים יותר.

 חליל אבו חסאן:
 שיו שוב באים ומעלים. אנחנו תמיד מעלים את נושא העלאת תעריפי הארנונה, ועכ

 ולמי זה קשה? לשכבות החלשות.
 ראש העיר: 

זה בדיוק ההיפך, השכבות החלשות הן אלה שיזכו בהנחה. האם אתה רומז על כך 
 שיש כאלה שמקבלים הנחה שלא בהתאם לחוק?

 חליל אבו חסאן:
 אני יודע טוב מאוד שיש כאלה שלא מגיע להם ומקבלים הנחה.

 ראש העיר:
מלש"ח. אתה אומר שיש כאלה  8.5מידי שנה אנו מעניקים הנחות בגובה של 

 שמקבלים הנחה שלא מגיע להם?
 חליל אבו חסאן:

 בוודאי.
 יאור לסרי:ל

 חליל, אתה חבר בוועדת הנחות.
 ראש העיר: 

 חליל, כל מילה שאתה אומר מוקלטת, אתה אמרת שאנחנו לא פועלים עפ"י החוק.
 מה שעל פני השטח. אני מציע כי תחזור בך מדבריך. אמרת שאנחנו מביאים רק

 חליל אבו חסאן: 
 הנחה ללא ועדת חריגים. 60%אני לא חוזר, אני בטוח במיליון אחוז, אנשים קיבלו 

 ראש העיר:
אני מבקש מיועמ"ש העירייה לבדוק הנושא, ואם צריך להגיש תביעה משפטית על 

 הוצאת דיבה.
 טנוס נחלה: 

 פועל בצורה כוחנית? מדוע אתה כל הזמן
 ארקדי פומרנץ:

כמו שאמרתם, שמעלים את תעריף הארנונה בהתאם לגודל הנכס, ולחסרי היכולת 
תתנו הנחה. אבל אתם פה בונים על מעמד הביניים ומעלה, ועל בעלי העסקים בעיר. 
בהם פוגעים יותר. בנוסף ישנם מבני מגורים בבנה ביתך ובזמנו התושבים בנו בתים 

מטר בלבד. ביום בהיר הורידו את ההנחה הזו  130והחיוב בארנונה היה עד גדולים 
  ובכך הכפלת לתושבים את הארנונה, והיום שוב מכניסים את היד לכיס התושבים.

 שלמה סויסה:
ארקדי, זה לא נכון מה שאתה אומר. ראש העיר נלחם בהחלטה זו, זו החלטה של 

 משרד הפנים.
 שמעון בן נעים: 

נו לקבל הנחה זו בזכות ראש העיר, בזמנו לא היה חוק כזה וראש העיר שנה זכי 20
 130איפשר לתושבים לקבל את ההטבה הזו. מעולם לא היה חוק כזה של חיוב עד 

 מטר.
 ארקדי פומרץ:

 אם לא היתה ההטבה הזו לא היו מגיעים תושבים לעיר.
 ליאור לסרי:

קרה בגלל שקיבלת משכורת בזמנו היית סגן ראש העיר והצבעת בעד ההחלטה, מה 
 מהעירייה אז הצבעת בעד?

 ארקדי פומרנץ: 
 אתה צודק הצבעתי בעד וגם הצטרפתי לאותה תביעה. 
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יש בתקציב הרבה "בורות" וכדי לסתום אותם פונים לשר הפנים ומבקשים כי 
 ייאשר הבקשות של העירייה.

 שמעון בן נעים:
מציא דברים, לא מתבסס על ארקדי, אינך מבין על מה אתה מדבר בכלל, אתה מ

 נתונים או מסמכים, אתה אומר דברים בדויים.
 טנוס: 

 שמעון, תפסיקו להטעות את התושבים.
 שמעון בן נעים:

 איננו מטעים.
 ארקדי פומרנץ: 

הפרויקט הוא טוב אין פה ויכוח. אם אתה חושב שזה פרויקט טוב תנהג כמו 
 שהממשלה נותנת את התקציב.בתוכנית עיר ללא אלימות או בפרויקט הלדים, 

השיטור העירוני הוא פרויקט טוב, אבל יש לי בעיה עם זה שמכניסים יד לכיס 
 התושב.

