
 

 

 
 1 

  2 

 3 השתתפו:

 4 מר ארקדי פומרנץ, ראש העיר

 5 מר שמעון בן נעים,  מ"מ וסגן ראש העיר

 6 מר חמד נעים, סגן ראש העיר

 7 מר יורי קוצ'ר, חבר מועצת העיר

 8 מר טנוס נחלה, חבר מועצת העיר

 9 רזניקוב, חברת מועצת העירלידיה גב' 

 10 מר שמעון ביטון, חבר מועצת העיר

 11 מר מוטי בן דוד, חבר מועצת העיר

 12 נעדרו:

 13 מר שלמה סויסה, חבר מועצת העיר

 14 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצת העיר

 15 מר יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר

 16 עו"ד איימן שנאתי, חבר מועצת העיר

 17 עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העיר

 18 :מוזמנים

 19 היוצא מר עמית לוין, מנכ"ל העירייה

 20 , מנכ"ל העירייה הנכנסאסולין מר אמנון אשל

 21 אורית טואף, היועצת המשפטית לעירייהעו"ד 

 22 מר אלכס קורנייב, מבקר העירייה

 23 מר מייק סקה, ראש מינהל הנדסה

 24 , גזבר העירייהמר ספי בארי

 25 , סגן גזבר העירייהיאמר אוהד אית

 26 מור מיזןגב' 

 27 גב' ורדה קורן, מנהלת משאבי אנוש

 28 

 ישיבת מליאה מן המניין של מועצת עיריית מעלות תרשיחא

 2020באוגוסט  3ב תש"ף,  ביום י"ג בא
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 1 על סדר היום:

 2 נכ"ל העירייה. אישור שכר ומינוי אמנון אשל אסולין לתפקיד מ1

 3 . מינוי חברים במועצה דתית מעלות2

 4 . מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו3

 5 . פתיחת חשבון בנק לבי"ס שדה צופים בבנק הבינלאומי4

 6 . אישור מורשי חתימה בחשבון הבנק של החווה החקלאית5

 7 26/2/2020מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר  .6

 8 8/6/2020מיום  2/2020. אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר 7

 9 . דיווח על קבלת תרומה מרשת שופרסל8

 10 פרוטוקול

 11 . אישור שכר ומינוי אמנון אשל אסולין לתפקיד מנכ"ל העירייה1

 12הישיבה פתוחה, עמית, תציג את הנושאים, יש לי כמה מלים להגיד  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 אחר כך. 

 14אני אתחיל מהסדר היום. שלום לכולם, יש לנו הרבה סעיפים, אני  :מר ע. לוין

 15מאוד מקווה שלא יהיו ארוכים. הסעיף הראשון אישור שכר ומינוי 

 16 אמנון לתפקיד מנכ"ל העירייה. 

 17ערב טוב, אמנון אשל, גר בקיבוץ רמת יוחנן. בעברי הרחוק איש צבא  מר א. אשל אסולין:

 18, שנים. נשוי 5-חצור הגלילית כובעברי הקרוב יותר מנכ"ל מועצת 

 19 ילדים.  8-אבא ל

 20 ?8 מר ח. נעים:

 21, מנישואים שניים. בא לפה עם המון רצון לעשות, חדוות עשיה, סך 8 מר א. אשל אסולין:

 22 הכל בתהליך למידה. שיהיה בהצלחה לכולנו.

 23 בהצלחה מר ט. נחלה:

 24 בהצלחה מר ח. נעים:

 25 שאלות חבר'ה, מישהו?  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 רק רציתי לדעת מה השכר.  מר ט. נחלה:

 27 אנחנו מאשרים  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 אני צריך לצאת? מר א. אשל אסולין:
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 1 רגע, אמנון אמור לצאת כשמדברים על השכר שלו ואז. מר ע. לוין:

 2 כן, נכון, צודק.  מר ט. נחלה:

 3עמית. אבל  כמו שהיה עם 100%אנחנו מה שנקרא מבקשים לאשר   ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4אמנון גם נכנס ונכנס ישר גם לעניין של ההתייעלות וכמו שאמרנו 

 5הוא, אורית, תתקני אותי רק בקטע של סמנטיקה או פורמליות, הוא 

 6אבל הוא  100שכר מנכ"ל, כאילו אנחנו מאשרים לו  90%נכנס עם 

 7האלה  10%-בגלל שאנחנו בהתייעלות והוא גם תורם את ה 90מקבל 

 8 מו שהיה לפני זה עם המנכ"ל הקודם.כמו נבחרים, כ

 9שכר מנכ"ל במשרד הפנים ובמסגרת  100%אנחנו מאשרים  ד א. טואף:"עו

 10 ההתייעלות כמו שבכירים מוותרים אז הוא 

 11 הוא תורם בסכום ששווה ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 משכרו, זה לא להחלטה פה. 10%משכרו. סכום ששווה  10%תורם  ד א. טואף:"עו

 13 אורית, לאיזה תקופה?  י. כלפון: 'גב

 14 לתקופה, כמו שכולנו, אם אני לא טועה זה שנה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15 הוא מתחיל עכשיו שנה, לא? מר ח. נעים:

 16תראה, אנחנו בתוכנית התייעלות, בינתיים זה עד סוף שנה, אם  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17אנחנו נצטרך לעשות את זה גם בשנה הבאה פה ושם אני מאמין 

