
 

 

 

 1 עיריית מעלות תרשיחא

 2 פתש" חשוןב ז"כ
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 5 

 6 מר  ארקדי פומרנץ, ראש העיר משתתפים:

 7 מר שמעון בן נעים, סגן ומ"מ ראש העיר 

 8 מר נעים חמד, סגן ראש העיר 

 9 מר יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר 

 10 מר יורי קוצ'ר, משנה לראש העיר  

 11 מר מוטי בן דוד, חבר מועצה 

 12 ת מועצהגב' לידיה רזניקוב, חבר 

 13 מר שמעון ביטון, חבר מועצה 

 14 מר טנוס נחלה, חבר מועצה 

 15 מר כמיל עודה, חבר מועצה 

 16 מר איימן שנאתי, חבר מועצה 

 17 מר שלמה סויסה, חבר מועצה 

 18 מר יוסף ברדא, חבר מועצה 

 19 

 20 מר עמית לוין, מנכ"ל העירייה     מוזמנים:

 21 עו"ד אורית טואף, היועצת המשפטית לעירייה      

 22 מר אלכס קורנייב, מבקר העירייה     

 23 מר פואד אנדראוס, גזבר העירייה                       

 24 מר סקה מייק, מהנדס העירייה                             

 25 ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות     

 26  מנכ"ל העירייהגב' יהודית כלפון, מזכירת 

 27 

 28 

 ישיבת מליאה מן המניין

 2019בנובמבר  25כ"ז חשון תש"פ, 
 תשע"ג   
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 1 

 2 פרוטוקול

 3 

 4 ן בן נעים התפטרות חבר המועצה שמעו – 1סעיף 

 5אנחנו רוצים להתחיל. ערב טוב לכולם. יש לנו סדר יום יחסית עמוס.  מר ע. לוין:

 6 ארקדי, אתה רוצה להגיד משהו בהתחלה? 

 7נץ שמעון בן נעים, סגן וממלא מקום, ביקש להתפטר מתפקידו  סיעת חבר מר א. פומרנץ:

 8ז מי וגם שמעון ביטון. ויש למישהו התנגדות של התפטרות של שמעון? א

 9 אני שואל יש למישהו התנגדות? מישהו רוצה להתייחס? בעד?

 10 אני ארצה להתייחס, אבל תגידו את הדברים שלכם קודם. מר ש. בן נעים:

 11אני אתייחס. אני רואה את שמעון בן נעים מקום שלו פה ואתה צריך  :מר ט. נחלה

 12לחזור לקואליציה. אני חושב כל הויכוחים המיותרים היה אפשר לפתור 

 13אותם בדו שיח בארבע עיניים עם צוות ההנהלה וכל מה שהיה לפי דעתי 

 14 זה מיותר.

 15תאמין לי חברי היקר, משכתי כמעט שנה שלמה משהו שנגד רצוני, נגד  מר ש. בן נעים:

 16רצון התושבים. אתה יודע מה? אני יכול להגיד את זה בפה מלא, גם נגד 

 17א אגיד אותם עכשיו, רצונכם. קיבלנו החלטות שכפו אותם עלינו. אני ל

 18יותר מאוחר, אחרי ההצבעה שאתם תצביעו אני אגיד את מה שיש לי 

 19 להגיד בנושא. 

 20 עוד מישהו? מר א. פומרנץ:

 21 עוד מישהו רוצה להתייחס? מר ע. לוין:

 22אני חושב, חברים, אני חושב גם מבחינה משפטית שאני לא יודע אם יש  :מר כ. עודה

 23רות, אני לא יודע אם יש צורך צורך בכלל מאחר והוגש מכתב התפט

 24 לאשר את זה במליאה.

 25 נכון, אתה צודק. מר ע. לוין:

 26  אני חושב שהמליאה בחרה אותי ורק המליאה יכולה לפטר אותי. :מר כ. עודה

 27 שמעון, זה הרצון שלך. :מר ט. נחלה

 28זה רצון שלך, שמעון. אנחנו באים ומאשרים את הרצון שלך. אתה ביקשת  מר א. פומרנץ:
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 1 פטר. מי בעד לאשר את התפטרות של, להת

 2אני רוצה באמת להתייחס למה שקרה במשך השנה הזאת, השנה  מר ש. בן נעים:

 3האחרונה. אני את מכתב ההתפטרות שלי הגשתי בגללך, מר ארקדי, ורק 

 4, וזה שני יבגללך. ולמה? בגלל שיש לי מחויבות לציבור שלי שהלך אית

 5כנעתי אותם כשאתה באת ורדפת קולות שבאו איתי, ש 1,250מנדטים, 

 6לתוך המבנה שלי, השתלטת על המבנה שלנו, רצית אותנו בכל  יאחרי

 7מחיר, הלכנו איתך בנאמנות, ביושר, עבדנו בשבילך, עשינו הכול בשבילך, 

 8בפעם אבל לצערי הרב לא השכלת לקחת את זה למקומות הטובים. 

 9שמעון, מייל,  האחרונה לפני כשבועיים אני שלחתי אליך מכתב עם חברי

 10שלחנו לך מייל בנושא שלא להקרין את הקרנת הסרט של לאה צימל. ולא 

 11בגלל זה התפטרתי, אתה לא טרחת האמת אפילו להתייחס למייל הזה. 

 12חוץ מהפוסט הזה שפרסמנו בשביל הציבור שידע מה הדעה שלנו 

 13אתה בוחר כל  להתנגדות של הקרנת הסרט, לא הוצאנו שום פוסטים.

 14ד שאנחנו מתנהלים דרך התקשורת, אבל אתה בחרת להגיב הזמן להגי

 15בצורה אחרת. בחרת לשלוח מכתב בערב שבת, כשאני בחופשת מחלה, 

 16בשעה שתיים ורבע כשאת המכתב הזה לצערי הרב אתה פרסמת אותו 

 17לפני שהוא הגיע אלי, זה מראה על המערכת המקולקלת והלא מתוקנת 

 18מכתב הגיע אני אמרתי שזה, זה עוד לפני שה שלך ושל כל היועצים שלך.

 19מה שקרה. לצערי יש לך תוכניות מגירה שונות ומשונות, אבל לעומת זאת 

 20אני בסך הכול רוצה לדאוג לרווחת התושבים, לטובת התושבים ולטובת 

 21 זה בחרנו בשביל השינוי לטובת העיר והתושבים. העיר הזאת. בשביל

 22יבדת את ההסכמים לצערי הרב אתה לא ידעת לנהל את העיר וגם לא כ

 23שאתה חתום עליהם, פגעת קשות בציבור שלי וגם שלך שהלכו איתך 

 24נאמנה וביושר וקיוו לשינוי בעיר הזאת. לא ידעת לכבד גם הרבה 

 25מהציבור שלך ואני יכול להגיד לך זה בא לידי ביטוי בביטול של פגישות 

 26 פגישות לבן אדם ולא 4שאתה קבעת לאנשים, הגיעו פגישות למספר של 

 27 השכלת לקבל את האנשים וזה אנשים טובים, מלומדים ומכובדים.

 28קיבלת מסיעת נץ את כל הקרדיט על מנת לנהל את העיר הזאת בצורה 
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 1טובה, לצערי הרב לא השכלת אתה וחבריך להביא את העיר לשינוי ולו 

 2אני  במקצת, ההיפך הוא הנכון, העיר הלכה והדרדרה ויעידו התושבים.

 3הכרת הטוב, עזרה, נתינה, שיתוף פעולה, הדדיות,  גדלתי על ערכים של

 4יושר, לדעת גם לכבד את הדעה של האחר, אכפתיות, רגישות, כבוד 

 5לאדם. אני באתי ממקום שלא חסר לי כלום ברוך השם, בורא עולם נתן 

 6לי כל מה שאני צריך, בזיעת אפי עבדתי קשה מאוד, אני עדיין עובד קשה 

 7, לא לכבוד ולא למשכורת שהייתי פה. אני מאוד ואני לא זקוק לא לכיסא

 8אחוז מהמשכורת שלי אני תורם אותה, ואני  60יכול להגיד לך שמעל 

 9מה שראיתי לנגד  אוכל להסביר את זה גם אחרי כן איך אני תורם אותה.

 10עיניי זה רק את טובת העיר, את הפיתוח שלה ואת השגשוג שלה. שכחת 

 11יה איתך זרקת אותו, הדחת מי עזר לך לשבת על הכיסא הזה, מי שה

 12אותו. מי שלא היה איתך לקחת אותו איתך. לא יודע לאן אתה רוצה 

 13במכתבך אתה כותב שאני בקואליציה וכאילו  להוביל את העיר הזאת.

 14באופוזיציה. אתה טועה. אתה טועה ואתה מטעה את הציבור, אני אדם 

 15ולים ישר, נאמן, לעולם לא שיקרתי אותך ולא אף אחד מהחברים, יכ

 16להעיד על זה גם המנכ"ל, גם הגזבר, חסכתי לך המון כספים. אתה לא 

 17 יודע להכיר בטובות האלה, אתה רוצה רק את מה שאתה רוצה להעביר.

 18אי אפשר לנהל עיר בצורה הזאת. אני רוצה לעזור לך, אני מודיע לך גם 

 19פה מה שתעשה טוב, אני אצביע בעד. אני רוצה רק את טובת העיר. מה 

 20לא טוב, אני אהיה נגד ונגד ונגד. אני לא אתן לעיר הזאת להדרדר  שתעשה

 21חודשים האלה,  11-אם תרצה שאני אפרט לך מה עשיתי במשך ה יותר.

 22חודשים לא הייתי פה, אני יכול לפרט לך. אם תגיד לי כן, תיתן  3מתוכם 

 23לי שתי דקות, אני יכול לפרט לך מה אני עשיתי שאתה אמרת שלא עשית, 

 24 עשיתי המון בעיר הזאת.אז אני 

 25 אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה, שמעון, זכותך. מר א. פומרנץ:

 26אחוז, אני הייתי שקמתי  30עובדי העירייה, המלוות רצו לקצץ להם  מר ש. בן נעים:

 27אחוז. אי תשלום אופק  30ועמדתי על הרגליים בשביל שלא יקצצו להם 

 28מה קורה? אמרת אני לא ויוחא ומענק יובל, התקשרתי אליך, אמרתי לך 
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 1יודע. אמרתי לך איך אתה לא יודע? לא קיבלו לא אופק ולא יוחא, כמובן 

 2מיד כשהגעת, אמרתי אני אבוא אליך, אמרת אל תבוא, שלא מענק יובל. 

 3חודשים עבדנו בהתחלת  3תרבות תורנית,  לא צריך, אנחנו נטפל בזה.

 4, כולם בהתנדבות, הקדנציה בהתנדבות עם לידור לוגסי. כל העובדים שלי

 5חודשים ללא כסף וניהל תרבות  3ואני אקריא אותם. לידור לוגסי עבד 

 6בנושא הדתי, פתיחת המקוה  תורנית, הבאנו סרטים, הצגות, הופעות.

 7ביפה נוף. היה סגור שנתיים, מי שדאג לפתוח אותו זה אני, לא אף אחד 

 8אותו.  אחר. אני רצתי אחרי האישורים, אחרי הקבלנים בשביל לפתוח

 9המקוה, שיפוץ המקוה בבן גוריון, שכונת  ברוך השם, המקוה הזה פתוח.

 10אלף שקל  127של  2013-בן גוריון פה צמוד לעירייה. הייתה הרשאה מ

 11 250במועצה דתית הרדומה, ידעתי להציף אותה, ידעתי גם לבקש מפואד 

 12אלף שקל לתוספת השיפוץ הזה והוא הקצה כסף לזה. אבל חבל שידידי 

 13הצעתי לשפץ את  ון בוארון אמר אני אטפל בזה והוא לא טיפל בזה.אמנ

 14אחד המבנים בקרית חינוך לטובת הישיבה על מנת שיהיה להם בית 

 15, אני פניתי לממונה 100מדרש. גם גייסנו אם אתה זוכר באחת הישיבות 

 16 100-על בית ספר אורט וביקשתי עזרה והוא אמר לי אני אעזור לכם ב

 17כניות. יוסי המהנדס לא עשה את התוכניות, אני אלף שקל עבור התו

 18אלף שקל עומדים בעינם, תוכל להשתמש בהם לטובת  100-מקווה שה

 19ביקשתי לפתוח גן חרדי דתי לאומי בפיקוח משרד  בית המדרש הזה.