 ראש העיר:
דברים ואני רוצה שתחזק אותם: אמרת כי קיבלנו את פרויקט  2ארקדי, אתה אמרת 

 עיר ללא אלימות ללא מאצינג.
 ארקדי פורמנץ: 

 .אמרתי ללא עלות. טוב קיבלת מאצינג
 ליאור לסרי: 

 אמרת ללא עלות, מאצינג זה השתתפות העירייה בכל פרויקט.
 ראש העיר: 

 ומה זה מאצינג? וכמה קיבלנו?
 ארקדי פומרנץ: 

 .20%אוקיי, בסדר, קיבלת 
 ראש העיר:  

 ואתה אומר שאתה הבאת את הפרויקט?
 ארקדי פומרנץ: 

 אני אומר שעזרתי להביא את הפרויקט.
 ראש העיר:

אתמול אמרת ברדיו בנוכחות ליאור שאתה הבאת גם את פרויקט הלדים, חברים 
-אני חייב להגיד שמי שתמך בארקדי, שם את כספו על קרן הצבי, ואגיד לכם מדוע?

 כי אתה אדם שקרן ואתה מוזמן לתבוע אותי על כך.
 ראש העיר:

ומרנץ התקיים דיון בנושא הלדים במועצת העיר ומי התנגד: ארקדי פ 2015 -ב
ומקסים בריינין. על כך תתבייש לך, לא ברור לי איך אתה מביא פרויקט לעיר אבל 

 מצביע נגדו.
, ולא כפי שציינת 40%בנוסף, בנושא עיר ללא אלימות השתתפות העירייה עמדה על 

, זה רק מראה כאתה לא מכיר את 20%בתחילה ללא מאצ'ינג, ולאחר מכן אמרת 
 הפרויקט.

 ארקדי פומרנץ: 
 ."40%אוו...  "ו

 ראש העיר: 
 השתתפות עירייה ואתה לא יודע, אני מתבייש בך. 40% -"הבאת פרויקט" ב

 ארקדי פומרנץ: 
 אתה בעצמך צריך להתבייש.
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 ראש העיר: 
 שנה ואין לי במה להתבייש. 40אני ראש העיר כבר 

 ראש העיר:
לדים לעיר, רבותיי, בתוכנית רדיו ארקדי אומר כי הוא דאג להביא את פרויקט ה

 קראתי בפניכם את התייחסותו והתנגדותו בפרוטוקול המליאה.
 ארקדי פומרנץ: 

אתה מאשר בישיבות סעיפים רבים ומבקש להצביע על הפרוטוקול . אנחנו תמיד 
 מצביעים נגד, וגם עכשיו

 ראש העיר:
אתה נעדר הרבה מישיבות, ומצביע מבלי לבדוק את הדברים. לפני שמגיעים לישיבה 

 ך להכין שיעורי בית ולבדוק את הנתונים.צרי
 ארקדי פומרנץ: 

 אתה מתייפייף ו"פולט" נתונים לא נכונים.
 ראש העיר: 

 זו בושה וחרפה.
 ארקדי פומרנץ: 

 שנה. 40לך זו בושה וחרפה שיושב פה 
 ראש העיר: 

 אני שוב חוזר ואומר תכינו שיעורי בית לפני כל ישיבה.
 טנוס נחלה:

כי כל מה שטוב לעיר אנחנו בעד, אך לא במחיר של לעלות אני מבקש להעיר 
ליאור, אתה הטעית את תושבי מעלות תרשיחא  לתושבים את מחירי הארנונה.