 18 אחד לא יתנגד כי כל שנה צריך לאשר את זה מחדש.שאף 

 19 זאת אומרת זה עד סוף שנה, חצי שנה? מר מ. בן דוד:

 20זה כמו כולם בינתיים עד סוף שנה ובתקציב הבא אנחנו, אם יהיה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21צורך בעזרת השם אנחנו ונבקש גם כן המשך, הלוואי שלא יהיה 

 22 כמסורת, אני יודע. צורך אבל בכל זאת אולי זה יכנס 

 23אני הייתי רוצה להגיד כמה מלים לא לנכנס אלא ליוצא עמית לוין.  מר ש. בן נעים:

 24 בשבילי פגשתי אדם מיוחד

 25 הקדמת אותי.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 מצטער מר ש. בן נעים:

 27 הכל טוב ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 אתה יכול להגיד, אתה ראש העיר. מר ש. בן נעים:
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 1 לא, לא, לא,  ע:", רהמר א. פומרנץ

 2 זה ישיבה אחרונה של עמית? מר ט. נחלה:

 3 לא ישיבה אחרונה ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4 אתה לא תצא ככה, צריך לעשות משהו מתאים. מר ט. נחלה:

 5 פלה.אנחלה רגיל לח ע:"מר א. פומרנץ, רה

 6 בטח מר ט. נחלה:

 7ואני אגיד גם פלה אולי דוחה אותה לכמה חודשים, אאני את הח מר ש. בן נעים:

 8למה, כי בסך הכל קלטנו מנכ"ל טוב שעבר איתנו תהליך מעל שנה 

 9וחצי, תהליך מצוין עם חשיבה גדולה ועם הכנה של פרויקטים מאוד 

 10מאוד חשובים שיצאו בדרך, ואני אומר, אל תיפרד מאיתנו עכשיו, 

 11צריכים אותך בהמשך עוד כמה חודשים טובים, הייתי ממשיך אתך 

 12צריכים אותך לעוד כמה חודשים טובים בשביל עד הסוף, אבל 

 13להשלים את הפרויקטים שאני בתוך תוכי וגם חברי הקואליציה, מי 

 14שחשוף אליהם, יודע שהם פרויקטים מצוינים שהבאת אותנו 

 15למקומות ממש טובים ולי זה חבל, חבל על הכישרון הזה, אמרתי 

 16את שאתה כישרון גדול, איך לא הוצאת עורך דין, איך לא הוצ

 17 תארים אחרים, אני מתפלא עליך

 18 עורך דין קטן עליו.  ד א. טואף:"עו

 19כן, תארים אחרים, באמת כאילו איש יקר מאוד, נעים הליכות, יודע  מר ש. בן נעים:

 20לעשות דברים בשקט ודברים ברמה גבוהה ביותר. צר לי אבל אני 

 21יכול רק לאחל לך שתמשיך בדרך שאתה ממשיך בה ודבק בה, דרך 

 22מאוד, ואתה יודע למה אני מתכוון ולברך אותך שתצליח בכל. טובה 

 23 ממש התחברתי אליך ואוהב אותך. 

 24 תודה רבה שמעון, מעריך את זה מאוד.  מר ע. לוין:

 25 עוד מישהו רוצה להגיד משהו? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26א רואה שזה אני לא רוצה להגיד, יש לי הרבה מה להגיד אבל אני ל מר ט. נחלה:

 27אנחנו צריכים לעשות מה שמתאים ... ואני חוזר על הדברים  הזמן כי

 28שאמר שמעון, באמת חבל, אנחנו תמיד קיבל אותנו וישבנו איתו בכל 
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 1הנושאים, תמיד הבן אדם היה עם חיוך, תמיד היה חיובי, היה 

 2 מסביר את הדברים 

 3 היה קשוח קצת. מר ח. נעים:

 4ו ואומנם שהוא תפס אותנו בגרון ... אמת נהנינו, נהנינו לעבוד אית מר ט. נחלה:

 5כמה פעמים הוא צודק, למה הוא דואג לעירייה, הוא דאג 

 6להתייעלות, לתוכנית ההתייעלות, הוא בן אדם שהיה במעמד אחראי 

 7וחשוב להגיד גם שאנחנו הגענו לעירייה בתקופת מעבר משלטון 

 8קודם לשלטון חדש והוא נכנס בזרם הזה, זה לא היה קל ופשוט 

 9הצליח, הוא הצליח, אנחנו בישיבות גם רואים אותו  מאוד הוא

 10שהוא עונה לאופוזיציה שיש לנו אופוזיציה לא קלה גם, ופשוט מאוד 

 11הוא בן אדם משכנע ויודע להחזיר תשובות וזה מה ש, אני חושב 

 12 שיהיה איך שהבנתי בעתיד עוד יהיו לנו קשרים ונעבוד ביחד.

