
 

 

 
 1 מליאה  מן המנייןישיבת 

 2 (2020במרץ  3ביום ז' באדר תש"ף )

 3  : משתתפים

 4 תרשיחא-ראש העיר מעלות  מר ארקדי פומרנץ

 5 סגן ראש העיר   מר נעים חמד

 6 סגן ראש העיר בתואר   מר יוגב אפוטה

 7 משנה לראש העיר   מר יורי קוצ'ר

 8 חברת מועצת העיר  גב' לידיה רזניקוב

 9 צהחבר המוע   מר נחלה טנוס

 10 חבר המועצה   עו"ד יוסף ברדא

 11 חבר המועצה   עו"ד כמיל עודה

 12 חבר המועצה  עו"ד איימן שנאתי

 13 חבר המועצה  מר שמעון בן נעים 

 14 חבר המועצה   מר שמעון ביטון

 15 חבר המועצה   מר שלמה סויסה

 16 חבר המועצה   מר מוטי בן דוד

 17 

 18 מוזמנים:

 19 מנכ"ל העירייה   מר עמית לוין

 20 היועצת המשפטית לעירייה   עו"ד אורית טואף

 21 פואד אנדראוס,                             ראש מינהל כספים

 22 אלכס קורנייב                               מבקר העירייה

 23 מזכירת מנכ"ל העירייה  גב' יהודית כלפון

 24 פרוטוקול

 25  26/2/2020מיום  1/2020. אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר 1

 26 טוב, ישיבה מן המניין, נציג את הנושאים. מר א. פומרנץ:

 27 , הועבר אליכם. 26/2-יש נושא אחד, הצגת פרוטוקול ועדת שמות מה מר ע. לוין:

 28 האבא יציג את הנושא  של הקצין בלחסן מר א. פומרנץ:
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 1 מי יו"ר ועדת שמות אצלנו? מר נ. טנוס:

 2תלי, מגדל אגסים בלחסן, גר במושב רמות נפ קלודשלום לכולכם, שמי  מר ד. בלחסן:

 3 . 57גרתי במעלות משנת  63. עד 63משנת 

 4 עם ההורים. מר ש. בן נעים:

 5 וחצי 15, 16עם ההורים, הגעתי בגיל  מר ד. בלחסן:

 6 ממקימי העיר. מר ש. בן נעים:

 7שירתתי בצה"ל כמפקד טנק, השתחררתי מצה"ל, עברתי את מגיל קטן, ו מר ד. בלחסן:

 8, עזבתי את מעלות, 63ות נפתלי בשנת כל המלחמות, ברור, ונכנסתי לרמ

 9בנים, בת אחת, כולם היו בצנחנים, כולם קצינים בצנחנים, בין  3וגידלתי 

 10היתר, הבן הקטן, השלישי בחבורה היה גם כן בצנחנים והגיע בסופו של 

 11דבר להיות מפקד סיירת הצנחנים. ברור שהוא עשה המון פעולות 

 12אדר, ממש ז' ב 23/2/99-ב ,99-עומקיות בשטח האויב ולצערנו הרב ב

 13היום, היום הייתה האזכרה שלו, האזכרה שלו ז' באדר להזכירכם זה יום 

 14 .מותו ופטירתו 

 15  של משה רבנו. הולדתו ופטירתו מר ש. בן נעים:

 16של משה רבנו. בפעולת צמצום טווח, בקרב צמצום טווח בתוך הלבנון  מר ד. בלחסן:

 17י חיזבאללה, הכוח של איתן מטר הכוח נתקל למעשה באנש 1,300בגובה 

 18היה אחורה בקלעת ג'בור, איתן הלך קדימה ועוד קצין אחד איתו ביחד, 

 19הלכו שמה לסייר מסביב לכוח שלא תהיה סכנה לכוח במידה ויש איזה 

 20מערב כלשהו והוא יתקל איתם, ולצערנו הרב תוך כדי הליכה, הוא ועוד 

 21הקצין השני נהרג  קצין אחד קיבלו מכת אש, במקום איתן נהרג, השני,

 22אחריו ואחר כך הייתה הסתערות של הכוח, קצין שלישי גם כן נהרג, 

 23חמישה פצועים והכוח למעשה קיבל הוראה מהחפ"ק כשאביב כוכבי היה 

 24מפקד החפ"ק, אגב, אתמול בא לבקר אותנו, כל שנה הוא בא לבקר אותנו 

 25ריו ילדה , השאיר אח30בדיוק, בגיל  30באזכרה ולצערנו איתן נפל בגיל 

 26שנה לנפילתו,  21קטנה בת שנה וחצי, נועם, בת שנה וחצי והיום זה כבר 

 27היום, ממש היום, עשינו כבר אזכרה ברמות נפתלי, הגיעה המון קצונה 

 28בכירה לחצר שלנו, באמת היה ממש מאוד מרגש ואנחנו עושים כנס 
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 1מנהיגות שארקדי לפעמים משתתף בכנס, בכנס מנהיגות בתל חי, בתל חי 

 2איש, מגיע שר הביטחון לשעבר,  600-700נחנו עושים את זה בנוכחות א

 3מגיעים, שנה שעברה היה הרמטכ"ל ואלופי צה"ל וזהו. עכשיו כיוון שאני 

 4גדלתי במעלות וראיתי את הגשר שחוצה את מעלות, הגשר איך הוא 

 5 נקרא? 