 שנה.  12במשך 
 ליאור לסרי: 

 ?100מתוך  75%במה הטעיתי, אתה לא יודע כמה זה 
 ראש העיר: 

 אתה הולך עם אדם שלא יודע חשבון.
 ארקדי פומרנץ: 
 ם בן אדם שלא יודע חשבון.אתה הולך ע

 ראש העיר: 
 איך בבחירות הוא הלך איתך?

 ארקדי פומנרץ:
בסדר, עשינו טעות ולמדנו ממנה. טעויות קורות וצריך להודות בהן. הלוואי וכל 

 הטעויות שלי בחיים יהיו כאלה.
 ליאור לסרי:

נתת לי ארקדי, אם הייתי מציג את ההסכם הקואליציוני עליו חתמנו, היית מתבייש, 
לנהל את הכל, ואתה כלום. הכל נתת לי: את תיק הכספים, החברה הכלכלית, 

 החינוך ועוד.
 ארקדי פומרנץ:

אתה עשית איתי הסכם קואליציוני? אשמח לראות אותו. אני לא חתמתי איתך על 
 כלום.

 ראש העיר: 
 )לטנוס נחלה ולחליל אבו חסאן(

דיונים, אני מאמין כי בבחירות כנציגי ציבור הבוחרים אינכם נערכים לקראת ה
 הבאות ציבור הבוחרים יחשוב פעמיים ויביאו נציגים צעירים יותר.
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 חליל אבו חסאן: 
 אני לא אגיע לישיבות יותר, זו בושה וחרפה.

 ראש העיר: 
 חברים, תמונה זו חוזרת על עצמה כל ישיבת מועצה. שניהם לא יודעים להתמודד 

 ואז הם קמים ועוזבים.
 חליל אבו חסאן: 

 כל ישיבה שומעים ארקדי ושלמה, למה אנחנו באים, הבחירות הסתיימו מזמן?
 טנוס נחלה: 

חבר המועצה יוסף ברדא, בגלל שדיבר, בנושא הארנונה הפך לבוגד, איזו עירייה זו? 
 ברדא הוא חבר מועצה שדיבר בעד התושבים.

 הערה: 
 עוזבים את אולם המליאה. חברי המועצה טנוס נחלה וחליל אבו חסאן

 ארקדי פומרנץ: 
 כך אתה נראה, שהוא יצא. אתה לא נותן לנבחרי הציבור לדבר. 

 ראש העיר: 
זו בושה רק לך, אתה כלום וכך תישאר. ולמה? כי אתה מתנהג בצורה גסה, כל הזמן 

 תוקף את ילדיי ואת משפחתי.
 ארקדי פומרנץ:

קפים אותך, מדוע אתה בא אליי עיתון ידיעות אחרונות וגלי צה"ל הם שתו
 תוקף אותך, לך תתבע אותם.  10בתלונות? ערוץ 

 ראש העיר: 
 ואני אתבע.

שנים, ולאחר כל הבדיקות של  7לידיעתך, למרות תחקיר ידיעות אחרונות מלפני 
מבקר המדינה, לא זומנתי לשום חקירה משטרתית בנושא, אז כנראה שלא היה 

 כלום.
ר המינוי שלי לתפקיד יו"ר הרשות לפיתוח הגליל, וזאת יותר מכך, לאחרונה אוש

לאחר שעברתי את הבדיקה הכי גדולה במדינת ישראל במסגרת וועדת הבחינה, 
 וקיבלתי אישור כי אני נקי מכל דבר וראוי לתפקיד זה.

 אבל אתה מהיום והלאה תצטרך לבדוק את עצמך.
 ארקדי פומרץ: 

 אני סומך עליך.
  נחלה: נרשמת הערתו של טנוס

"אנחנו מצביעים בעד התוכנית אך נגד הגבייה מהתושבים, אנחנו בעד כל דבר טוב 
 שעושים לטובת העיר והתושבים, אך לא במחיר של לפגוע בכיס התושבים."