 13 תודה רבה. מר ע. לוין:

 14י אוסיף משהו. עמית, קודם כל תפסיק להסמיק. קודם כל אני אנ מר ש. ביטון:

 15 מאחל לך

 16 לא רגיל לשמוע ממך דברים כאלה.  מר ע. לוין:

 17אני מאחל לך באמת הרבה הצלחה קודם כל, כשהגעת אלינו ראינו  מר ש. ביטון:

 18אותך מין עוף מוזר כזה, אני מודה, אבל באת עם איכויות שלא 

 19בין אותם ואני אומר לך הבאת ערך הרבה הצליחו לאכול אותם ולה

 20מוסף וישבתי אתך הרבה פעמים, ראיתי בדיוק מה עשית ולמעשה 

 21עכשיו היית צריך להתחיל ליישם ולעבוד וזה לא קורה ואני עד 

 22עכשיו לא מבין למה אתה עוזב, אבל ככה אני אקצר, אני מאחל לך 

 23הרבה הצלחה, נמשיך להיות בקשר ויש לך כאן דלת פתוחה, תוכל 

 24 לבוא ולבקר אותנו גם, הרבה הרבה הצלחה. 

 25 תודה רבה.  מר ע. לוין:

 26עמית, אני רוצה להגיד כמה מלים על עמית, אני הייתי כמה  מר ח. נעים:

 27פעמים... עבדתי איתו, עמית היה בן אדם ענייני ורציני וחבל שאתה 

 28 הולך ועוזב אותנו, זהו, אין לי מה להגיד יותר, אחלה בן אדם. 
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 1 תודה רבה.  ן:מר ע. לוי

 2עוד מישהו, משהו? טוב, אני את האמת חשבתי ככה להתחיל אבל  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 3אני את האמת באמת באמת באמת שמח שחברים דיברו לפני, אני 

 4חושב שמעבר לזה שאני עבדתי אתך כראש העיר ומנכ"ל אני מאוד 

 5י מאמין שאנחנו גם הכרנו ונמשיך בעזרת השם להיות גם חברים. אנ

 6כמעט בטוח שאנחנו עוד נעבוד בכל מיני דברים במשולב אם נצטרך 

 7באמת את המיומנות שלך, את הידע שלך, את הדברים שאתה הבאת 

 8לנו. אני באמת אומר את זה באהבה ושוב, שיהיה לכולנו דרך צלחה, 

 9 אני בטוח שבכל מה שתעשה אתה תצליח.

 10אבל אני כן רוצה להגיד כמה תודה רבה. טוב, אני לא תכננתי להגיד  מר ע. לוין:

 11מלים, אז א', זה מאוד מחמיא, הערכה ואני מרגיש שהיא באה 

 12מהלב, ואמיתית ובאמת תודה. יש פה עיר מצד אחד מאוד מורכבת 

 13ולא פשוטה, מצד שני עם פוטנציאל אדיר ותיקחו אותה רחוק, אני 

 14באמת, אני באתי, לא הכרתי, האמת שהתאהבתי ובאמת זה מקום 

 15כת מאוד רחוק, להוביל אותה לשם זה אחריות שלכם, ואני שיכול לל

 16מאחל גם לכם וגם למקום הזה שישגשג, יש לו את כל מה שצריך 

 17באמת וזהו, אני בטח לא סוגר דלתות והייתה לי פה תקופה 

 18מדהימה, למדתי המון גם דברים שלא הכרתי לפני זה, זהו, זה לא 

 19לתי כדי שזה יקרה קרה ברגע הלימוד אבל השקעתי את כל מה שיכו

 20באנרגיות ותצליחו ברוח טובה ושבא ובסדר. אני מאחל גם לאמנון 

 21 באמת מכל הלב. 

 22 תודה, חבר'ה, מי בעד הסעיף הראשון?  מי נגד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23אני רוצה להגיד קודם כל, אני נגד, אינ רוצה להגיד קודם כל  מר מ. בן דוד:

 24רך, בתקופה כזאת צריך, בהצלחה עמית בכל מה שתעשה בהמשך הד

 25אחוז, לדעתי צריך להיות  90-אני מבין שהוא מוריד עד סוף השנה ל

 26במצב הכלכלי של העירייה לאורך זמן ולכל התקופה, אבל, ודבר שינ 

 27שיש פה תושבי עיר שיכולים לנהל ויכולים לעשות פה דברים ואני 

 28ר אומר את זה לכלל התחומים אז באופן עקרוני לתחום הניהול בעי
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 1 שאין פה כמעט אף אחד תושב העיר אז אני מתנגד לתהליך הזה.

 2 או.קי. לתהליך של מה, של קבלה? או.קי. לא משנה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 3 תבין  מר מ. בן דוד:

 4 בסדר... תודה רבה לך מוטי.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5 אז הסעיף הראשון אושר. יהודית, רשמת את הבעד ונגד?  מר ע. לוין:

 6 ודים, תזמין בבקשה את המנכ"ל.  ע:". פומרנץ, רהמר א

  7 

 8 . מינוי חברים במועצה דתית מעלות2

 9הסעיף השני, מינוי חברים במועצה דתית מעלות, רשימת  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10המועמדים, העברנו אותה אבל אני אקריא אותה, הרשימה היא 

 11אבל מועמדים בעצם צריכים את האישור הזה  4אנשים,  7בעצם של 

 12, הראשון שמעון ביטון, נציג 7-אנחנו בעצם מביאים להנה את כל ה

 13 הרב.