 6 יפה נוף לשכונת  הגשר בכניס מר ע. לוין:

 7ש מהמליאה, ישבתי אצל מר ארקדי לבקש שהגשר ייקרא כן, אז אני מבק מר ד. בלחסן:

 8על שם מפקד סיירת הצנחנים איתן בלחסן, לגשר יש משמעות, גשר איתן, 

 9וד חזקה, זה גשר חזק, יציב, וברור השם, איתן יש לו משמעות מאוד מא

 10בלחסן שלמעשה נתן את חייו למען מדינת ישראל ואם איתן למעשה היה 

 11ממשיך היום בצה"ל, מי שהחליף את איתן בנפילתו זה היה אמיר ברעם 

 12שהוא היום אלוף פיקוד צפון, ואיך הוא אמר, בחילופין שאיתן נהרג 

 13יף את איתן, יהיה לי קשה מאוד ואמיר ברעם אלוף פיקוד צפון החל

 14להיכנס לנעליו של איתן ולצערנו אנחנו, איך אומרים, אנחנו זורמים 

 15קדימה, אין מה לעשות, למען המדינה, נתן את חייו למען המדינה, 

 16השאיר ילדה קטנה וזהו, ואנחנו למעשה ממשיכים קדימה, ממשיכים 

 17לאה, עשינו גם להיות חקלאים חזקים, ממשיכים להיות חזקים, נמשיך ה

 18מצפה, תצפית מול ביתנו שצופה לכיוון נוף עמק החולה, הגולן והחרמון, 

 19לתצפית הזאת מגיעים דרך אגב אלפי אנשים ממגיעים לתצפית הזאת, 

 20משמה אפשר לראות את הנקודה שבה איתן נפל. הבקשה שלי אליכם, 

 21חברי המליאה, אבקש מכם אם ישנה אפשרות לקרוא לגשר גשר איתן כפי 

 22 שדרך אגב מקובל בארץ בהרבה גשרים 

 23  .יש הרבה גשרים מר ש. בן נעים:

 24 לקרוא להרבה גשרים, גשר...  מר ד. בלחסן:

 25 יש עוד גשר איתן? יש עוד איזה גשר לוחם?  מר ש. בן נעים:

 26 לא, לא מר ד. בלחסן:

 27אז אני חושב שזכות גדולה למעלות קודם כל, זה המעט שבמעט שאנחנו  מר ש. בן נעים:

 28כולים לעשות למען חיילים שמקריבים את עצמם למען מדינת ישראל, י
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 1בזכות החיילים האלה אנחנו יושבים פה ואנחנו חיים בארץ הזאת, אנחנו 

 2 חייבים לאיתן.

 3 תודה רבה. מר ד. בלחסן:

 4ליבנו אתכם ואני מציע ברשותכם כדי שקצת תהיה טעימה של כל העשיה  ד י. ברדא:"עו

 5 .יזשהו שלט, קצת לספרשלו לשים על יד הגשר א

 6 ברור, בהחלט, בוודאי  מר נ. חמד:

 7 שאנשים ידעו מי זה.  ד י. ברדא:"עו

 8 שלט קבוע. מר ש. בן נעים:

 9גם כן זה  .חשוב גם להוסיף שבמעלות תרשיחא גרה המשפחה של איתן מר א. פומרנץ:

 10אנחנו גם בעזרת השם נתאם אתכם יום שנוח לכם ולמשפחה, חשוב לנו. 

 11אתם תגידו לנו גם כן כל מה שאתם רוצים להזמין, כל מי  טקס מכובד,

 12שאתם חושבים שיכול להשתתף בהנצחה של איתן, של קצין שעשה למען 

 13 המדינה. תהיו איתנו בקשר 

 14תודה רבה לכם. כולכם מוזמנים לרמות נפתלי לארוחת צוהריים ולראות  מר ד. בלחסן:

 15 לכם. מקרוב את מה שאנחנו עושים למען איתן, תודה רבה 

 16 כולם בעד?  תודה רבה.  מר א. פומרנץ:

 17 כבוד ראש העיר, תודה רבה, וכבוד המליאה תודה רבה לכם.  מר ד. בלחסן:

 18 תודה רבה, להתראות.  מר א. פומרנץ:

 19 מי יו"ר ועדת שמות? מר נ. טנוס:

 20 שלמה סויסה.  )מדברים ביחד, לא ברור( דובר:

 21 

 22 עדכון חברים בוועדת מכרזים. 2

 23 יש משהו קטן שרציתי להוסיף, כן, כן, לא, לא ץ:מר א. פומרנ

 24 אני ויורי התחלפנו בוועדת מכרזים ולא נרשם בפרוטוקול מר י. אפוטה:

 25 נביא עכשיו עדכון ד י. ברדא:"עו

 26 אני מביא את זה עכשיו יוסי כי... אפוטה: מר י.

 27 אם זה מפריע, להחליף בין אפוטה ליורי... מר א. פומרנץ:

 28פות אין שום בעיה, גם לנו יש רשימה של החלפות, או שנאשר עכשיו בהחל ד י. ברדא:"עו
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 1 את כל ההחלפות...

 2 כולם חושבים ככה? מי בעד להחליף? אפשר שמעון?  מר א. פומרנץ:

 3 להחליף  מר נ. חמד:

 4 מי בעד להחליף, תגידו כן כן, לא לא, מי בעד להחליף בין יורי לאפוטה. מר א. פומרנץ:

 5 עדה?באיזה ו ד י. ברדא:"עו

 6 בוועדת מכרזים. גב' י. כלפון:

 7 מי בעד? תודה רבה, הישיבה נעולה, להתראות. ד י. ברדא:"עו

 8 ישיבה נעולה