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

 שלמה סויסה 
 פומרנץ, מקסים בריינין.ארקדי  הצביעו נגד:

 
 (  001: )החלטה מס' 1החלטה בסעיף מספר 

בהתאם להצבעת הרוב ולהערות החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת ועדת כספים 
 .15/1/17מיום  1/2017מספר 

 
 

 : 2סעיף מספר 
 15/1/2017מיום  1/2017אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 
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 מנכ"ל העירייה:
 לחברים?האם יש הערות 

 אין הערות.
 

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

 שלמה סויסה 
 ארקדי פומרנץ, מקסים בריינין. הצביעו נגד:

 
 (  02)החלטה מס'   :2החלטה בסעיף מספר 

 .15/1/2017מיום   1/2017בהתאם להצבעת החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת 
 

 : 3סעיף מספר 
 17/1/2017מיום  1/2017אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר 

  מנכ"ל העירייה:
 האם יש הערות לחברים?

 אין הערות.
 הצבעה:

 יורי קוצ'ר,איימן שנאתי, ליאור לסרי,  שמעון בן נעים,: ראש העיר, הצביעו בעד
 שלמה סויסה 

 בריינין.ארקדי פומרנץ, מקסים  הצביעו נגד:
 

 ( 003)החלטה מס' :3החלטה בסעיף מספר 
מיום  1/2017ועדת שמות  בהתאם להצבעת החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת

17/1/2017. 
 

 מינוי חברים במועצה דתית: 4סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה: 
חברים במועצה הדתית: כבוד רב העיר המליץ על המועמד שמעון  3עלינו למנות 
 כחבר במועצה הדתית.ביטון לכהן 

 ארקדי פומרנץ: 
 האם השארתם לנו "משבצת" שם?"

 מנכ"ל העירייה:
 מי בעד ומי נגד?

 ארקדי פומרנץ: 
 אנחנו נמנעים, לא מכירים במי מדובר.

 מנכ"ל העירייה:
מינינו את הגב' לורנה לוגסי כנציגת סיעת ישיבת מועצה קודמת ממנה נעדרתם, ב

 אישה כנציגת סיעת ישראל ביתנו. מת"ש, כעת עליכם להציע שם של
 ארקדי פומרנץ: 

 אבל למה "אישה"?
 מנכ"ל העירייה: 

אם היית קורא את הפרוטוקול היית נוכח לראות שמטעם סיעת מת"ש מונתה 
 נציגה. מי שקובע את היחסיות בהרכב החברים הוא המשרד לשירותי דת בלבד.

 ארקדי פומרנץ: 
 לנו את הגבר? אז למה שהרב לא ימנה אישה, וישאיר
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 מנכ"ל העירייה:
נשים וגבר אחד, הרב מינה את הנציג  2אין כאן שאלה של מה רוצים, צריך למנות 

 מטעמו במועצה, וכעת נותר למנות נציגות של נשים במועצה דתית.
 הצבעה:

 יורי קוצ'ר,איימן שנאתי, ליאור לסרי,  שמעון בן נעים,ראש העיר,  הצביעו בעד:
 שלמה סויסה

 ארקדי פומרנץ, מקסים בריינין. :נמנעים
 
  (004)החלטה מס'  :4החלטה בסעיף מספר  

מר שמעון ביטון כנציג הרב  מאשרים המלצת רב העיר, הרב מאיר אסייג למנות את:
הגב' לורנה לוגסי מונתה  -נציגת סיעת מת"ש  בהרכב חברי המועצה הדתית.

יו"ר סיעת ישראל ביתנו יעביר  19/12/2016 מיום מיום 7/2016בישיבת מליאה מספר 
 שם של נציגה לחברות במועצה הדתית מטעם סיעתו.

 

 : 5סעיף מספר 
 .2017דיווח ראש העיר על פרויקטים בביצוע ולקראת ביצוע בשנת 

 
 ראש העיר:

אני מציע לכל החברים  אני מבקש מגזבר העירייה לחלק את רשימת הפרויקטים.
 לעיין ברשימה ולשמור אותה קרוב אליכם.