 14 לא שמעון ביטון שלנו. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15השני זה כהן שמעון, השלישי זה שלמה סויסה, שלמה סויסה רק  מר ע. לוין:

 16הערה, הוא גם כתב ואמר שברגע שהוא יאושר אז הוא יתפטר 

 17במקביל גם וגם אבל קודם צריך  מהמליאה כי הוא לא יכול להיות

 18לאשר אותו ואחרי זה הוא יתפטר. השלישי זה יעקב מלכה, נציג 

 19 האופוזיציה, הרביעי זה 

 20 זה הרביעי, הרביעי יעקב מלכה.  מר ש. בן נעים:

 21 אמרתי מר ע. לוין:

 22 אמרת שלישי.  מר ש. בן נעים:

 23מלכה הרביעי, לא, שמעון ביטון, כהן שמעון, שלמה סויסה, יעקב  מר ע. לוין:

 24 את מי שכחתי?

 25 עכשיו בסדר.  מר ש. בן נעים:

 26או.קי. החמישי זה שלומי בן דהן, השישי זה מירב כהן אלמקייס,  מר ע. לוין:

 27 והשביעית זאת חנה דדון. 

 28 זה לידיעתנו. ממליצים לשר.  3-ו 4מאשרים כביכול רק אנחנו  ע:"מר א. פומרנץ, רה
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 1 בסדר? מר ע. לוין:

 2 חנו משתתפים בהצבעה?אנ מר ט. נחלה:

 3 למה לא? מר ש. בן נעים:

 4 זו הצבעה למליאה.  ד א. טואף:"עו

 5 רבותי, מי בעד? מישהו נגד? כולם בעד. מר ע. לוין:

 6 הצבעה: בעד פה אחד

 7 

 8 . מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו3

 9אגיד המים מעיינות הסעיף הבא, מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון ת מר ע. לוין:

 10אבל  3זיו. המועמדים בעצם יש לנו שני מועמדים, מגיעים לנו 

 11 השלישי רק בספטמבר, כשיפעת תסיים, נכון אורית?

 12 כן ד א. טואף:"עו

 13 אז כרגע שניים, וההצעה זה ספי בארי ולינוי בן נעים אסולין. מר ע. לוין:

 14 ?שמעון ביטון לא אמור להיות ברשימה הזאת מר מ. בן דוד:

 15 אני אענה. אני יכול לענות? מר ש. ביטון:

 16 בבקשה שמעון. מר ע. לוין:

 17מוטי, בהסכם הקואליציוני לסיעת נץ שעשינו עם ארקדי, האחרון,  מר ש. ביטון:

 18מגיע לסיעת נץ שני נציגים בדירקטוריון. אני ראיתי לנכון שאני יכול 

 19ם שם להיות, יש לי ניסיון ציבורי לא מעט, חשבתי שאני יכול לתרו

 20מהניסיון שלי אבל ראש העיר, ארקדי, קיבל חוות דעת מקצועית 

 21ואני דרך אגב רוצה אותה בכתב, שאני לא יכול להיות. יש כל מיני 

 22סיבות, כל מיני קריטריונים, אני בודק את זה עכשיו למה אני לא 

 23יכול להיות ואם אני לא יכול להיות, ואם בסוף יתברר שאני יכול 

 24ו, המקצועיים שנתנו את חוות הדעת לתת את להיות אנשים יצטרכ

 25הדעת על זה, מצידי גם שיסיקו מסקנות, אני כשאני אבדוק את זה 

 26ואני אראה שהייתי יכול להיות אני גם את אתן הדעת וגם אסיק 

 27מסקנות. אני מאוד כועס על המהלך שנעשה בצפיפות כזאתי ודי 

 28פני כדי קרוב לזה שאני אמור להיות דירקטור ולא עשו את זה ל
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 1שנוכל לבדוק את זה בזמן וחבל שדברים כאלה קורים, זו דעתי 

 2ואנחנו נבדוק את זה, אני לא אמרתי את המלה האחרונה שלי בנושא 

 3 הזה. זה התשובה שלי אליך, שאלה חשובה. 

 4 אז תעדכן, תעדכן  מר מ. בן דוד:

 5 יש נציגי ציבור שם? מר ט. נחלה:

 6 ח. יש נבחרי ציבור שם, בט מר ש. ביטון:

 7 מי? מר ט. נחלה:

 8 יש, ממועצות, כל מיני מועצות, עיריות. מר ש. ביטון:

 9או.קי. אמרנו שהשלישי ייבחר בספטמבר אבל בסדר, אני, או.קי. מי   ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10 בעד בינתיים של שתיים? מי נגד? 

 11 נמנע מר מ. בן דוד:

 12 נמנע, או.קי.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 קי. בסדר, או. מר ע. לוין:

 14 

 15 . פתיחת חשבון בנק לבי"ס שדה צופים בבנק הבינלאומי4

 16סעיף הבא, פתיחת חשבון בנק לבי"ס שדה צופים, יותר נכון החלפה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17של הקיים בבנק הבינלאומי, סוגרים את הקיים ופותחים אחד 

 18 במקומו על פי בקשת המנהל לצורך נוחיות עבודה. 