 20החינוך. אמרת כן, תפתח, שמעון, כן. גם דידי לזמי, אני לא יודע מה הוא 

 21יומיים אמרת שמעון לא, לא  קשור, אבל גם הוא אמר תפתח. אחרי

 22 שהתחלנו לעשות רישום לילדים. פשוט זה מבזה. פותחים. זה אחרי

 23 גן עובד? מר א. פומרנץ:

 24 איך? מר ש. בן נעים:

 25 גן הזה קיים היום? מר א. פומרנץ:

 26 לא. מר ש. בן נעים:

 27 לא? מר א. פומרנץ:

 28 לא. לא. אתה אמרת, מר ש. בן נעים:
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 1 ? לא קיים, שלמה מר א. פומרנץ:

 2 אתה אמרת לא לפתוח. לא לפתוח.  מר ש. בן נעים:

 3 לא, הגן הזה לא. מר ש. סויסה:

 4 איזה גן פתחו? מר א. פומרנץ:

 5אמרת לא לפתוח. אחרי כן ש"ס נכנסו לעניינים, אמרת לא לפתוח אבל זה  מר ש. בן נעים:

 6כן ולא, כן ולא. ביקשתי מבית ספר נתיב מאיר מיוזמתי עם המנהלת, 

 7פני את נושא המקלט. באתי אל אבי הקב"ט, אמרתי לו היא העלתה ב

 8אבי, יש לך שבוע ימים לפתור את הבעיה. אם לא, אני מוציא את זה 

 9אלף שקל לטובת המקלט.  110לעיתונות. אחרי שבוע אבי אמר גייסתי 

 10 נכון או לא?

 11 אני גייסתי.            אבי סויסה:

 12מעמותה שישבנו בישיבה לפני כחודש עם זה אחרי שפניתי אליך. גייסתי  מר ש. בן נעים:

 13אורנה טל, מנהלי בתי הספר, גייסתי כאלף שיעורי עזר לתלמידים. זה בלי 

 14להשתמש מכספי העירייה. אני אגיד לך מה ההבדל, שאני לא משתמש 

 15אלף שיעורי עזר שהיו מוכנים בכספי העירייה, זה הכול עכשיו תרומות. 

 16שיעביר את השיעורים האלה זה  לתת לתלמידים חלשים וביקשו לתת, מי

 17תלמידים חזקים אבל עם בעיות פיננסיות, שקשה להם בבית, אז אלה 

 18נהנים ואלה לא חסרים, אורנה אמרה אי אפשר לעשות את זה, יש לנו 

 19איזה משהו שאנחנו רוצים לתת ובערכים שלנו, להקנות בערכים שלנו זה 

 20עורים האלה. אז התנדבות, נמצא דרך אחרת בשביל להעניק את האלף שי

 21דאגתי  אלף שקל, זה תרומה שאני הבאתי. 40אלף שיעורים האלה זה 

 22לבניית החלקה החדשה והישנה בבית העלמין. אף אחד לא דאג לזה, לא 

 23מועצה דתית ולא אף אחד. פגישה עם המפקח לקידום של בית ספר י"ג, 

 24י"ד באורט ישיבת מעלות, חבל שההורים התנגדו אבל אמרתי מי שלא 

 25נערכו  רצה להמשיך בישיבת הסדר, יוכל להמשיך וללמוד י"ג, י"ד.י

 26עשרות פגישות בנושא בניית בתי כנסת, גם לתימנים, יעידו התימנים והם 

 27אלף שקל ויש תקציב לזה שמוכן  500-עוד יהיו אצלך וגם זה מתוקצב ב

 28ומחכה להם. חבל שיוסי לוין לא השכיל למצוא את המקום הנכון, הטעה 
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 1אלף  250גם לבני מנשה, יש שמה תקציב של  פר פעמים.אותנו מס

 2שהוקצה להם לבנות להם גם בית כנסת. כל זה אני היחידי שרץ ודואג 

 3לזה. הוצאתי טיול לטבריה, זה גיוס ממני ומאנשים שרוצים לעשות טוב, 

 4יוזמה שלי לתת לחיילים בשירות סדיר גם כן  לא לקחתי כסף מהעירייה.

 5ה וגם ממני, מכיסי הפרטי, להתייחס לחיילים בגיוס תרומה של העמות

 6בשירות סדיר שלא קיבלו אף פעם שום מענה, בעזרת השם אני אגשים 

 7הכנתי תוכניות עבודה  תנו שוברים לקניה והתייחסות.יאת זה ויקבלו מא

 8לפרויקט השכונות, תוכניות שעבדנו עליהם כחודשיים וחצי, העלינו 

 9 וין,אותם בפני פיני לזמי, בפני עמית ל

 10 מי זה פיני לזמי? מי זה? :ש. ביטוןמר 

 11תשאלו, אתם יכולים לשאול. פיני לזמי ביקש שאני אכין תוכניות, הכנו  מר ש. בן נעים:

 12תוכניות אני ואסתר. עבדנו חודשיים וחצי, העלינו אותם. בסוף ביקשו 

 13להעלות אותם על מצגת, העלינו אותם על מצגת. תוכניות לא מה שאתם 

 14יפוצים, אלא תוכניות עבודה מסודרות וטובות להוציא חושבים של ש

 15משהו חדש בפרויקטים האלה של השכונות, משהו שונה. זה לא לבוא 

 16ולגזום עצים ולצבוע מדרכות, זה משהו שונה לגמרי. אמרתם, בירכתם 

 17אי אפשר להכין תוכניות ללא תקציב. אבל אין כסף, אין תקציב לזה. 

 18ירות, התחלתי להכין תוכניות ואמרתי ביקשתם שאני אכין תוכניות לתי

 19להם, ליועצת אמרתי לה תקשיבי, אני מכין תוכניות, בסופו של דבר או 

 20שהתוכניות האלה אין להם כסף או שייקחו את הרעיונות ויגידו שמעון, 

 21היו עוד עשרות רעיונות להקים מועדון  לך הביתה. וזה מה שקורה.

 22ה דברים אחרים. התחלנו קהילתי לצעירים, לפתוח ועד לסוחרים, וז

 23בתוכניות אמרתי של התיירות. כיכר השופרסל שאף אחד לא יגזור שום 

 24קופון, כיכר השופרסל לא הייתה אמורה להיות, מי שנתן את ההנחיה 

 25שכיכר השופרסל תתקיים שמה זה רק אני. הכביש היה צריך לרדת 

 26עם למטה, אני קמתי ועמדתי על הרגליים האחוריות גם עם פואד, גם 

 27יוסי לוין וזה שבועיים אחרי שנבחרנו, אמרתי פה תקום כיכר כי גם לא 

 28מיליון שקלים וגם  3מיליון שקלים זה היה  5היה תקציב מספיק, במקום 
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 1תהיה כיכר. אני חושב שזה תרם רבות גם לסוחרים, גם לציבור שלא יהיה 

 2יש לי עוד מה להגיד, אבל אני חושב שזה לא הסוף, לא  שמה פקקים.

 3סוף. אני אומר עוד פעם וחוזר עוד פעם יהיו דברים טובים שתעשו, אני ה

 4אברך עליהם. לא יהיו דברים טובים, אנחנו נתנגד בכל תוקף. כל מה 

 5שאני עושה ורוצה זה רק את טובת העיר הזאת, טובת התושבים, שגשוג 

 6 העיר ושיהיה לכל התושבים האלה טוב.

 7דברים  אמר פהשמעון,  לדבריו של שמעון.חבר'ה, אני רוצה להוסיף  מר ש. ביטון:

 8מרגשים, דברים שהם מדברים לכולנו כאן, גם לאופוזיציה, גם 

 9לקואליציה, גם לתושבים, דברים שנאמרים מעומק לבך, מסתר לבך ואני 

 10מצטער שאנחנו נמצאים במצב הזה. ואני רוצה לומר לכם שגם אני, 

 11ים, אנחנו נהיה. לא ארקדי, מצטרף לדבריו של שמעון. יעשו דברים טוב

 12יעשו דברים טובים, אנחנו נהיה לבוא ולעצור אותם ולהתנגד בכל תוקף 

 13אנחנו במשך שנה ניסינו לבוא לעזור, לעשות, לא ניתן  כמו ששמעון אומר.

 14מענה. בתיק שלי סך הכול הוא התנהל בסדר, בדברים אחרים כשהתנגדנו 

 15כשהמהות שלהם,  בישיבות מליאה, בישיבות הנהלה או בכל מיני ועדות

 16ואתם חייבים להבין כולם, המהות של אותן ועדות זה לבוא ולהעלות את 

 17הדברים גם אם אני בקואליציה, להעלות אותם ואם צריך להתנגד להם 

 18זה מתוקף הסכם קואליציוני, כשאני מגיע למליאה יש  בוועדה, להתנגד.

 19אתכם.  הסכם קואליציוני ואני מצביע בעדו, ואם אני לא בעדו אני לא

 20והפעם מנענו הרבה דברים שהיו צריכים להיות לרעת העיר. אני אומר את 

 21זה בצער, לרעת העיר. וכל מה שגרם לדברים האלו זה אותם גורמים 

 22הזכרתי, נכנסו לעיר הזאת גורמים חיצוניים  חיצוניים שאני תמיד

 23שפוגעים לנו בעיר ללא רחם, פוגעים בעיר, הם לא מבינים מה קורה בעיר, 

 24ם לא יודעים מה העיר הזאת צריכה, הם לא מבינים את כל ההרמוניה ה

 25שקיימת בעיר הזאת, הם לא מבינים את כל המגזריות של העיר הזאת 

 26ומכאן אנחנו משלמים על זה ביוקר, ואם לא נעצור את זה, ארקדי, העיר 

 27זאת העיר. אנחנו לא איזה מפעל ולא  הזאת תדרדר ולא תהיה דרך חזרה.

 28קטנה, אנחנו עיר שאם לא נדע לשמור עליה ביחד אנחנו נהיה  איזה שכונה
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 1הרבה הרבה מאחור, נחזור לאותן ערים נחשלות ואנחנו כאן כדי לעצור 

 2ואני רוצה לדעת, ארקדי, ממך סוף סוף אחת ולתמיד תגיד לי מה  את זה.

 3תפקידו של פיני לזמי בעיריית מעלות. אנחנו רוצים לדעת איך להתנהל 

 4בר עם כולם. יש תחושה כאן בעיר שיש איש אחד שמנהל מולו, הוא מד

 5את העיר ושמו פיני לזמי, בוא תגיד לנו אחת ולתמיד מה תפקידו של פיני 

 6 לזמי בעיר.

 7 עוד מישהו? מר א. פומרנץ:

 8 אפשר תשובה? מר ש. ביטון:

 9 סיימנו? :. לויןעמר 

 10 מחכים לתשובה. מר ש. ביטון:

 11 זה או שאני נותן תשובה ומצביעים?רגע יהיה מישהו אחרי  מר א. פומרנץ:

 12 זה לא נושא לדיון. מר ט. נחלה:

 13שאלה פשוטה, לגיטימית  תילא, רגע, רגע, סליחה. שאלנו שאלה. שאל מר ש. בן נעים:

 14 לחלוטין. אני לא שואל איזה שאלות של פושעים פה.

 15 אני חושב זה לא נושא לדיון, מר ט. נחלה:

 16 דברים טובים שעשה שמעון,  אתם הצגתם כל כך הרבה מר א. פומרנץ:

 17 אתה מדבר על בן אדם אף אחד לא מכיר אותו פה.אפילו  מר ט. נחלה:

 18 אז בוא תאיר את עינינו.  :ביטוןמר ש. 

 19אני מברך את העבודה שעשה אני חושב כל הטענות שאתה דיברת עליהם  מר ט. נחלה:

 20 ואני את האמת לא ידעתי, שמעון בן נעים,

 21 עביר נושא? תן לו לענות. תן לו לענות, שאלנו שאלה.למה אתה מ מר ש. ביטון:

 22 נחלה, אני מאוד אוהב אותך, עבדנו ביחד.  מר ש. בן נעים:

 23 תגיד למה אתה מפריע? אנחנו עדיין בדיון. מר ט. נחלה:

 24נחלה, עלה שם של בן אדם יותר מפעם אחת, רוצים לדעת מי זה הבן  :מר ח. נעים

 25 אדם.

 26 פשוט תשובה. תנו לנו תשובה אחת ולתמיד. מה הבעיה? תן לנו תשובה, מר ש. ביטון:

 27ואם מחר תבואו תשאלו מי זה משה מרדכייב ומי זה לא יודע עירית, לא  מר א. פומרנץ:

 28 יודע עוד מה,
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 1 שאלנו שאלה עניינית, לא שאלנו, מר ש. ביטון:

 2ם אני שאלתם אותי, תנו לי לענות. אאני כל פעם צריך לענות לכם מי זה,  מר א. פומרנץ:

 3 אעשה לכם רשימה של כל החברים שלי ואני אשב אתכם,

 4 הוא חבר שלך? הוא בגדר חבר? מר ש. ביטון:

 5 כן. מר א. פומרנץ:

 6רק רגע, רק רגע, רק רגע, למה אתם תעלמים מכל הנושא הזה, פיני לזמי  מר ט. נחלה:

 7 בא עזר לארקדי בבחירות נכון?