 הערה: 
 מהפרוטוקול.בלתי נפרד חלק ה מחלק את נייר העמדה אשר מהווה גזבר העיריי

 
 ראש העיר:

 .₪ 500,000בתרשיחא ע"ס  מסגדיש להוסיף גם את הצריח ב
אם יש עוד גייסנו, הייתי רוצה לראות שאנחנו , מדובר בכספים ותקציבים חברים

 2עיר נוספת שמשקיעה כך בפרויקטים. אנחנו בקרוב יוצאים למכרז להקמת 
 שכונות בעיר כאשר מי שיבצע את עבודות הפיתוח תהיה העירייה.

 ואני שואל אתכם האם אפשר לקרוא לתקציב שהוצג תקציב שהוא "בלוף"?
 

 :6סעיף מספר 
 ע"י שמעון בן נעים שאילתא לארקדי פומרנץ בנושא שכר בכירים אשר הוגשה 

 
 מעון בן נעים:ש

 ברצוני להעלות שאילתא לחבר האופוזיציה, מר ארקדי פומרנץ:
ארקדי ציין בישיבת מליאה הקודמת ובפורומים שונים כי הוא מציע לקצץ בעלות 

 העסקת הנבחרים, ארצה לשמוע את דעתו של פומרנץ.
מ"מ וסגן ראש העיר  שאלה נוספת, לפי דבריו של פומרנץ ניתן לחשוב שהוא היה

בהתנדבות, אנו מבקש לשאול את מר פומרנץ מה הייתה עלות עסקתו בתקופה 
 שהיה סגן ראש העיר.

 ארקדי פומרנץ: 
שהסגנים לא הן עושים זאת וגם כאן יש אפשרות נכון, ישנן מספר ערים בארץ ב
 מהשכר. כלומר להוריד לסגנים מההטבות של 60-70%יקבלו שכר מלא, אלא בגובה 

 התקציב.
 שמעון בן נעים:

שנים לא העלית את  3.5לא ברור לי למה? כי כשאתה כיהנת כסגן ומ"מ ראש העיר 
 ההצעה הזו.
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 ארקדי פומרנץ: 
 לא העליתי.

 שמעון בן נעים: 
 ואתה יודע כמה שכר קיבלת בתקופה זו?

 ארקדי פומרנץ: 
 לא העליתי.

 שמעון בן נעים: 
 זו? ואתה יודע כמה שכר קיבלת בתקופה

 ארקדי פומרנץ: 
 תגיד לי, אשמח לשמוע.

 שמעון בן נעים: 
 .₪ 1,729,000בתקופה זו, ושהציבור יישמע: קיבלת 

 ארקדי פומרנץ: 
 מצוין, ומה פסול בכך, אתה רוצה לומר שזה השכר שתקבל בקרוב?

 שמעון בן נעים: 
 מה פסול? ומה פסול במה שעושים הנבחרים היום?

 ארקדי פומרנץ:
שם ומצטדק עכשיו בקטע של כמה אתה מרוויח? תיארת את השכר שכל  אתה יושב

 נבחר מקבל.
 ראש העיר:

הוא בסך הכל שואל אותך מדוע בתקופה כשהיית סגן לא העלית מעולם את ההצעה 
 הזו?

 ארקדי פומרנץ:
 אני מבין מה הוא שואל, אתה "מתייפייף" אתה מסביר שזה מה שאתה עומד לקבל.