 19 בר.זה אותו ד מר מ. בן דוד:

 20 אותו חשבון, בבנק יש חשבון סוגרים ופותחים?  מר ט. נחלה:

 21 לא, לא, לא מר ע. לוין:

 22 למה סוגרים? מר ח. נעים:

 23 אני יכול להקריא, מנהל בית הספר כתב לי מכתב מר ס. בארי:

 24 למה? מר ח. נעים:

 25להם חשבון... יש להם עמותה, החשבון של  הסיבה העיקרית, יש מר ס. בארי:

 26העמותה בבינלאומי, ומה שהוא כותב פונים אליך לאחר יאוש גדול 

 27בהתנהלות מול בנק לאומי. השירות של הבנק לא תואם את צרכינו 

 28כמוסד, מקשה עלינו מאוד את ההתנהלות הבית ספרית השוטפת. 
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 1ק, להתקשר לבנק אין מענה טלפון, אנחנו צריכים לנסוע פיזית לבנ

 2למוקד ראשי, לא חוזרים אלינו, חוסך זמן רב, אין לבנק קופות, כל 

 3מיני תלונות. ויש להם למעשה חשבון כמוטב בבנק הבינלאומי, מי 

 4שמכיר את הנושא הזה של שני חשבונות בנק שאני מתחיל להעביר, 

 5אם אני באותו סניף נחסכות לי הרבה מאוד עמלות, נחסכות לי 

 6, הכסף שאני מעביר באותו יום, כשאני מעביר הרבה מאוד בעיות

 7מבנק לבנק נאבד יום אחד בבנק, במקרה הטוב, כשזה באותו סניף 

 8באותו בנק כמו שהורדתי פה הוא ישר צץ שמה. זה הבקשה שלו, לא 

 9ראינו שום סיבה להתנגד, בסך הכל ניהול עצמי, הוא זה שמטפל 

 10 בזה. 

 11 הוא עובר בעצם בנק.  מר מ. בן דוד:

 12הוא עובר בנק, לא, הוא עובר לבנק שיש לו גם את החשבון של  . בארי:מר ס

 13 העמותה שלו, שדה צופים. 

 14 מוטי, זה ניהול עצמי, זה לא  מר ע. לוין:

 15 בסדר  מר מ. בן דוד:

 16 )מדברים ביחד, לא ברור(  מר ס. בארי:

 17  -גם ככה נמצאים ב ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18 תר מדי לעומק לחקור.לא ראינו סיבה להיכנס יו מר ס. בארי:

 19 כל עוד זה מסודר  מר מ. בן דוד:

 20 רבותי, עוד שאלות? מי בעד?  מר ע. לוין:

 21 הצבעה: בעד פה אחד

 22 כולם בעד, יפה, או.קי.  מר ע. לוין:

 23 

 24 . אישור מורשי חתימה בחשבון הבנק של החווה החקלאית5 

 25קלאית, , אישור מורשי חתימה בחשבון הבנק של החווה הח5סעיף  מר ע. לוין:

 26בעצם בחווה החקלאית מורשי החתימה היו אופיר שהיה בעצם 

 27הנציג של מינהל הכספים וביחד עם ניר, עם המנהל של החווה, אנחנו 

 28רוצים שויקה שהחליפה את אופיר בעצם תהיה המורשית חתימה 
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 1במקום אופיר. בעצם אחד מהמינהל והמנהל זה הנוהל הזה, ואנחנו 

 2 רוצים ... 

 3 תעדכן בבקשה, אנחנו לא בעניינים. מר מ. בן דוד:

 4 זה במקום אופיר. מר ש. בן נעים:

 5אופיר עקיבא היה חשב מינהל החינוך והוא היה ביחד עם ניר אליאב  מר א. איתאי:

 6 מנהל החווה החקלאית מורשה חתימה, ויקה החליפה את אופיר

 7 למעשה החווה החקלאית תחת חסות מינהל החינוך אני מבין. מר מ. בן דוד:

 8 זה בית ספר עם מספר של משרד החינוך, זה למעשה בית ספר. ע:"ר א. פומרנץ, רהמ

 9זה בית ספר, החווה החקלאית היא בית ספר מטעם משרד החינוך,  מר ע. לוין:

 10 מוסד מוכר של העירייה, הכל רגיל. אין ...

 11 היא פשוט מחליפה בן אדם מטעם הרשות. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 12 מי בעד? מר ע. לוין:

 13 אין שם מזכירה, למה מכניסים לשם עובד עירייה? ר א. קורנייב:מ

 14 היא לא נכנסת, היא הנציגה מר ע. לוין:

 15 היא חותמת  מר מ. בן דוד:

 16 על הכספים  מר ע. לוין:

 17 במקום אופיר, היה אופיר.  מר ח. נעים:

 18 היא עדיין שם, כן מר מ. בן דוד:

 19 ווה החקלאית אלכס.היא מורשית חתימה, היא לא עובדת בח מר ע. לוין:

 20 היא עובדת בעירייה. י. כלפון: 'גב

 21 עובד עירייה הוא מורשה חתימה בבית ספר?אני מבין אבל ממתי  מר א. קורנייב:

 22 מתמיד, קודם היה אופיר מורשה חתימה. מר ע. לוין:

 23אופיר חותם לכל בתי הספר? היה חותם לכל בתי הספר או שזה רק  מר מ. בן דוד:

 24 הזה חותמים לו? הבית ספר הספציפי

 25 החווה החקלאית יחידה קטנה.  מר ס. בארי:

 26 אני אסביר. מר ע. לוין:

 27הנושא הזה של  בעיקרון יש תקנות לימוד חובה שקובעות את כל  ד א. טואף:"עו

 28פתיחת חשבון לבתי ספר. החווה החקלאית זה מוסד חינוכי קצת 
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 1ישהו, שונה במהות שלו כי יש בעצם מנהל ואין מזכירה, אין עוד מ

 2אז במקום שתהיה מזכירה שהיא מורשית חתימה שזה מה שקורה 

 3בחשבונות של בתי הספר שמים את ויקה שהיא חשבת המינהל, זה 

 4 רק 

 5אין שם בתי ספר? יש פה ניגוד מסוים, ניגוד עניינים, כי מצד אחד  מר א. קורנייב:

 6היא תעביר כסף לבית ספר ומצד שני ביד ימין תעביר וביד שמאל 

 7 ותמת על הוצאות של בית ספר. היא ח

 8 אלכס  מר ס. בארי:

 9 איזה ניגוד יש לה?  ד א. טואף:"עו

 10למעשה זה ההפך, אני לא יודע בדיוק את הסעיפים אבל הנקודה היא  מר ס. בארי:

 11פשוטה, בבי"ס בניהול עצמי, לצערי הרב כגזבר, יש שני מורשי 

 12מו. חתימה, מורשה מנהל בית הספר וגזבר העירייה או מי מטע

 13בעצם בזה מפילים עלינו את האחריות על זה שהחשבונות הם בסדר 

 14והם תקינים. אז הבסיס הוא שהמורשה חתימה הוא מורשה של 

 15הגזבר, כמו שאתה אומר, הגזבר יכול להיות, יש זהות אינטרסים, 

 16 אני זה שמעביר, אבל ככה זה מה שקובע החוק.

 17 תקרא את התקנות.וזה תואם את הוראות התקנות. אם  ד א. טואף:"עו

 18 זה ההוראה... מר ס. בארי:

 19מזכירת בית ספר היא עובדת עירייה והיא מורשית חתימה בבתי  מר א. קורנייב:

 20 ספר, נכון?

 21 בדרך כלל גזבר נותן את סמכותו  מר ס. בארי:

 22 זה גם עובדת עירייה.  מר ט. נחלה:

 23ב בחשב, כי למזכירה, במקרה הזה זה תמיד היה החשב, והחליפו חש מר ס. בארי:

 24 החשב התחלף. 

 25בתקנות כתוב אדם נוסף המועסק על ידם, על ידי העירייה או  ד א. טואף:"עו

 26 המוסד החינוכי.

 27 אם אין שם מזכירה אז הייתי ממנה עובד פשוט   מר א. קורנייב:

 28 את אוהד, היית ממנה את אוהד אולי. מר ש. בן נעים:
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 1 מנהלת חשבונות מר א. קורנייב:

 2 אז מה ההבדל? ד א. טואף:"עו

 3 אבל לא  מר א. קורנייב:

 4 אז מה ההבדל? ד א. טואף:"עו

 5 אבל לא חשבת של מינהל החשבונות. מר א. קורנייב:

 6 המנהל חשבונות הוא זה שמעביר.  מר ס. בארי:

 7 איך? מר א. קורנייב:

 8מי שעושה את ההעברות הכספיות, מי שמוציא את השיקים זה  מר ס. בארי:

 9ה חשוב שלא הם יהיו אלה שמוסמכים המנהלי חשבונות ולכן ז

 10לחתום, למנהלי החשבונות אסור לחתום בהבנה שלי של הפרדת 

 11זה... שיק, הם רשויות. מנהלי החשבונות באים אלי ואומרים הנה, 

 12 עושים את כל הבדיקות ואז אנחנו חותמים.

 13 הבנתי, שניה אחת, יש פה בעיה?  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 14 לא מר ש. בן נעים:

 15 אז מי בעד?  ע:"פומרנץ, רהמר א. 

 16 להפך, זה רק רצוי. ד א. טואף:"עו

 17 מי בעד החלפה? מי נגד? אתה בעד או נגד? ע:"מר א. פומרנץ, רה

 18 בעד מר מ. בן דוד:

 19 כולם בעד. מר ע. לוין:

 20 הצבעה: בעד פה אחד

 21לפני ש נמשיך בסעיף הבא אני מתנצל, יושבת איתנו ורדה קורן  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 22ם מנהלת משאבי אנוש חדשה, לא הצגנו אותה, יושבים עם שהיא ג

 23 מסיכות, אז אנחנו 

 24 את בישיבה הראשונה פה? מר ע. לוין:

 25 כן ע:"מר א. פומרנץ, רה

 26 שניה, לא? מר ע. לוין:

 27לא, ראשונה.  אמנם תושבת העיר ותיקה אבל ישיבת מליאה  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28שורדה יכולה להגיד  ראשונה. אז אם מישהו רוצה לשאול שאלה או
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 1כמה מלים ואם תרצו לשאול שאלה אני מבחינתי באמת, ברוכה 

 2  -הבאה ואני חושב ש

 3אני שמח שקודם כל היא תושבת מעלות, עם הרבה ניסיון, אנחנו  מר ש. בן נעים:

 4מכירים אותה וזה מאוד חשוב לי שתושבי מעלות כן יעבדו במשרות 

 5 מאוד הבכירות, רק להגיד לך, לאחל לך בהצלחה

 6 תודה ו. קורן: 'גב

 7יש לך פה אתגרים לא פשוטים שעומדים לפנייך, אני מאמין  מר ש. בן נעים:

 8 שתתגברי עליהם.