 8י עכשיו לא הבנתי, אני מוכן לתת לכם חבר שלי, כאילו אנאני אמרתי  מר א. פומרנץ:

 9, אני אתן לכם רשימה של ועוד שמעון כמיל, איימן, יוסי, שמעון, מוטי

 10 איזה אלף,

 11 לא, לא, אנחנו שאלנו שאלה ספציפית. מר ש. ביטון:

 12 אני אשלח לכם בטלפון, מר א. פומרנץ:

 13 ארקדי נו, תהיה ענייני.  מר ש. ביטון:

 14עת אז אני עונה לך. חברים שלי. זה לא לדיון, אני לא אז אתה רוצה לד מר א. פומרנץ:

 15 מבין. העניין, 

 16סליחה אורית, את לא מתערבת. אורית, את לא מתערבת. כרגע  מר ש. ביטון:

 17האופוזיציה שואלת את הקואליציה שאלות, אני מבקש ממך לא 

 18 להתערב. את לא מתערבת.

 19 ב לא לשם רצית להגיע,אני חוששמעון, יש לך עוד משהו להגיד?  מר א. פומרנץ:

 20 יש לי עוד הרבה מה להגיד. מר ש. בן נעים:

 21 דמוקרטיה, תגיד מה שאתה רוצה. תגיד מה שאתה רוצה, פה מר א. פומרנץ:

 22 שאלנו שאלה, תענה בצורה דמוקרטית. תענה. מר ש. ביטון:

 23חברים שלי  1,500שמעון, עומד פה עניין, אמרתי לך אני אשלח לך  מר א. פומרנץ:

 24חברים שלי. אתה  1,500פון שלי, מחר תקבל את הרשימה של מהפלא

 25הגשת לנו מכתב התפטרות יחד עם חבריך. אתה רוצה להתפטר או לא? 

 26 אני לא הבנתי. 

 27 מה לא הבנת? למה לא הבנת? מר ש. בן נעים:

 28 אה? מר א. פומרנץ:
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 1 למה לא הבנת? מר ש. בן נעים:

 2 רוצה להישאר.מה שעכשיו נתת דרשה אתה כי אתה  מר א. פומרנץ:

 3 לא. מר ש. בן נעים:

 4 לא. מר א. פומרנץ:

 5 הבנת לא טוב. הבנת לא טוב. מר ש. בן נעים:

 6 סליחה. מר א. פומרנץ:

 7 סליחה, הבנת לא טוב. מר ש. בן נעים:

 8חבר מועצת העיר, מי בעד  אז אנחנו צריכים לאשר את ההתפטרות של מר א. פומרנץ:

 9 ,ההודעה

 10 שמעון בן נעים ואת שמעון ביטון ומאשרים,אנחנו מכבדים את  מר ע. לוין:

 11 אתם מאשרים? מר א. פומרנץ:

 12 מאשרים, מר ע. לוין:

 13 מה אתם מאשרים? מר ש. בן נעים:

 14אתה הגשת התפטרות, תודה רבה. אנחנו מאשרים את התפטרותך.  מר א. פומרנץ:

 15 את בקשתך? נכבדמאשרים את התפטרותך. אתה רוצה שלא 

 16 ול גם. אתה יכול.לא, אתה יכ מר ש. בן נעים:

 17  אתה גם יכול. זכותך. לא, רגע ארקדי, תענה לי על השאלה. מר ש. ביטון:

 18אם תרצה לדעת איך קוראים לאשתי אני אגיד לך גם, ילדים, עזוב אותך  מר א. פומרנץ:

 19 סעיף הבא. אתה עכשיו, 

 20 תענה למה אתה מתחמק?  :שמעוןמר ש. 

 21אתם ישבתם  מה לא שאלתם אותו?אתה ישבתם איתו עשרים פעם, ל מר ט. נחלה:

 22 עשרים פעם איתו. 

 23 )דוברים יחד(

 24השאלה היא שאלה פשוטה, אבל תבינו, נכנס לפה אדם זר שרוצה לקבל  מר ש. ביטון:

 25חומרים, אתה מנהל איתו דו שיח, מנהל איתו משאים ומתנים ואתם לא 

 26 מוכנים להגיד מי האיש הזה בפשטות.

 27  אמרתי לך חבר שלי. מר א. פומרנץ:

 28 הכול בסדר. מר ש. בן נעים:
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 1 מעולה. עכשיו הכול טוב.  מר ש. ביטון:

 2 

 3 מינוי מורשי חתימה – 2סעיף 

 4נעים מינוי מורשי חתימה. אנחנו רוצים לאשר את חמד  2סעיף מס'  מר ע. לוין:

 5 במקום שמעון בן נעים למורשה חתימה בעירייה. 

 6 י כן גם. אני חושב שהייתה לו זכות חתימה מלפנ מר ש. בן נעים:

 7 לא, לא, לא הייתה לו. מר ע. לוין:

 8 , לא?5היינו  מר ש. בן נעים:

 9 לא.  מר ע. לוין:

 10 טוב.  מר ש. בן נעים:

 11 

 12 בבקשה. מר ע. לוין:

 13זאת לא פעם ראשונה, כל פעם אנחנו מגיעים לישיבות המועצה ויש  יוסף ברדא:מר 

 14איזה  לדוגמא הסעיף הזה מינוי מורשי חתימה.סעיפים שלא מפורטים. 

 15מורשי חתימה, מה רציתם לעשות, מי האנשים, תמיד יש סעיפים כאלה 

 16 כלליים בלי הסבר,

 17 אוקי. בפעם הבאה ניתן פירוט. מר ע. לוין:

 18 אבל גם בפעם הקודמת אמרת שתיתן פירוט ולא עשית את זה.  יוסף ברדא:מר 

 19 לא אמרתי. הפעם אני אומר.  מר ע. לוין:

 20 עוד משהו? מר א. פומרנץ:

 21 .3רבותי, סעיף  . לוין:מר ע

 22 רגע. מי בעד? יש מישהו, אתם בעד? מר א. פומרנץ:

 23 אין לנו התנגדות.  יוסף ברדא:מר 

 24 תודה רבה. כולם בעד. מר ע. לוין:

 25רק תזכור להיות אחראי על מה שאתה חותם. יש לך אחריות גדולה  מר ש. בן נעים:

 26 מאוד, תבדוק טוב טוב.

 27 

 28 חובה ורשותעדכון חברים בוועדות  – 3סעיף 
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 1מילה לפני  מבקש לומרעדכון חברים בוועדות חובה ורשות. אני  3סעיף  מר ע. לוין:

 2זה על התיקים. בעצם את כל התיקים שהיו אצל שמעון בן נעים ואצל 

 3ו לראש העיר ותיק דת ומועצה דתית עבר לשלמה ועברשמעון ביטון ה

 4 סויסה. 

 5 לא, יש עוד עדכונים.  מר ש. בן נעים:

 6 והורדתם לנו תיקים, :ן דודמ. במר 

 7 והורדת אותי מועדת ביקורת והורדת אותי ממכרזים. מר ש. בן נעים:

 8 ועדת ביקורת, ועדת מכרזים, הורדתם.  :מ. בן דודמר 

 9 לא הורדנו. אני אגיד לך זה עדכון, מר א. פומרנץ:

 10 הסרתם. הסרתם, לא הורדתם. :מ. בן דודמר 

 11ייצוג  אופוזיציה עוד שני חברים שמגיע להם גםלא, לא, לא. הצטרפו ל מר א. פומרנץ:

 12 ,הולם

 13 . 5-ל 7-לא, לא, אתה הורדת מועדת מכרזים מ :מ. בן דודמר 

 14 סליחה, מר א. פומרנץ:

 15 את האמת. אל תסלף  :מ. בן דודמר 

 16 כי אתם לא מגיעים לישיבות.  מר א. פומרנץ:

 17ת האמת. זאת הבעיה אנחנו מגיעים לכל הישיבות. יש לך בעיה עם חשיפ :מ. בן דודמר 

 18 שלך. 

 19 בשביל זה יש לנו אותך ואת יוסי, מר א. פומרנץ:

 20 חבל מאוד שלא שיתפתם אותנו, :מ. בן דודמר 

 21 שתגידו לנו את האמת.  מר א. פומרנץ:

 22 נכון, בהחלט. :מ. בן דודמר 

 23 אין בעיה. מר א. פומרנץ:

 24 אתה יודע את זה, בגלל זה אתה הורדת אותנו.  :מ. בן דודמר 

 25באיזה תיקים אנחנו יכולים להשפיע, שמתם אותנו בתיקים זניחים. זה  :ביטון. מר ש

 26 ההתייחסות שלכם אלינו. תודה.

 27 אתה היית ממלא מקום, שמעון, קיבלת תיקים לפי ההסכמים שביקשת. מר א. פומרנץ:

 28 לא, לא, אני מדבר על עכשיו. אתה בחרת איפה לשים אותנו.  מר ש. בן נעים:
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 1 תי, שלחנו לכם את הפירוט. מישהו רוצה להתייחס?רבו מר ע. לוין:

 2 כן, אני רוצה להגיד משהו. מר י. ברדא:

 3 בבקשה. מר ע. לוין:

 4ככה, קודם כל אני רוצה להתייחס לנושא הזה שאתה אומר שאנחנו לא  מר י. ברדא:

 5מגיעים לישיבות. ככה, אני חבר ועדת מכרזים, ועדת מכרזים אמורה 

 6מה פעמים זימנו אותי לשעה חמש וחצי, להתקיים בשעה שש בערב. כ

 7 פעם לשעה חמש, פעם לשעה ארבע וחצי. 

 8 פעם אחת בשעה חמש וחצי. מר ע. לוין:

 9רגע. אני אמרתי עם כל הכבוד חברים, ישיבות ועדת מכרזים צריכות  מר י. ברדא:

 10פעם נוספת אמרו ששולחים לי את כל הזימונים להתקיים בשעה שש. 

 11קיבלתי את המיילים של הישיבה. ביקשתי  באמצעות המייל. אני לא

 12שיתקשרו ויזמנו אותי לישיבה. אף פעם לא התקשרו ולא זימנו, אולי פעם 

 13אחת בעצם התקשרו. אתם כנראה רוצים שאני לא אגיע לוועדת מכרזים. 

 14ביקשתי מהחברים שכן מקבלים שיעדכנו אותי כדי שאני אוכל לבוא 

 15טוב בוועדת מכרזים וכנראה עכשיו כנראה אני לא בא לכם ולהשפיע. 

 16באמת כל מכרז שאתם מביאים שהוא לא תקין ואני דוחה אותו ואני 

 17מצליח לרתום את כל חברי הועדה מהקואליציה והאופוזיציה לדחות את 

 18הדיון, זה כנראה לא מתאים לכם, לכן ביקשתם, ביקשתם כנראה בגלל 

 19ביקורת. מה מעבר לזה אני יו"ר ועדת  זה להוציא אותי מועדת מכרזים.

 20 השינוי פה עכשיו שקשור לאופוזיציה וקואליציה וכל הדברים,

 21יוסי, מוזר שאתה מדבר על ועדת מכרזים כאילו הולך להיות קומבינות  מר ט. נחלה:

 22 אחוז מהוועדות לא הגעת. על מה אתה מדבר? 80בוועדת מכרזים. אתה 

 23 תי,אתה יודע שהדברים לא תקינים ואתה גם הצבעת אי מר י. ברדא:

 24 איזה דברים לא תקינים? מר ט. נחלה:

 25 מיליון מכרז שאתם העברתם על נושא,  4,5 מר מ. בן דוד:

 26 למה, למה זה לא חוקי, תגיד לי. למה זה לא חוקי? מר ט. נחלה:

 27אל תעבדו על אנשים. בלי מכרז אתם  לא עשיתם מכרז. אל תעבדו, מר מ. בן דוד:

 28 מיליון שקל. 4,5נותנים לחברה 
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 1 נו, אז מה הבעיה? לה:מר ט. נח

 2 על מה אתה מדבר? מר ע. לוין:

 3 מה אני מדבר? אתה יודע בדיוק על מה אני מדבר. מר מ. בן דוד:

 4 אתה גם טועה וגם מטעה פה את כולם. מר ע. לוין:

 5 איך אתה עשית את המכרז אתה יכול להסביר פה לכולם?  מר מ. בן דוד:

 6 אני אסביר לך מה שאתה רוצה, מר ע. לוין:

 7 עכשיו, עכשיו תסביר. מ. בן דוד: מר

 8 אני לא רוצה להסביר עכשיו. מר ע. לוין:

 9 אתה לא רוצה כי אתה מפחד. תסביר, אתה המנכ"ל. מר מ. בן דוד:

 10מוטי, אתה סתם פרובוקטור, אתה רוצה להיות במכרז? אתה לא מגיע  מר א. פומרנץ:

 11 למכרזים.

 12  רק הצגות. מר ט. נחלה:

 13 , אתה תשמור קצת על הנימוס.מוטי תשמע מר א. פומרנץ:

 14 אני אגיד מה שאני רוצה.  מר מ. בן דוד:

 15 אני יכול להגיד, אני גם יכול להגיד לך מה שאני רוצה עליך? מר א. פומרנץ:

 16 תגיד חופשי, אני לא מפחד ממך.  מר מ. בן דוד:

 17 טלפון לאשר את ההגעה או לוודא שקיבלו, שיחתתעשו גם  :כ. עודהמר 

 18 אבל הם לא רוצים שנגיע.  מר ש. בן נעים:

 19שמעון, אני בודק עם הפקידה, תמיד היא מתקשרת אתכם בקשר  מר ט. נחלה:

 20 להזמנה. 