 שמעון בן נעים:
זה  שמתייפייף, ומציע הצעות לאחר שכבר קיבלת את השכר הזה ולא הצעת  אתה

 זאת כשהיית סגן.
 ארקדי פומרנץ: 

 אני יכול להרשות לעצמי, כי אתם הולכים להעלות את הארנונה .
 שמעון בן נעים: 

 מה הקשר?
 ארקדי פומרנץ:

 בוה.יש קשר, מצד אחד את מכניס יד לכיס התושב ומצד שני אתם מקבלים שכר ג
 שמעון בן נעים: 

 אנחנו נקבל שכר בהתאם למה שאתה קיבלת ובהתאם לחוק.
 ארקדי פומרנץ: 

 אבל לא העליתי את תעריף החיוב בארנונה.
 ליאור לסרי: 

 השנים האחרונות? 3ארקדי, בכמה אחוזים עלתה הארנונה במהלך 
 ארקדי פומרנץ: 

 .20% -ל 15%רק בשנה האחרונה עלה בשיעור של בין 
 ור לסרי:ליא

 בלבד.  3.5% -שנה הארנונה עלתה ב 11ארקדי, במשך 
  ארקדי, תכבד את עצמך, אתה זורק מספרים באוויר, אנשים צוחקים ממך.

 יורי קוצ'ר:
שאלה נוספת, אני מבקש כי מר ארקדי פומרנץ יפרט מה הוא עשה למען העולים 

 במשך כהונתו כסגן ומ"מ ראש העיר.
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 ארקדי פומרנץ:
 אני  ממש לא מעוניין לפרט, אני אתן דין וחשבון לציבור הבוחרים שלי. 

 ראש העיר: 
 סליחה, אין פה תושבים שהצביעו בשבילך? אתה חייב לתת דין וחשבון.

 ארקדי פומרנץ: 
 אני חייב לתת דין וחשבון אך לא לך. אני אדבר איתם בדרכים שלי.

 ראש העיר: 
ות. אם היית עושה זאת אז לא היית מקבל את ההצגה הזו לא עשית לפני הבחיר

 קולות בבחירות.
 ארקדי פומרנץ: 

 אני אמשיך את ההצגה הזאת, ונגיע לבחירות הבאות, ואתה תקבל "כזה" . 
 )מסמן באצבעות אפס(

 
 : אישור רכישת רכב לראש העיר8סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה:

ק"מ וצריך  130,000 -רכב ראש העיר עשה למעלה מבמסגרת התקציב שאושר, 
להחליפו. אנו מבקשים לאשר רכישת רכב לראש העיר בהתאם לאישור והנחיות 

 משרד הפנים.
 ארקדי פומרנץ: 

 בכמה כסף מדובר?
 פואד אנדראוס:

מאחר ויש צורך להחליף את רכב ראש העיר, אבקש כי הרכישה תהייה במסגרת 
 התקציב הרגיל + מכירת הרכב הנוכחי.

 מנכ"ל העירייה: 
 י בעד ומי נגד?מ

 ארקדי פומרנץ: 
 אני מבין כי לא תענו בכמה כסף מדובר.

 שלמה סויסה: 
 שנה מגיע מטוס ולא רק רכב. 40לראש העיר מזה 

 ארקדי פומרנץ:
  מטוסים. 2שלמה אתה תקנה לו אפילו 

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

 שלמה סויסה 
 ארקדי פומרנץ, מקסים בריינין. הצביעו נגד:

 

  ( 005)החלטה מס'  :8החלטה בסעיף מספר 
בהתאם להצבעת החברים מאשרים רכישת רכב חדש לראש העיר בהתאם לאישור 

  שניתן ע"י משרד הפנים.
 ראש העיר:

 בישיבה.אני מבקש להודות לציבור התושבים שהגיע, על הנוכחות המכובדת היום 

מלש"ח שיושקעו  150היום הצגנו בפניכם נתונים על השקעות בעיר בגובה של 

לטובת קידום והתפתחות העיר, ורק ארקדי פומרנץ אומר שהתקציב הוא "בלוף" 

 אחד גדול.
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 תודה רבה לכל חברי המועצה ויישר כח על עשייתכם.
  

 מזכירת מנכ"ל העירייה ,כלפון רושמת הפרוטוקול:
 

 ______________________ 
 שלמה בוחבוט, ראש העיר 

 
____________________ 

 רסילס לבילייה, מנכ"ל העי
 