 9 תודה ו. קורן: 'גב

 10גם אני רוצה להוסיף לורדה הרבה הרבה הצלחה, אני לא מכיר  מר ש. ביטון:

 11אותה... אני מאוד מאוד שמח על המינוי, ראוי, אני בטוח שתצליחי, 

 12 כל כך שמח בשבילך ומאחל לך בהצלחה וכל עזרה שצריך.אני 

 13 תודה ו. קורן: 'גב

 14 בהצלחה, מוטי, אתה רוצה להגיד משהו? מר ט. נחלה:

 15 אני אמרתי לה, בהצלחה רבה. מר מ. בן דוד:

 16 

 17 26/2/2020מיום  1/2020אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר  .6

 18 8/6/2020מיום  2/2020. אישור פרוטוקול ועדת שמות מספר 7

 19-ו 1/2020שני הסעיפים הבאים הם בעצם אישור של ועדות שמות.  מר ע. לוין:

 20מהשמיני לשישי. העברנו את הפרוטוקול בפברואר ו 26-מה 2/2020

 21 והשמות, השאלה אם אתם רוצים לשאול שאלות, רוצים שנתייחס?

 22ראיתי בפרוטוקול הראשון שהיה שם סויסה מנהל את הישיבה,  מר ט. נחלה:

 23 12-יבה שניה שהיה ראש העיר שניהל אותה. בפעמיים מדובר בויש

 24 רחובות בתרשיחא שאין להם שמות. 

 25 עשינו מר ח. נעים:

 26 בישיבה השניה? מר ט. נחלה:

 27 כן ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28 עודכן? מר ט. נחלה:
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 1 ... מר ח. נעים:

 2 אה, לא קראתי  מר ט. נחלה:

 3 בישיבה השניה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 4עד שאנחנו מביאים משהו של תרשיחא אתה לא קורא? נחלה, זה לא  ן:מר ע. לוי

 5 בסדר.

 6 ראיתי את הפרוטוקול של השמות ולא היה מופיע.  מר ט. נחלה:

 7נחלה, בישיבה הראשונה איימן היה צריך להיות, איימן לא הגיע,  מר ח. נעים:

 8 בישיבה השניה אני הייתי 

 9בנקודה הזאת דווקא שאם הנציגים  סליחה, אני דווקא רציתי לנגוע מר ט. נחלה:

 10של תרשיחא נמצאים בוועדות והם לא באים לישיבות אני חושב 

 11שצריך ליצור איתם קשר, אם הם לא מצליחים להגיע אז להחליף 

 12 אותם בוועדות. גם כמיל עודה לצערי הרבה נמצא בהרבה ועדות.

 13 זה צריך לפנות אליהם. מר ח. נעים:

 14גיע לישיבות וגם איימן תקע אותנו בישיבה לפני הוא לא בא, לא מ מר ט. נחלה:

 15 כמה חודשים. 

 16בדרך כלל את האמת איימן מגיע, בישיבות שאני שותף איתו איימן  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17מגיע.  במה שאני שותף איתו, אני לא יודע רוב הוועדות, אבל איפה 

 18 שאני שותף איתו אני רואה אותו. 

 19 יע. מי שרוצה להגיע מג מר ח. נעים:

 20 זה נושא לשיחה.  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 אני בכולם...  מר ח. נעים:

 22 חבר'ה, מי בעד? מי נגד? אין נגד. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 23אני רק רוצה להגיד שניה, שברגע שעכשיו אישרתם את כל  מ. מיזן: 'גב

 24ההחלטות שהתקבלו בפרוטוקול, באותה ישיבה, אני מעבירה את זה 

 25 ים מהם אישור סופי. למשרד הפנים ומקבל

 26 עד שאנחנו נרצה להחליף שמות של הפרחים. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 27 אישרנו את שני הפרוטוקולים ביחד. התייחסנו לשניהם ביחד  מר ע. לוין:

 28 לשני סעיפים נפרדים ד א. טואף:"עו
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 1 שש ושבע. מר ע. לוין:

 2 

 3 . דיווח על קבלת תרומה מרשת שופרסל8

 4עיף האחרון, דיווח על קבלת תרומה מרשת שופרסל, גם פה הס ע:"מר א. פומרנץ, רה

 5שקל, מי שרוצה לשאול,  10,000צירפנו את הפרוטוקול. תרומה של 

 6 להתייחס, אם לא 

 7 מה נעשה עם התרומה? מר ש. ביטון:

 8 -הכסף הלך ל מר ע. לוין:

 9 לאיפה שהייתה השריפה. מר ש. בן נעים:

 10שריפה, אנחנו בדר"כ מחלקים את הלך לארבע המשפחות שנפגעו מה מר ע. לוין:

 11 זה לרווחה, אבל פה בגלל שהייתה סיטואציה שהיא חריגה

 12 משפחות. 6 מר ש. בן נעים:

 13 נתנו לכל השישה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 14 מה עם השיפוץ שמה? עדיין לא בוצע, מה איתו?  מר מ. בן דוד:

 15 אנחנו  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 16 רי השריפה.חודשים כבר אח 3זה  מר מ. בן דוד:

 17 לשש משפחות, אני טעיתי.  מר ע. לוין:

 18 השיפוץ של המבנה.  מר מ. בן דוד:

 19 קודם כל שם חלק מהבתים שהם  מר ש. בן נעים:

 20 עמידר ע:"מר א. פומרנץ, רה

 21 עמידר, אני יודע. מר מ. בן דוד:

 22 עמידר, אבל כן, גם חלק רכישה פרטית. מר ש. בן נעים:

 23 האמת כן שיפץ. עמידר את ע:"מר א. פומרנץ, רה

 24עמידר אני אומר, עמידר שיפץ שם בית אחד שהוא של עמידר עצמו,  מר ש. בן נעים:

 25זה של איך קוראים לה, הדיירת האחרונה בקומה האחרונה, הוא 

 26שיפץ, השיפוץ שם לא הכי מוצלח, אני איתם בקשר ואני גם בקשר 

 27למה לא שיפצו את חדר המדרגות שמה, ומשרד השיכון כן העביר 

 28אלף שקל, הם מתעכבים, אנחנו בתכתובת איתם, כמעט  28ליהם א
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 1כל יום מבטיחים לנו עוד כמה ימים זה מטופל, אני מקווה שזה כבר 

 2ייסגר בזמן הקרוב שזה ייסגר כל הטיפול הזה. אפשר להגיד, אני 

 3אמרתי לראש העיר שצריך להזמין את נציגי עמידר לפה ולא רק 

 4ים שאני אישית לא מרוצה, אני במקרה הזה אלא יש לנו הרבה מקר

 5יודע שיש הרבה תלונות של התושבים ואנחנו כן נעשה את זה בימים 

 6הקרובים, נזמין נציג בכיר של עמידר שיבואו ויתנו לנו תשובות לכל 

 7 מה שקורה.

 8 נקווה שזה ייפתר.  מר מ. בן דוד:

 9חר כך אני בנוסף ספציפית על התרומות, אפשר לעשות הצבעה וא ע:"מר א. פומרנץ, רה

 10ארצה להגיד כמה מלים, זה לא ישנה, אני אמרתי תודה לתורמים 

 11אבל אני רוצה לחדד שוב, גם שופרסל, גם תורמים אחרים שאני לא 

 12אתחיל עכשיו להגיד שמות, אנחנו באמת נתנו להם מה שנקרא 

 13הוקרה צנועה פלוס משהו קטן לגמרי כי כל מה שנעשה נעשה מלב 

 14פרסל ודבאח או עסקים אחרים, אני רחב, אם זה עסקים כמו שו

 15, -באמת מתנצל פה, אולי אל תרשמו את השמות של העסקים כדי ש

 16חוץ משופרסל שאנחנו צריכים פה את האישור, אבל יש הרבה 

 17מפעלים שבתוך אזור תעשיה מעלות ובתרשיחא תרמו ובאמת פתחו 

 18את ליבם, פתחו את כיסם ועל כך באמת באמת מגיע להם שאפו ענק 

 19פשוט ענקית על התרומה שהם עשו בזמן שהיה הסגר,  ותודה

 20קורונה, ואת האמת ממשיכים לעשות תרומות, אז באמת לכל 

 21המפעלים האלה ולכל התעשיות האלה ולכל הסופרים הגדולים 

 22 באמת מגיע להם שאפו ענק ותודה מכולנו.

 23 נציין שזה לא תרומות כספיות אלא תרומות במצרכים  והמצרכים מר ש. בן נעים:

 24 האלה חולקו על ידי מחלקת הרווחה ואנחנו 

 25 ומתנדבים , כן מר ע. לוין:

 26 ממש בשיקול דעתם בלבד. אבל זו לא תרומה כספית. מר ש. בן נעים:

 27יש כאלה שתרמו כספיות... יש כאלה שתרמו גם כן מקום לאחסנה,  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 28סתם  מקום ל... באמת זה שווה ערך, זה ענק מבחינה כספית, למשל
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 1דוגמה, לא היה לנו מקום לאחסן או לעשות שרשרת בשביל חלוקה 

 2וזה היה מקום באמת, מפעלים נתנו מעצמם וזה באמת מגיע להם 

 3 תודה ושאפו ענקי. אז מי

 4 משפט אחד להוסיף  מר ש. בן נעים:

 5 זה לדיווח, לא צריך אישור מליאה, זה דיווח במליאה. מר ע. לוין:

 6 

 7 שונות

 8זדמנות הזאת אני רוצה לבקש בגלל המצב שקורה במשק פנו אלי בה מר ש. בן נעים:

 9שתי עמותות שמוכנות לתרום מזון, אז אני הייתי כן רוצה להתחיל 

 10עם ההתרמה הזאתי, לעשות את זה בצורה מסודרת דרך מחלקת 

 11 הרווחה ואני חושב שזה דבר שיכול רק לעזור לתושבים

 12 אמן ע:"מר א. פומרנץ, רה

 13 יכים ונזקקים לזה.שצר מר ש. בן נעים:

 14 כל מי שבא לתמוך  ע:"מר א. פומרנץ, רה

 15 מחלקת רווחה בנוהל תרומות. ד א. טואף:"עו

 16 כן, כל מי שבא לתרום יבורך ויתברך. זהו חברים, תודה רבה. ע:"מר א. פומרנץ, רה

 17 תודה רבה. מר ע. לוין:

 18 ישיבה נעולה