 21 מתקשרים, בטלפונים מתקשרים. מר א. פומרנץ:

 22 מתקשרים, אני דואג לזה כל הזמן. מר ט. נחלה:

 23ו בכל מקרה זה לא רלוונטי כי אתם רוצים להזיז אותי מועדת מכרזים כמ מר י. ברדא:

 24 שאתם רוצים להזיז אותי מיו"ר ועדת ביקורת.

 25 יוסי, אתה לא בא לישיבות. מר ט. נחלה:

 26סליחה, סליחה. בוועדת ביקורת האחרונה אני ביקשתי שמבקר העירייה  מר י. ברדא:

 27שיעשה בדיקה לגבי כל ההתקשרויות של עיריית מעלות תרשיחא עם 

 28תה אומר שהוא חבר יועצים וגם העליתי את הנושא הזה של פיני לזמי שא
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 1שלך שהוא מעורבב פה חזק בתוך כל העניינים, מדבר עם קבלנים, מדבר 

 2 עם חברי מועצה לפני ישיבות אומר להם מה להצביע. 

 3 לוקח תיקי ועדה. מר ש. ביטון:

 4 הוא לוקח תיקים של ועדה, מחזיר אותם לוועדת תכנון ובניה בעצמו. מר י. ברדא:

 5 מי עושה את זה? מר ע. לוין:

 6 , אותם אני ביקשתי לבדוקכל הדברים האלה הם לא תקינים  ר י. ברדא:מ

 7 יש לך הוכחות? מה הדיבור הזה? מר ט. נחלה:

 8 כן, כן, כן. מר ש. ביטון:

 9אתה כל הזמן כן. איפה ההוכחות? תדבר. אם היה לך הוכחות היית מביא  מר ט. נחלה:

 10 את זה.

 11 אתה תראה אותם. מר ש. ביטון:

 12 בר שנה מדבר. אין הוכחות, אתה רק מדבר.אתה כ מר ט. נחלה:

 13 אתה תראה אותם, מר ש. ביטון:

 14הוכחות תביא, אתם מדברים. אני פה שנה, לא ראיתי פיני  כםאם יש ל מר ט. נחלה:

 15לזמי וזה. אני גם סגן ראש העיר ואני חבר במועצה, אף פעם לא פנה אלי. 

 16 הוא פנה אליך? 

 17 הוא פנה לכמה, מר ש. ביטון:

 18פנה אליך? פנה אליך? איימן, הוא פנה אליך? אני לא מכיר   פנה אליך? ה:מר ט. נחל

 19 אותו. הם מדברים, מדברים סתם, תביאו הוכחה.

 20הבן אדם עשה משאים ומתנים פה עם כולם, כולל המנכ"ל שהיה איתו  מר ש. ביטון:

 21 בישיבות.

 22 לא יודע. אני שנה לא ראיתי אותו. אתה ראית, אני לא יודע. מר ט. נחלה:

 23 עשה לי טובה. מר ש. ביטון:

 24 רבותי, מישהו עוד רוצה להתייחס? מר ע. לוין:

 25 תגיד לי מה הישיבה בשביל פיני לזמי, אני לא מבין. מר ט. נחלה:

 26 לשאלתך לגבי ועדת ביקורת. הצטרפו שני חברים לאופוזיציה כי גודלם, מר א. פומרנץ:

 27 אז אותי הוצאת מועדת ביקורת.  מר י. ברדא:

 28כיו"ר ועדת שיו"ר הסיעה הגדולה באופוזיציה יכהן מן הראוי ש חשבנו  מרנץ:מר א. פו
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 1ביקורת. עכשיו אתם לא רוצים אותם, תגיד לא רוצה אותם. אם שמעון 

 2 ושמעון מוכנים לוותר לך, 

 3 זה לא מתאים לך ואתה רוצה לעשות סכסוכים בינינו, לא יעבוד לך.  מר י. ברדא:

 4שהשלמתם. כל כך שמח שאתם השלמתם גם משפחתית, אני כל כך שמח  מר א. פומרנץ:

 5גם חברית. אני באמת שמח. אז אם אתם רוצים להתחלף בחזרה, 

 6 בבקשה. אם שמעון ושמעון, אתם מוותרים על ועדת ביקורת,

 7 אני מוותר על יו"ר ועדת ביקורת. :בן נעיםמר ש. 

 8ה ייצוג בוועדת וגם אתה מוותר, שמעון? אנחנו נתנו לכם כסיעה גדול מר א. פומרנץ:

 9 ביקורת. אתם לא רוצים תגידו אתם לא רוצים.

 10 אם זה לא מתאים אז תגידו. מר ע. לוין:

 11 בוא נעשה הצבעה. מר י. ברדא:

 12אני לא עושה הצבעה. חבר'ה, אני עושה הצבעה לגבי סעיף עדכונים. מי  מר א. פומרנץ:

 13 בעד? 

 14 מי בעד? 3סעיף  מר ע. לוין:

 15 מי בעד? מר א. פומרנץ:

 16 לגבי הדחה אני נמנע. ש. סויסה:מר 

 17 אין פה הדחה, שלמה. מר א. פומרנץ:

 18 אם אין הדחה, מר ש. סויסה:

 19אין פה הדחה, הוא נשאר בכלל בוועדה. אנחנו מחליפים. אין הדחה.  מר א. פומרנץ:

 20 שלמה, בעד או נגד?

 21 מה קורה. לדעתרגע, אני רוצה  מר ש. סויסה:

 22 )מדברים ביחד(

 23 מה אתה מצביע?שלמה,  מר א. פומרנץ:

 24 אני לא יודע על מה אני מצביע. מר ש. סויסה:

 25 על ועדות. אני מסביר לך שינוי בוועדות.  מר א. פומרנץ:

 26 אני רוצה לשמוע את אורית היועצת, אני רוצה להבין מה קורה פה. מר ש. סויסה:

 27צורפה להזמנה לישיבה רשימה של ועדות בגלל השינוי בהרכב של  ד א. טואף:”עו

 28אין פה עניין של הדחות אלא עניין של שינוי  יציה, אופוזיציה.הקואל
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 1 הרכב לאור השינוי במאזן הכוחות של הקואליציה והאופוזיציה.

 2 אוקי. מר ש. סויסה:

 3 צורפה רשימה של הועדות. יש שינוי,  ד א. טואף:”עו

 4 אותי הוציאו מועדת מכרזים וועדת ביקורת. מר י. ברדא:

 5 שלמה תחליט מה,אותך מועדת ביקורת, אל תשקר. לא הוציאו  מר א. פומרנץ:

 6אני רוצה לומר משהו. סליחה. אני חייב להגיד משהו, בזמנו כשאני הייתי  מר ש. סויסה:

 7באופוזיציה ורציתי להיות בוועדת הנחות, מי שנלחם שאני אהיה בוועדת 

 8. אני לא יכול להיות כפוי טובה ולהצביע היום בעד אהנחות זה יוסי ברד

 9 . שיהיה ברור. אם זה הדחה אני נמנע.הדחתו

 10 זה לא הדחה, הוא נשאר בוועדת ביקורת. אתה בעד או נגד?  מר א. פומרנץ:

 11 הוא נשאר בוועדה. מר ע. לוין:

 12 הוציאו אותי מועדת מכרזים.סליחה,  מר י. ברדא:

 13 )מדברים ביחד(

 14 יוסי, אתה עכשיו בוועדת ביקורת? מר ש. סויסה:

 15 דת ביקורת.הוא בווע מר א. פומרנץ:

 16אני בוועדת ביקורת. מוטי בן דוד מוציאים אותו כאן מועדת מכרזים.  מר י. ברדא:

 17 סליחה, זה הדחות. 

 18 הוא בוועדת ביקורת.  מר א. פומרנץ:

 19 שחק אותה, תאתה  מר ט. נחלה:

 20אתה מטעה אותו, כן. אתה אתה מטעה את הבן אדם. אתה מטעה אותו.  מר א. פומרנץ:

 21 מטעה אותו.

 22 אתם מטעים, רדא:מר י. ב

 23 אתה עדיין בוועדת ביקורת.  מר ט. נחלה:

 24 אתה בוועדת מכרזים?  מר י. ברדא:

 25 לא, אתה לא בא לוועדת מכרזים. מר ט. נחלה:

 26 למה לא? מר י. ברדא:

 27 אני הייתי בא, סתם יושב פה ואתה לא היית בא. מר ט. נחלה:

 28 )מדברים ביחד(
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 1 7וועדת מכרזים. בוועדת מכרזים היו בעשינו  אני רוצה להסביר משהו מר ע. לוין:

 2חברים, הועדה לא התקיימה פעמיים מכיוון שהחברים לא הגיעו ולכן 

 3 חברים. זה מה שעשינו. 5-הורדנו את המספר ל

 4 )מדברים ביחד(

 5 מי בעד הועדות?  מר א. פומרנץ:

 6 סליחה, אני רוצה לשאול שאלה. אתה מוותר ליוסי כיו"ר, ביטון שמעון :ש. סויסהמר 

 7 לא, לא, אני נשאר יו"ר. מינו אותי יו"ר אני נשאר.  ר ש. ביטון:מ

 8הוא סיעה גדולה. שלמה, הוא סיעה גדולה, הוא לא רוצה לוותר לו. הוא  מר א. פומרנץ:

 9הוא סיעה גדולה. אז אתה ויתרת לו, הוא לא רוצה לוותר  סיעה גדולה.

 10 לו. הוא בביקורת. מי בעד? שלמה, שלמה.

 11 )מדברים ביחד(

 12 לי איך הצביע שלמה סויסה שלא ברור  רבותי, הצבעה חוזרת מכיוון ע. לוין:מר 

 13 )מדברים ביחד(

 14. מי בעד? רבותי, מי בעד עדכון כמו שצריךהצבעה לקיים  אני רוצה  מר ע. לוין:

 15 חברים בוועדות חובה לפי המסמך שהופץ לכם מראש? מי בעד?

 16 בלי הדחה. מר ש. סויסה:

 17 מי נגד? בלי הדחה.  מר א. פומרנץ:

 18 ארקדי אתה שקרן. איך אין הדחה? מר מ. בן דוד:

 19 )מדברים ביחד(

 20אתה אמרת לי שאני שקרן, אתה שקרן ואתה שקרן. אין לך הדחה. אין  מר א. פומרנץ:

 21 לא הדיחו אותך. אתה לא הגעת, אתה משקר, הדחה. 

 22 אני בועדת מכרזים?  :י. ברדאמר 

 23 ? למה אנחנו לא בוועדת מכרזים מר ש. ביטון:

 24 אני בוועדת מכרזים? :י. ברדאמר 

 25 כי אתם לא באים. לא באים.  מר א. פומרנץ:

 26 אתה הגעת? מר מ. בן דוד:

 27אני לא יכול. אתה אפילו לא מכיר חוקים, אני לא יכול להגיע. אני ראש  מר א. פומרנץ:

 28 העיר, אני לא חבר בוועדה. סעיף הבא.
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 1 אני יודע יותר ממך. מר מ. בן דוד:

 2 בסדר, סעיף הבא.  ץ:מר א. פומרנ

 3 )מדברים ביחד(

 4 מי נגד?  מר ע. לוין:

 5  לא הייתה הצבעה חוזרת. אורית, הוא אמר הצבעה חוזרת. :י. ברדאמר 

 6 צוין בפרוטוקול. בסדר גמור. צוין בפרוטוקול.  מר ע. לוין:

 7 אתם ביקשתם הבהרה. הלאה. מר א. פומרנץ:

 8 נגד.  6נגד. תודה רבה.  5 מר ע. לוין:

 9 נגד. הלאה. 6 ומרנץ:מר א. פ

 10 סליחה, אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שאסור לעשות הצבעה חוזרת.  :י. ברדאמר 

 11 זה לא הצבעה חוזרת, זאת הבהרה. יאללה, סעיף הבא.  מר א. פומרנץ:

 12 

 13 אישור פרוטוקול ועדת כספים – 4סעיף 

 14רוטוקול. אישור פרוטוקול של ועדת כספים. אנחנו צירפנו את הפ 4סעיף  מר ע. לוין:

 15 יש למישהו התייחסות לפרוטוקול?

 16 כן.  מר מ. בן דוד:

 17 בבקשה. מר ע. לוין:

 18 כן, בהחלט.  מר מ. בן דוד:

 19 כן מוטי, בבקשה. מר ע. לוין:

 20קודם כל אנחנו כקבוצה נגד האישור הזה. יש שם את נושא המכרז שלך  מר מ. בן דוד:

 21בכל הדרכים  שאמרתי לך בתוכנית ההמראה ואנחנו נגד זה ואנחנו נפעל

 22על מנת למנוע את התהליך הזה שהוא לא חוקי. אתה תצא למכרז פומבי 

 23בנושא כרטיס האשראי שהעירייה במצבה ובהתנהלות שלה כמו שצריך. 

 24 אתה רוצה להכניס לכם עוד כרטיס אשראי? 

 25 בהתחלה היית בעד. מר א. פומרנץ:

 26 היית בעד שמה, מה עכשיו,  מר ט. נחלה:

 27 נגד. תסתכלו. מר מ. בן דוד:

 28 לא, לא, בעד. איך שדיבר ראש העיר התחלת לשנות. מר ט. נחלה:
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 1 אתה רוצה לראות? הייתי נגד. אתה יכול לראות. אני יכול להגיד לכם, מר מ. בן דוד:

 2 מה אתה מדבר על התנהלות. למה ההתנהלות שלך יותר טוב? מר ט. נחלה:

 3 י. מוטי בבקשה.רבותי, אני אעדכן לגבי הכרטיס אשרא מר ע. לוין:

 4 אני יכול לצעוק יותר חזק. מר מ. בן דוד:

 5 תצעק, נראה אותך.  מר ט. נחלה:

 6בוא נכבד אחד את השני. אני יכול להגיד לך שעל צ'ק אני יכול להגיד לך,  מר מ. בן דוד:

 7 שהיום מוציאים למישהו יש שתי חתימות מורשה חתימה. פה אין, 

 8 ו. גם על הכרטיס אשראי יהי מר ע. לוין:

 9 תן לי לסיים. מר מ. בן דוד:

 10 אני אומר שיהיו. מר ע. לוין:

 11 תן לי לסיים. איך יהיו? מה אתה ממציא משהו חדש במדינה? מר מ. בן דוד:

 12 אני אסביר.  מר ע. לוין:

 13אני אומר לך שזה לא חוקי וזה לא תקין וזה לא קורה בעיריות. אם אתה  מר מ. בן דוד:

 14עם סכום מסוים. להוציא כרטיס  רוצה אז אתה עושה איזשהו שובר

 15 אשראי? מי יבדוק אתכם?

 16מי  כמה כסף יש לנו בקופה? כמה כסף יש לנו במסגרת הזאת שאנחנו, מר ש. בן נעים:

 17 משתמש עם כרטיס אשראי כשאין לו כסף,

 18 זה רשות, לא פרטי.  מר מ. בן דוד:

 19אישיו גדול.  אני אסביר את התהליך של הכרטיס כי אני רואה שזה נהיה מר ע. לוין:

 20אנחנו רוצים בוועדת הצעות מחיר, שחלק מההצעות יהיו מאתרים 

 21מה ף מובילים כמו אמאזון ואיביי ואולי אחרים. כל מה שאנחנו רוצים

 22  אחרים.שאפשר לקנות יותר בזול בפער גדול מספקים 

 23 מה, מחשבים? מה? מר מ. בן דוד:

 24שרות אלא דרך כרטיס אשראי. תן לי, רק רגע. באתרים הגדולים אין אפ מר ע. לוין:

 25אחת ההצעות שעלו שניקח איזשהו כרטיס שהוא לא קרדיט אלא דביט 

 26ובעצם נאשר את גובה ההצעה, אז נטען את הכרטיס ואז אנחנו נשתמש 

 27כל הכוונה פה זה להוריד בו, בתור דוגמא בשביל לעקוף את כל הבעיה. 

 28ו יודעים את המחירים ומה שאפשר לקנות היום דרך האינטרנט אנחנ



  04-8666313ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                                          חברת איגמי,

 2019בנובמבר  25                                                                                                       כ"ז בחשון תש"פ 

 

22 

 1כולם שהוא הרבה יותר זול. זאת הסיבה לכרטיס. אין פה שום סיבה 

 2אחרת, השימוש שלו יהיה אך ורק לזה. אנחנו נעשה איזושהי בדיקה ואם 

 3 זה לא חוקי,

 4 מה אתה יכול לקנות? מר מ. בן דוד:

 5הבקשה היא פה לאשר לנו שגם פואד וגם אורית יעשו איזושהי בדיקה  מר ע. לוין:

 6ישם את זה כי אנחנו רוצים הדבר הזה אפשרי וחוקי אנחנו ניובמידה ו

 7 את העלות של העירייה. להוריד

 8 אתה מביא את זה להצבעה בלי בדיקה?לא בדקתם?  מר מ. בן דוד:

 9אחוז, אנחנו נבדוק האם אפשר  5לספקים המקומיים יש יתרון של  מר ע. לוין:

 10מידה ואפשר אחוז או משהו כזה וב 7-להעלות להם את היתרון הזה ל

 11 אנחנו נעלה אותו כדי לשמור עליהם. 

 12יום עד שיגיע אליך מוצר,  30אתה עכשיו תחכה מה תעשה עם אחריות?  מר מ. בן דוד:

 13יום ואתה אומר שזה אצל פואד, כן? פואד יתעסק  30אתה תחכה  בסדר?

 14 בקניות באיביי? 

 15 זה לא פואד,  מר ע. לוין:

 16 100אתה יודע להגיד לי שמה שתקבל זה ר? מה עם אחריות על המוצ מר מ. בן דוד:

 17 אחוז? מה אתם מקשקשים.

 18 הועדה תחליט בכל מקום האם מתאים לה שימוש באשראי,  מר ע. לוין:

 19 איזה ועדה? מר מ. בן דוד:

 20 ועדת הצעות מחיר. מר א. פומרנץ:

 21ועדת הצעות מחיר. נניח שאנחנו קונים נורות או נייר, כל מיני דברים  מר ע. לוין:

 22אחוז. אתה לא רוצה  20 די פשוטים ודי רגילים, אפשר אולי לחסוך שהם

 23 שנחסוך, מוטי?

 24לא, אני רוצה, סליחה. אני לא רוצה שתחסוך אפילו אחוז אחד, יש כאן  מר מ. בן דוד:

 25 עסקים. 

 26 גם היום יותר מחצי הולך החוצה, זה לא נקנה בעיר. מר ע. לוין:

 27 קן את זה.אז תכניס את זה פנימה, תת מר מ. בן דוד:

 28אחוז  20שאני צריך להגיד לתושבים שאנחנו מוכנים לשלם  זאת אומרת מר ע. לוין:
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 1 על חשבון דברים אחרים לטובת העיר והתושבים. יותר,

 2כן, אני אגיד לתושבים, אנחנו מוקלטים פה, נגיד לתושבים שאני מפרגן  מר מ. בן דוד:

 3לכם? עמית, מה קרה לעסקים בעיר הזאת גם במחיר של טיפה יותר. 

 4 מאיפה אתם מביאים את הרעיונות האלה?

 5 מזה שאנחנו רוצים לחסוך כסף. מר ע. לוין:

 6 נו באמת כמה אתה יכול לחסוך? מר מ. בן דוד:

 7 אני הייתי מפרגן גם לעסקים בארץ ולא להביא מייצוא של סין וכל מיני, :ש. נעיםמר 

 8ה אתה רוצה לעודד את זה? הרי בארץ נלחמים עם הייצור הזה מסין, מ מר מ. בן דוד:

 9 מצחיק אותי. תגיד את זה לאגודת התעשיינים נראה מה יגידו לך. 

 10 אני חושב שאתם צריכים להוריד את זה מסדר היום. זה דבר לא ענייני, מר ש. ביטון:

 11 לא ענייני? אנחנו רוצים לחסוך כסף, מר ע. לוין:

 12 התושבים מסתכלים עלינו, מר ש. ביטון:

 13תם כל הזמן מדברים על חסכון, חסכון, חסכון, פה מסבירים לכם שזה א מר א. פומרנץ:

 14 יבוא לדיון ולביקורת ולבדיקה. 

 15בוא נעשה דבר כזה, תביא את זה לבדיקה. בוא תיקח איזשהו תחום  מר ש. ביטון:

 16מסוים שאתה באמת רוצה לקנות מאותם אתרים ותן לנו השוואה, אני 

 17 רוצה לראות כמה אתה חוסך. 

 18זה בדיוק מה שאומרים לכם שנעשה בדיקה מעמיקה בנושא כדי לא  רנץ:מר א. פומ

 19 לעצור, 

 20 גם איכות המוצר. מר מ. בן דוד:

 21 ברור. ברור. מר א. פומרנץ:

 22 מי ייתן לך אחריות בסין? מה עם אחריות?  מר מ. בן דוד:

 23 תלוי איזה דברים אנחנו קונים. חבר'ה, עוד פעם, זה עניין של חסכון.  מר א. פומרנץ:

 24 אלף  100-אתה יודע מה מבחינתי זה חסכון שאתה מעכב את ה מר ש. ביטון:

 25 100-אלפים פה, אתה מגיע ל 10אלפים פה,  10אלפים פה,  10בסדר. זה  מר א. פומרנץ:

 26 אלף. 

 27 רבותי בואו נתקדם. מר ע. לוין:

 28 בואו נתקדם.  מר א. פומרנץ:
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 1 מוטי, עכשיו תורו. בבקשה. מר ע. לוין:

 2 אז אני יכול להבין שבעניין כרטיס האשראי אין מסגרת אשראי, נכון?  :מר כ. עודה

 3בכל מקום שבו ההצעה באינטרנט יותר זולה יהיה אישור שהכוונה שלנו   מר ע. לוין:

 4 של הועדה, יטענו את הכרטיס בגובה ההצעה והוא ישולם.

 5 גם תלוי איזה מוצר.  מר א. פומרנץ:

 6באינטרנט, אז יקנו  מתאיםלא זה ת למוצר או ואם יחליטו שצריך אחריו מר ע. לוין:

 7אותו לא באינטרנט. כמו שכל אחד מאתנו הולך לקנות עושה את 

 8 השיקולים בין מחיר, איכות, אחריות.

 9ברגים, יעצרו, חבר'ה, איביי תעצור, אני הולך להחתים את  4עכשיו יקנו  מר מ. בן דוד:

 10 החבר'ה שלי. באמת, מצחיק.

 11ברגים אנחנו נבוא לשאול אותך אם זה נכון לקנות או לא נכון  4אם יהיו  מר ע. לוין:

 12 לקנות.

 13 בשביל זה אתם בוועדת מכרזים מי שיש. מר א. פומרנץ:

 14, מינוי חברים בוועדות מכרזים ומכרזים משותפים 9בעניין סעיף מס'  :כ. עודהמר 

 15הקשורים בניהול אזור תעשייה, איזה חברים בוועדת מכרזים ובמכרזים 

 16 ?משותפים

 17 הכל מצויין שם. פרוטוקול?את הלא קיבלתם  ד א. טואף:”עו

 18אני סבור שמן המידה הטובה מאחר והמדובר באנלוגיה מאוד בריאה,  :כ. עודהמר 

 19מדובר בחלק שלנו בוועדת מכרזים, האיוש של החלק הזה צריך לענות על 

 20 ההגדרות של קואליציה, אופוזיציה.

 21חלטה שהתקבלה בוועדת כספים, אני רק , זאת ההאני אסבירלא.  ד א. טואף:”עו

 22מסבירה אותה. לפי חוק מכרזים משותפים ולפי התקנות המליאה צריכה 

 23העיריות , להבדיל מתקנות המשותפת למנות חברים בוועדת המכרזים

 24מכרזים שקובעות שחברי ועדת מכרזים זה נבחרי ציבור, במקרה הזה אין 

 25ורדים מתכוונים למנות  שגם בכפרביררנו וסיכמנו  את ההוראה הזאת. 

 26אנשים שהם מקצועיים, דרג מקצועי ולא דרג נבחר. וגם אנחנו, זאת 

 27ההחלטה שהתקבלה בוועדת הכספים. היא תואמת את החוק. גם עורכי 

 28הדין ביניכם יודעים שבהצעת חוק העיריות הכוונה היא להפוך את ועדת 
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 1 המכרזים לוועדה מקצועית ולא לוועדה של נבחרי ציבור.

 2עכשיו אני מבין שחגי הוא סמנכ"ל לענייני פרויקטים, נכון? נבדק עניין  :כ. עודהמר 

 3 ניגוד העניינים? 

 4 נכון. ד א. טואף:”עו

 5 נבדק? :כ. עודהמר 

 6 כן. ד א. טואף:”עו

 7 ואת יכולה להצהיר כאן שאין ניגוד עניינים? :כ. עודהמר 

 8 שור המינוי שלו. נחתמו כל המסמכים שנדרשו והם הועברו גם לאי ד א. טואף:”עו

 9 אני מדבר בין הכובע שלו כחבר,  :כ. עודהמר 

 10אתה מדבר עכשיו בכלל לא בוועדת מכרזים, אתה מדבר באופן כללי. הוא  ד א. טואף:”עו

 11 נבדק ואושר.

 12אני מדבר בענין היותו סמנכ"ל לענייני פרויקטים לבין הכובע השני  :כ. עודהמר 

 13 שאתם מתעתדים לתת לו. 

 14חלק מהתפקיד שלו שהוא מתעסק באזור אין עם זה שום בעיה, להיפך.  ד א. טואף:”עו

 15 ,שהוא אמור להיות אמון עליו, זה אחד הפרויקטים משותף תעסוקה

 16 והאישורים ממשרד הפנים התקבלו? התקבל אישור? :כ. עודהמר 

 17 זה בתהליך.  ד א. טואף:”עו

 18 אז למה את מביאה את זה לאישור אם זה בתהליך. מר מ. בן דוד:

 19 יש אישור ממשרד הפנים, :ט. נחלהמר 

 20עוד המינוי אושר והוא כדין, מה שממתין לאישור זה נושא השכר.  ד א. טואף:”עו

 21מינויים אחרים שעשו עוד לפני זה ועוד החלטות מלפני זה עדיין מחכות 

 22למשרד הפנים ולא בגלל שיש עם זה בעיה אלא כי זה לוקח זמן במשרד 

 23 עדכן אותך כשזה יאושר. אם אתה רוצה אני אהפנים. 

 24 האם יש מניעה להוסיף מישהו מאתנו בנוסף לשניים האלו? :כ. עודהמר 

 25זאת ההצעה שמובאת לאישורכם, זאת ההצעה שהתקבלה בוועדת  ד א. טואף:”עו

 26 כספים.

 27אנחנו מבקשים להוסיף עוד חבר מהאופוזיציה שיהיה שותף לשני  :כ. עודהמר 

 28 החברים.
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 1 לכם שזאת ועדה מקצועית משותפת, מסבירים מר א. פומרנץ:

 2 יש לנו אנשים מקצועיים גם.  :כ. עודהמר 

 3 בסדר גמור.  מר א. פומרנץ:

 4. 50, 50כאילו  2, 2ארקדי, רק הערה. אנחנו הסכמנו עם כפר ורדים שזה  מר ע. לוין:

 5 אם הם יסכימו. 3, 3-אבל אולי אפשר להעלות ל

 6 .2-ו 3אדרבא ואדרבא, הייתי עושה  :כ. עודהמר 

 7 שם איתם.  50-50אנחנו  מר א. פומרנץ:

 8מה תעשו? איזה החלטה תקבלו? תעשו אי זוגי  50, 50הצבעה שיהיה לכם  :כ. עודהמר 

 9 לפחות.

 10 באחזקה, אף אחד לא יסכים להיות במיעוט. 50, 50אבל אנחנו  מר ע. לוין:

 11 אין בעיה, כמו שהצעת תוסיף חבר מהאופוזיציה. :. בן נעיםמר ש

 12 אנחנו נצביע על מה שיש ואנחנו נשקול את ההצעה שלכם להבא. נץ:מר א. פומר

 13ארקדי, למה? אין בעיה, תצביע על מה שיש ותוסיף הסתייגות לבדוק,  :. בן נעיםמר ש

 14 וכמו שאמרת.

 15בלי הסתייגות. אם תרצה להגיש הסתייגות תגיש, אנחנו נשקול איך  מר א. פומרנץ:

 16 לעשות את זה אחרת.

 17אפשר לאשר עוד אחד בכפוף להסכמה של כפר ורדים. אם אתה  ארקדי, מר ע. לוין:

 18 רוצה.

 19 תנו? אוקי. יכאילו שלישי מא מר א. פומרנץ:

 20 אם יהיה הסכמה שלהם, מר ע. לוין:

 21 אפשר לבקש, אין בעיה, שלישי. בסדר. מר א. פומרנץ:

 22 את מי אתם רוצים? :סויסהמר ש. 

 23ה בינתיים באוויר יתנו שם אחר כך בואו בינתיים, יכולים להשאיר את ז מר א. פומרנץ:

 24 או שאנחנו נצטרך להעביר אותו במליאה?

 25 כן. :כ. עודהמר 

 26 אוקי. אז מה השם שאתם רוצים לתת בן אדם מקצועי? מר א. פומרנץ:

 27 רק הערה אחת. זה ישיבות שיהיו באמצע היום כי זה ישיבות עבודה. מר ע. לוין:

 28 מתי שאתה רוצה. :בן נעיםמר ש. 
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 1 בסדר גמור, אני רק אומר שלא יהיה, :מר ע. לוין

 2 רגע, חבר מועצה יכול להיות, אורית? מר א. פומרנץ:

 3אני פנוי לכל הישיבות של העירייה, לכל מה שאתה רוצה להזמין אותי,  :ן נעיםמר ש. ב

 4 חופשי חופשי. 

 5 .מניעהאין  ד א. טואף:”עו

 6עם מעלות תרשיחא תוסיף אם כפר ורדים יסכים לשלישי, השלישי מט מר א. פומרנץ:

 7יהיה שמעון בן נעים. בסדר? מי בעד הפרוטוקול עם הסתייגויות. תגידו 

 8 מה שאתם רוצים. 

 9 אנחנו נגד הפרוטוקול חוץ מהסעיף הזה. ברדא:מר י. 

 10 חוץ מהסעיף הזה. מצוין. אוקי. סעיף הבא. מי בעד? בסדר, הלאה. מר א. פומרנץ:

 11 

 12  12.11.19ום אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מי – 5סעיף 

 13. הפרוטוקול אומר, 12.11, אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום 5סעיף  מר ע. לוין:

 14אנחנו בעצם, אני לא יודע אם אתם רוצים פה שאני פה אכנס לכל 

 15 הסעיפים,

 16 כנס למה שאתה רוצה, הכול פתוח. עדיף שכולם ישמעו. :בן נעיםמר ש. 

 17 3-חודשים ובמהלך עד ה 3למכרז תוך  אוקי. אנחנו רוצים בעצם לצאת מר ע. לוין:

 18חודשים אנחנו רוצים שיפעיל אותו המפעיל המקומי שעבד שם בתור 

 19 מציל.

 20 מי מפעיל אותו היום? מר ש. ביטון:

 21 יבגני שעבד שם בתור המפעיל.  מר ע. לוין:

 22 בהתנדבות? מר ש. ביטון:

 23בעירייה הבריכה  ,הבריכה על סיפוראני אספר לא, לא בהתנדבות.  מר ע. לוין:

 24 20ע"י קבלן שזכה במכרז. העירייה שילמה  בשנים האחרונות הופעלה

 25אלף שקל בחודש לאותו קבלן והוא הפעיל את הבריכה. בשנה וחצי 

 26האחרונות הוא כבר סטה מההסכם שלו וכל פעם שחיפשנו איכשהו 

 27בסופו של דבר הגענו להבנה שהקבלן  להחזיר אותו להסכם לא הצלחנו.

 28וא הפעיל את הבריכה הוא לא מספיק טוב. גם היה שם הזה ובדרך שבה ה
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 1 הרבה מאוד לכלוך, גם הרבה טענות של המתרחצים וגם של התברואה.

 2מה שאנחנו החלטנו לעשות, אחד לעשות שם איזשהו ניקיון ואחזקה ע"י 

 3חודשים.  3העירייה. לקחת את המפעיל המקומי שיפעיל אותה למשך 

 4ים שלו, העירייה בעצם משלמת את הכסף שהוא מקבל זה בעצם מהשחיינ

 5 הביטוח. הביטוח עומד כרגע,

 6 לתת לזכיין בלי מכרז? האם זה חוקי, מר ש. בן נעים:

 7 חודשים עד למכרז. 3-ל מר ע. לוין:

 8יש לך פיקוח על זה כמה הוא מכניס? זה כסף של  חודשים. 3 לא משנה. מר ש. בן נעים:

 9 הציבור.

 10 התיקונים?  מי תיקן? מי שילם על מר מ. בן דוד:

 11 העירייה. מר ש. בן נעים:

 12 מי משלם חשמל, מים? :ש. ביטוןמר 

 13הוא משלם חשמל, מים. העירייה משלמת הרבה פחות ממה שהיא שילמה  מר ע. לוין:

 14 קודם. 

 15 מה היא משלמת? מר מ. בן דוד:

 16-אלף שקל, עכשיו הביטוח בהצעה ראשונה עולה כ 20קודם היא שילמה  מר ע. לוין:

 17חודשים עד  3-בחודש. כל היתר הוא משלם. הדבר הזה הוא לשקל  4,000

 18שנצא למכרז. להערכתנו במצב שבו הייתה הבריכה אי אפשר היה לצאת 

 19 למכרז כי אף אחד לא היה לוקח אותה.

 20 למה? מר מ. בן דוד:

 21כי היו פה הרבה מאוד אנשים שהתעניינו ואחרי שראו אמרו אנחנו לא  מר ע. לוין:

 22 רוצים.

 23 כי לא יצאתם למכרז, סגרתם את הבריכה. ד:מר מ. בן דו

 24פתחנו את הבריכה היום, היה לנו מאוד חשוב גם לעשות לה איזשהו  מר ע. לוין:

 25ניקוי יסודי וגם שהתושבים שמשתמשים בה ימשיכו להשתמש בה. אז 

 26אלף שקל פחות  16שתיים, זה עולה לנו  . זה אחד.מהרלכן הפעלנו אותה 

 27ו משלמים רק את הביטוח וקודם העירייה ממה שזה עלה קודם כי אנחנ

 28 אלף שקל. 20שילמה 
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 1  אלף שקל או מה? 14אז רגע אתה משלם  מר מ. בן דוד:

 2 אלפים שקל. 4 מר א. פומרנץ:

 3 רק ביטוח. מר ע. לוין:

 4 שנה.למשך אז תמשיך איתו, תמשיך איתו  מר מ. בן דוד:

 5 אני לא יכול להמשיך איתו כי צריך מכרז. מר ע. לוין:

 6 אלפים שקל. 4 -אז בוא נראה איך תעשה את המכרז הזה, ב . בן נעים:מר ש

 7 אני לא אתן לו, אני אעשה מכרז ומי שייקח ייקח. מר ע. לוין:

 8 )מדברים ביחד(

 9אני מוכרח להגיד שאני לא חושב שמישהו מפה יש לו איזה יחס מיוחד  מר ע. לוין:

 10וואי שיבוא , אני מזמין את כולכם להשתתף במכרז והלוהכל לאיש הזה

 11 מישהו, 

 12 עמית, אנחנו רק רוצים את טובת התושבים. :ש. בן נעיםמר 

 13 אבל אומרים לכם, מסבירים לכם. אני לא מבין אתכם. מר א. פומרנץ:

 14 האם במכרז יהיה תנאי למשל, אחד מתנאי הסף של ניסיון במקום הזה? :כ. עודהמר 

 15 היות.לא. ניסיון בכלל בניהול בריכות יכול ל מר א. פומרנץ:

 16 אבל במקום הזה מה פתאום? למה שיהיה? מר ע. לוין:

 17ואם מחר אני רוצה להיכנס לבריכה ואני לא חלק מהתלמידים שלו, אני  :כ. עודהמר 

 18 יכול להיכנס לבריכה?

 19 בטח. מה הקשר? תמיד. מה הקשר? מר א. פומרנץ:

 20 אתה קונה מנוי, אתה משלם אותו מחיר של קודם. מר ע. לוין:

 21 ולמי משלמים את זה?  :כ. עודהמר 

 22 אליו. גם קודם הכסף הלך למפעיל. מר ע. לוין:

 23 אתה אמרת שחשמל ומים זה בעצם העירייה,  מר מ. בן דוד:

 24 לא. מר ע. לוין:

 25 המפעיל משלם.  מר מ. בן דוד:

 26 המפעיל.  מר ע. לוין:

 27 מילא את הבריכה במים זה על חשבונו?שהוא עכשיו  מר מ. בן דוד:

 28 לא יודע להגיד.אני  מר ע. לוין:
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 1 אמרת חשמל ומים זה על חשבון המפעיל. מר מ. בן דוד:

 2מרגע שהוא התחיל להפעיל. היה שלב שהוא יצא, הכשרנו את הבריכה.  מר ע. לוין:

 3חודשים שכאמור עולה לנו הרבה פחות. הכסף  3עכשיו הוא עושה הפעלה 

 4זכה חודשים אנחנו נצא למכרז ומי שי 3של המשתמשים הולך אליו. תוך 

 5 יזכה. 

 6 מה עלות השיפוץ? מר ש. ביטון:

 7 לא, לא היה שם שיפוץ, היה שם ניקוי וגינון. מר ע. לוין:

 8 ניקיון יסודי. מר א. פומרנץ:

 9חבר'ה, חבר'ה, למה אנחנו מושכים הרבה, חאלס, בואו נקצר. אתה יודע  מר ט. נחלה:

 10קבל אתה ממה? בעבר לא היה דבר כזה, היה צ'יק צ'ק עם שלמה בוחבוט. 

 11 חופשיות מאה אחוז פה.

 12 יש עוד שאלות? מר א. פומרנץ:

 13ואני מאוד מקווה שבמכרז , עם המפעיל אני מבטיח לכם שאין פה שום מר ע. לוין:

 14 יבוא או הוא או מישהו אחר, מה שיהיה טוב לעירייה,

 15אין לנו פיקוח על כמה המפעיל הזה מכניס כסף, אין לנו פיקוח ושליטה  מר ש. בן נעים:

 16 לדעתי דבר חמור ביותר. זה הכול.וזה 

 17לפני זה היה מצב שכל הכסף וההכנסות הלכו למפעיל אבל שמעון  מר ע. לוין:

 18 אלף שקל. 20והעירייה הוסיפה 

 19עכשיו אנחנו משלמים פחות. אני לא מבין מה הויכוח שלכם, משלמים  מר א. פומרנץ:

 20ני הבנתי פחות, נותנים שירות לתושב. גם זה אתם אומרים זה לא טוב? א

 21מה אתם צריכים, אבל מסבירים לכם משלמים, עירייה משלמת פחות 

 22 ונותנים שירות לתושב שלפני חודש צעקתם שאין,

 23ארקדי, הכול בסדר גמור. אנחנו רוצים להיות בטוחים במיליון אחוז  מר ש. ביטון:

 24 שמצביעים על משהו שהוא חוקי. 

 25אומרת שזה חוקי, כולם אומרים לך אבל אומרים לך, היועצת המשפטית  מר א. פומרנץ:

 26 זה חוקי. תגיד שאתה מצביע בעד אם זה חוקי. בסדר? לא מבין אותך.

 27 היה אפשר לסגור את הבריכה, מר ע. לוין:

 28 תביעה אם משהו לא חוקי, אתה יודע את זה.אתה חשוף  מר ש. ביטון:
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 1 שאתה רוצה. אז תגיד שאתה מצביע במידה אם זה חוקי, בעד או נגד, מה מר א. פומרנץ:

 2אנחנו מסכימים שהבריכה תיפתח אבל רוצים שהדברים ייעשו בצורה  מר ש. בן נעים:

 3 חוקית ומסודרת.

 4 הכול מצוין. הכול חוקי ומסודר.מצוין.  מר א. פומרנץ:

 5 מה אנחנו מבקשים? ניהול תקין. מר ש. בן נעים:

 6 )מדברים ביחד(

 7 ם מכרז.חודשים? שבועיים מוציאי 3למה לחכות  מר ש. ביטון:

 8 זה לא הליך פשוט. מר א. פומרנץ:

 9 יש חוות דעת משפטית שאומרת שאפשר להתקשר בלי מכרז? :כ. עודהמר 

 10 בחלופה הזאת שעמדה לפנינו, ד א. טואף:”עו

 11איזה חלופה? תפני אותנו לחוק, לחוות דעת משפטית או שהייתם  :כ. עודהמר 

 12עורכי דין, מצרפים אותה. את אומרת כן, חוקי. יושבים פה שלושה 

 13 תסבירי לנו איך זה חוקי.

 14 בחלופה שהייתה לפנינו פה האם לסגור את הבריכה ולא לאפשר,  ד א. טואף:”עו

 15 היא סגורה. היא הייתה סגורה. מר ש. ביטון:

 16 בסדר. אז היא תמשיך להיות סגורה עד שנצא למכרז. ד א. טואף:”עו

 17 )מדברים ביחד(

 18את, באיזה סעיף חוק חובת מכרזים יש חובה  יש חוק חובת מכרזים. למה מר א. שנאתי:

 19עפ"י חוק לצאת למכרז? יש חריג פה שמאפשר לנו להתקשר בלי מכרז? 

 20 מה החריג? מה השיקול?

 21 התקשרות דחופה שלא אפשרה לצאת למכרז.  ד א. טואף:”עו

 22 אבל הבריכה הייתה סגורה. מר א. שנאתי:

 23 אולי שבוע וחצי. לא הייתה סגורה. מר א. פומרנץ:

 24 אני מציע שתוציאי חוות דעת בנושא הזה. ר א. שנאתי:מ

 25 אם אתה רוצה, ד א. טואף:”עו

 26 כן, אני אשמח לקבל חוות דעת.  מר א. שנאתי:

 27 בסדר, תודה רבה. נוציא לכם.  מר א. פומרנץ:

 28חודשים. רשמתם עד שצא  3דבר נוסף בפרוטוקול, פה בוועדה לא ציינתם  מר מ. בן דוד:
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 1 למכרז. 

 2 חודשים. בסדר. 3בסדר. יצוין, יהיה בפרוטוקול שביקשת עד  ץ:מר א. פומרנ

 3 אתם ביקשתם. מר מ. בן דוד:

 4 חודשים. 3-ההסכם שמוכן לחתימה הוא ל ד א. טואף:”עו

 5 אז אתה לא מבקש. איזה בן אדם חי בסרט, העיקר להתווכח. מר א. פומרנץ:

 6 על איזה תאריך?  :כ. עודהמר 

 7 הייתה בימים האלה, חודשים, הפתיחה 3-ל מר ע. לוין:

 8 היום פתיחה הייתה. מר א. פומרנץ:

 9היה צריך להיות אתמול, היה בעיה של הביטוח. היום הסתדר, היום  מר ע. לוין:

 10 פתחנו אותה. 

 11 הלאה, סעיף הבא. מי בעד? מי נגד? אתם נגד לפתוח בריכה. בסדר. מר א. פומרנץ:

 12 )מדברים ביחד(

 13 בא. אתם נגד, בסדר. בסדר. אתם נגד.לא צריך, זהו, סעיף ה מר א. פומרנץ:

 14 אפשר הצבעה חוזרת? אני אצביע בעד.  :כ. עודהמר 

 15בבקשה. מי מצביע בעד? יש לכם הצבעה אחרת? הנה לפי בקשה. אתה  מר א. פומרנץ:

 16 בעד? הנה גם כמיל עודה בעד. בסדר? כמיל, הנה הצבעה רשמנו אתה בעד. 

 17 תהליך של נתינת הרשות הזאת, אנחנו בעד פתיחת הבריכה, נגד :כ. עודהמר 

 18 בעד.  8, 5מצוין, בסדר גמור. עכשיו נגד יש  מר א. פומרנץ:

 19 )מדברים ביחד(

 20שמעון, הבריכה הזאת כל הזמן בעייתית. חליל אבו חסן נתן פעם פתרון  מר ט. נחלה:

 21 הוא אמר תעשו את זה מקווה.לבריכה הזאת. 

 22 הצעות לסדר יום -. 6סעיף 

 23דר יום שהוגשה ע"י חברי המועצה כמיל עודה ואיימן שנאתי. הצעה לס מר ע. לוין:

 24 ארקדי, אתה רוצה להתייחס?

 25כן. עקב זה שהנושא הזה הוא מורכב וגם בזמנו חבריי למליאה של נחלה  מר א. פומרנץ:

 26וחליל דיברו, זה היה בקדנציה קודמת, דיברו על הנושא הזה ובזמנו גם 

 27זה, אז אני הפוך, אנחנו כרגע  כן סגן ראש העיר שהיה אז איימן דחו את

 28לא דנים על הנושא עקב כך שעניין של תרשיחא ומעלות זה עיר אחת, 



  04-8666313ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                                          חברת איגמי,

 2019בנובמבר  25                                                                                                       כ"ז בחשון תש"פ 

 

33 

 1אנחנו רוצים להזמין אתכם גם כן עם סגן וחברי קואליציה וחברי 

 2אופוזיציה להגיע לגורמים מקצועיים לדון על כך, כי יש גם במעלות בעיות 

 3 מבחינת, 

 4 ות וגם תרשיחא. אנחנו רוצים גם מעל מר ש. בן נעים:

 5 שמעון, אני פה אתכם, שנייה. כרגע אנחנו מורידים את זה מדיון.  מר א. פומרנץ:

 6 צריך לבחון את הנושא הזה, מר ט. נחלה:

 7 אני מציע לא לדון, מר א. פומרנץ:

 8חת החלופות שלא יש כמה אפשרויות שהחוק מאפשר. יש כמה חלופות, א ד א. טואף:”עו

 9 ם דיון או להעביר את הדיון לוועדה.או לקיי לדון, לא להעלות

 10אני בחלופה הזאת רוצה להצביע. אני מבקש מנחלה או חמד לעניין  מר א. שנאתי:

 11 החלופה הזו כן להצביע שתדון בישיבה הזאת.

 12לא, נחלה וחמד, אני מסביר לך, שנייה. זה עניין מורכב כי יש פה גם כן  מר א. פומרנץ:

 13 הצטרפות של שמעון,

 14מה אתה אדון כמיל ואדון איימן לא באתם אלי למשרד ודנו על זה ל :מר ט. נחלה

 15מה  ועשינו, הרכבנו את התוכנית הזאת ונביא את זה למליאה כמו שצריך.

 16 אתה מוציא לי עכשיו אתה רוצה להוריד את הארנונה. בוא אלי למשרד,

 17 אתה לא תשים אותנו בפינה. אנחנו רוצים להוריד גם במעלות.

 18 להסביר לכם את ההצעה. תן לי מר כ. עודה:

 19 כמיל, אנחנו נשמח לשמוע את הצעתך אחר כך כשתבוא מסודר, מר א. פומרנץ:

 20 )מדברים ביחד(

 21זכותו של חבר מליאה להעלות פה, אני לא צריך לדון. יהיה דיון, יקום  מר א. שנאתי:

 22פורום נדון בזה. השאלה, זכותי היום וזכותו של כמיל להעלות את הנושא 

 23היום ואני לא צריך לפנות לא לראש העיר ולא לסגן ראש הזה על סדר 

 24העיר. אני חבר אופוזיציה, אני זכותי להעלות את זה על סדר היום. 

 25עכשיו יש בפניכם אופציה, אתם רוצים להוריד את זה  החלטתם להוריד.

 26מסדר היום, תורידו מסדר היום, זכותכם, יש לכם רוב. אבל אני אומר 

 27ואתה, אדון ארקדי, כשהצגת את הדבר, את לכם שאתם עושים עוול. 

 28הנושא הזה מה אמרת? איימן, אתה היית סגן. הנושא הזה להבדיל 



  04-8666313ישיבת מועצת עיריית מעלות תרשיחא                                                          חברת איגמי,

 2019בנובמבר  25                                                                                                       כ"ז בחשון תש"פ 

 

34 

 1מאחרים לא עלה על סדר היום בצורה מסודרת אלא עלה בין השורות, לא 

 2עלה, לא כמו שאנחנו היום מציגים נושא, באים לדון עליו. לא כתבתם 

 3 דה, העלינו את זה. זכותנו.פיסת נייר, לא עלה. אנחנו, אני וכמיל עו

 4מציעים לכם לקחת את הנושא הזה לדיון בוועדות מסוימות המקצועיות  מר א. פומרנץ:

 5כי יש פה נושא מורכב, אנחנו מעלות ותרשיחא, אנחנו מוכנים לדון על זה 

 6בוועדה מסודרת ועל זה בואו נצביע. הנושא לא גובש. אתה יכול להגיד 

 7 רחוב לא? אין.  לאיזה רחוב לתת הנחה, לאיזה

 8אני בסך הכול ביקשתי להביא את זה לסדר היום. זה הובא לסדר היום.  :כ. עודהמר 

 9נכון שבידי ראש העיר יש את הסמכות לבוא ולהגיד למרות שזה נמצא על 

 10 סדר היום, אני מחליט להוריד את זה מסדר היום.

 11ציע, אבל יש פה נכון, אבל אחת החלופות מה שגם ראש העיר עכשיו ה ד א. טואף:”עו

 12 הרבה צעקות,

 13אתם צועקים, אתם לא מבינים מה החלופה. אני מסביר לך. אנחנו רוצים  מר א. פומרנץ:

 14 לדון בזה בוועדה מקצועית.

 15 בסדר. נזמין אתכם ונדון על כך.  מר א. פומרנץ:

 16 אנחנו דרשנו את זה על מנת לדון בצורה מסודרת בנושא הזה. מר א. שנאתי:

 17אם אתם רוצים להוריד את זה מסדר היום וגם אם זה במסגרת גם  מר כ. עודה:

 18הצבעה, עדיין זה לא מבטל את זכותי להסביר את ההצעה ואז ראש העיר 

 19יכול לבוא ולהגיד אני רוצה להוריד את זה מסדר היום. אני רוצה להיות 

 20תכליתי, אני לא מצפה היום להחלטה אופרטיבית, אי אפשר מהיום 

 21צהרה דקלרטיבית המייצגת רצון טוב של כולם. למחר, אני מדבר על ה

 22אם אני שומע כאן מחברי עירייה במעלות ולא גרים בתרשיחא, שגם 

 23הדבר הזה נופל להם על אוזן קשבת ולאו דווקא בתרשיחא, כי אם אני 

 24מזכיר לכם ואני חושב שאתם תזכרו, כבר לפני שנה כמעט באחת 

 25אני גם חושב ואני זוכר  הישיבות הראשונות אמרתי באישור צו הארנונה,

 26את המילים שלי לא רק על תרשיחא כמחוז מיוחד, מה עם השכונות 

 27הישנות במעלות? התנגדתי לזה ואני אמרתי אין זה מן המידה הטובה 

 28שמי שגר בסביונים ולוקח את מה שלוקח מבחינת שירות עירוני שישלם 
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 1 כמו מי שמתגורר באזור הישן בתרשיחא או,

 2 ג'. רובע :שנאתימר א. 

 3נכון. כל מה שאני רוצה לבוא ולהגיד כך אם אנחנו מתייחסים לשירותים  מר כ. עודה:

 4העירוניים כאלה אשר מחייבים או מייצגים את הפרמטרים שבעטיים 

 5נגזרים תעריפי הארנונה אני מזכיר לכולם שמשרד הפנים יש מינימום, 

 6אי  מקסימום, באמצע הרנץ' הזה הוא נגזרת של החלטת מועצת העיר.

 7אפשר להמשיך להתעלם מעוולה היסטורית. לא יעלה על הדעת למשל, לא 

 8עשיתי בדיקה במעלות, אני אומר בשיא הכנות ואני מצפה מחבריי שיעזרו 

 9לנו, גם מחברי מהקואליציה. אבל לפחות בתרשיחא, לא יעלה על הדעת, 

 10שמישהו יסביר לי  אין כמעט שטחים ירוקים אל מול מה שיש במעלות.

 11ני צריך לשלם בתרשיחא תעריפים כמו אלה שגרים במעלות, וזה למה א

 12לא נגזרת מהות הבית שלי, אני יכול לגור בוילה בתרשיחא והשירות 

 13העירוני הוא כזה קטן כי זה המצב הטופוגרפי, למרות שאני גר בוילה ואני 

 14מ' בסביונים ואני מקבל ככה שירות עירוני. זה  20יכול לגור בדירה של 

 15צריך החלטה שמייצגת כוונות טובות. אם יש כוונות טובות אני  ההיגיון.

 16יכול להבין שראש העיר בא ואומר נפלתי על אוזן קשבת, נושא לבדיקה, 

 17יוקם צוות, לוח זמנים. ככה מדברים. להוריד את זה מסדר היום, 

 18הוא יכול להוריד את זה אבל אין טעם הגיוני להוריד את  פורמאלית

 19ו. אני לא מצליח להבין, למה להוריד את הדבר הדבר הזה בלי לדון ב

 20 הזה?

 21 שנייה, כשאתה תסיים תגיד לי מתי אפשר לענות לך. מר א. פומרנץ:

 22 סיימתי. מר כ. עודה:

 23 כמו שאמרת עכשיו,מה שאנחנו אומרים לך, כמיל,  מר א. פומרנץ:

 24קת. אתה צודק, אני מתקן את ההצעה, אם תהיה יותר הגיונית, יותר צוד מר כ. עודה:

 25גם אם בסך הכול זה יגרום לכולנו להתחיל לחשוב, תהיה נגיסה בקופה 

 26 הציבורית אבל מצדי שיהיו פחות מינויים ואנשים ישלמו פחות. 

 27אז אני מסביר וחוזר על מה שאתה מדבר שוב, אנחנו מורידים את הנושא  מר א. פומרנץ:

 28מסדר היום ונקים ועדה מסודרת כדי לשקול את הדברים האלה גם 
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 1 בתרשיחא וגם במעלות,

 2 )מדברים ביחד(

 3 מסביר לך. אנחנו נדון, נזמין אתכם, נשב,  מר א. פומרנץ:

 4 יש אופציה אחרת. לאשר. תקום ועדה, המלצותיה יבואו בפני, מר כ. עודה:

 5 לאשר להקים ועדה.אם יש רוב לזה, על המליאה לקבל החלטה  ד א. טואף:”עו

 6 זה לוועדה, זה בדיוק מה שאני אומר.  אנחנו מאשרים להביא את מר א. פומרנץ:

 7 לא, אתה אומר אני מוריד מסדר היום. מר כ. עודה:

 8אני אומר הדיון, כאילו לא יהיה דיון עכשיו. אני מעביר את זה לוועדה  מר א. פומרנץ:

 9מקצועית. דיון עכשיו אתה לא יכול לדון, אין לך תשובות, שאלות 

 10 קיבלתם. מה לא טוב? ותשובות. מאשרים להביא את זה לוועדה.

 11 תוקם ועדה מתי? ממי מורכבת? מר כ. עודה:

 12 אז נשב. אז נשב, תבואו נשב אנחנו עד שיצא עשן לבן. תבואו.  מר א. פומרנץ:

 13 אנחנו מחכים להזמנה שלכם שאתם תזמינו אותנו. מר כ. עודה:

 14ואחר כך  כמיל, מאחר וההצעה היא של כמיל ואיימן ברור שאתם תהיו :ט. נחלהמר 

 15  נגדיל את הפורום.

 16 מי בעד להעביר את זה לוועדה מקצועית? מר א. פומרנץ:

 17 לא, זה לא רק ועדה מקצועית, זה ועדה שיהיו בה גם נבחרים.  מר א. שנאתי:

 18 כן, כן. ועדה מקצועית עם נבחרים, בסדר.  מר א. פומרנץ:

 19 ועדה מקצועית עם נבחרים. מר א. שנאתי:

 20 ין נגד. הלאה. מי בעד? אוקי. א מר א. פומרנץ:

 21 

 22 תוכניות  M1,M2 ,M3בקשה מחברי המועצה נעים חמד וטנוס נחלה לדון בתוכניות  - 7סעיף 

 23 הפיתוח באזור תרשיחא בהסכם הגג

 24רבותי, הנושא הבא דומה במהות שלו מבחינת הכיוון, אני קיבלתי מכתב  מר ע. לוין:

 25ה שז M1 ,M2 ,M3מחמד ומנחלה שמבקשים שאנחנו נדון בתוכניות, 

 26 התוכניות של הפיתוח באזור תרשיחא בהסכם הגג. 

 27 )מדברים ביחד(

 28אנחנו גם את זה מציעים שראש העיר יעביר למהנדס העיר על מנת שיבחן  מר ע. לוין:
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 1 את הנושא.

 2 זה משהו שגם דרך אגב, מר א. פומרנץ:

 3לא, אנחנו בעד שנדון בזה פה עכשיו. כאילו לא לדון, לא למחוק. הם  מר א. שנאתי:

 4 יקשו להעלות את זה על סדר היום?ב

 5איימן, פה מדובר על בחינה ברמה מקצועית לחלוטין של מהנדס העיר מה  מר א. פומרנץ:

 6עניין של הסכמי גג שנחתמו בזמנו, כדי לדעת איך אנחנו יכולים לשנות 

 7שגם אתה וגם כמיל וגם נחלה וחמד והרבה  M1 ,M2 ,M3תוכניות 

 8ואנחנו באים לקראת. אנחנו רוצים  מתושבי תרשיחא מעוניינים בהם

 9 לקבל ממהנדס העיר הסבר לבחון את הנושא איך להמשיך איתו הלאה,

 10 ולעשות שינוי. מר א. שנאתי:

 11ותוך כדי אנחנו נקבל תשובות. אנחנו נזמן אתכם ונפרוש לכם, כי אף אחד  מר א. פומרנץ:

 12לא מונע מכם, אתם הייתם שותפים לאותן ישיבות והייתם חלק 

 13 דה. מהווע

 14נושא הזה שמי שלא מכיר את הנושא התכנון, בחבר'ה, אני צריך לפרט  מר ט. נחלה:

 15זה הסביבה של תרשיחא. מה שהיה בעבר  M1 ,M2 ,M3פשוט מאוד 

 16שהתכנון נעשה ללא שותפות מלאה עם חברי מועצת העיר, למרות שאני 

 17  הם העבירו את זה למשרד השיכון,הייתי בעירייה, איימן היה בעירייה, 

 18 מי זה הם? מר ש. בן נעים:

 19 העירייה.  מר ט. נחלה:

 20 הנהלת העיר. מר א. פומרנץ:

 21 אתה גם שמעון בן נעים אתה היית.  :ח. נעיםמר 

 22 רגע, מה שאתה אומר עכשיו, נחלה, שאתם רוצים להקים עוד ועדה? מר ש. ביטון:

 23תפות, לא רק רגע, סליחה, תן לי להסביר לך. כל התכנון שנעשה לא בשו מר ט. נחלה:

 24שיתפו את בעלי הקרקע בתכנון הזה. כל תרשיחא התנגדה לתכנון הזה, 

 25אנחנו כל הזמן היינו בבתי משפט. בעלי הקרקע שילמו הרבה כסף תוצאה 

 26ופשוט מאוד נגרם נזק רב לתושבים.  הקודמת מהעקשנות של העירייה

 27אנחנו מביאים הצעה על מנת לחזור ולבדוק מחדש את כל התכנון, אני 

 28 ר על מזרחית ומערבית,מדב
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 1אנחנו נותנים, אני מעביר למהנדס העיר לבחון את הנושא מחדש ולתת  מר א. פומרנץ:

 2 לנו אחר כך, 

 3 אתה לא צריך החלטת מליאה בשביל זה. תיתן הנחיה, מר א. שנאתי:

 4אתה צודק, אני לא צריך אבל אנחנו באים ומשתפים אתכם כי יש פה  מר א. פומרנץ:

 5 נושא חם בשביל,

 6 אנחנו בעד. נדון מחדש,  מר א. שנאתי:

 7 בסדר, בעד. תודה רבה. נגמרה הישיבה. מר א. פומרנץ:

 8 חבר'ה, אתם בעד? מר ט. נחלה:

 9 אבל אנחנו רוצים, שנייה.  מר א. שנאתי:

 10 יש עוד נושא אחד. שנייה. מר א. פומרנץ:

 11 החומר, כל אני רק רוצה לחדד משהו. אנחנו מבקשים לקבל כל מר א. שנאתי:

 12השתלשלות, המסקנות של מהנדס העיר, מה המסקנות שלו, אנחנו רוצים 

 13 לקבל.

 14 אתם תהיו שותפים לכל הנושא, איימן וכמיל. אתם תהיו שותפים. :ט. נחלהמר 

 15 

 16 שונות - 8סעיף 

 17 אתה יכול לצאת בבקשה.עוד נושא אחד.  מר א. פומרנץ:

 18 עליו.גם לי יש עוד נושא אחד שאני רוצה לדבר איתך  מר ש. ביטון:

 19 עמית בבקשה. תצא, בסדר.  מר א. פומרנץ:

 20סריקת אוקי. אולי מייק, אתה רוצה להציג את הנושא האחרון של  מר ע. לוין:

 21 הארכיון?

 22למה אין חומר? אני לא מבין. לא יודעים על מה מדובר, אתם מביאים  :מ. בן דודמר 

 23 .90-בדקה ה

 24את יוסי. פעם ראשונה מייק סקא הוא מהנדס העיר החדש, החליף  מר ע. לוין:

 25 במליאה, נכון? ברוך הבא.

 26התחילו תהליך של סריקה ממוחשבת של שלום לכולכם. לפני מספר שנים  מר מ. סקא:

 27כל הארכיון של הועדה המקומית. התהליך הזה לא הסתיים. בזמנו עשו 

 28תיקים. אנחנו ספרנו עכשיו עם כניסתי לתפקיד,  5,000-כסריקה רק של 
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 1תיקים שטרם נסרקו. יש  1,600, 1,500-ש עוד כחיפשנו ומצאנו שי

 2לפרויקט הזה מימון חיצוני שמגיע ממינהל התכנון. אנחנו מבקשים פשוט 

 3 ההתקשרות מול הזוכה במכרז. להגדיל אתאת אישורכם 

 4 כמה הסכום? דובר:

 5שאני קורא כי זה מספרים ישנים, סך הכול לי הסכום היה, ותסתכלו  מר מ. סקא:

 6אלף  298אלף שקל. נוצל עד היום רק  510קט הוא התקציב של הפרוי

 7 שקל, יש לנו עוד יתרה ומה שאני מבקש, 

 8 סליחה, מאיפה המימון? מר מ. בן דוד:

 9ממינהל התכנון משרד האוצר. מבקש את אישורכם להגדיל את המכרז  מר מ. סקא:

 10 כדי להשלים את העבודה. 

 11 ?500-מה זה להגדיל? מעל ה מר מ. בן דוד:

 12 לא. ממה שנשאר. מי בעד? מי נגד? מוטי בן דוד נגד. רנץ:מר א. פומ

 13 פעם הבאה תביא את זה, מר ש. ביטון:

 14 פעם הבאה אני אעשה מה שאני חושב לנכון, לא אתה. תצלם אותי. מר א. פומרנץ:

 15 תמשיך ככה, נראה לאן תגיע. מר ש. ביטון:

 16עם הנהלת העיר  אני, תאמין לי אני אביא את העיר למצב טוב ביותר מר א. פומרנץ:

 17 המצוינת. 

 18 

 19 סוף הישיבה

 20 


