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 docx.231988 לשכת מנכ"ל
 
 

 
 16/11/2020מיום  9/2020פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 

 
 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר  

 שמעון בן נעים, מ"מ וסגן ראש העיר               
 חמד נעים, סגן ראש העיר               
 יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר               
 יורי קוצ'ר משנה לראש  העיר               
 לידיה רזניקוב, חברת מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר                              
 ביטון שמעון, חבר מועצת העיר               
 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר               
 עו"ד איימן שנאתי, חבר מועצת העיר                
 ר    עו"ד כמיל עודה, חבר מועצת העי               
 עו"ד יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               
 מוטי בן דוד, חבר מועצת העיר                  

 
 

 משתתפים נוספים: אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה 
 ספי בארי, ראש מינהל כספים וגזבר העירייה                          

 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 אוהד איתאי, גזבר העירייה                         
 בזום –ראשי מינהלים                          
 בזום –מנהלי מחלקות                          

 
 
 

 תמלול הישיבה.הערה: מצ"ל 
 
 

 על סדר היום: 
 

 .       2/11/2020מיום  5/2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר   .1

 .  2/9/2020פרוטוקול הוועדה מיום  -דיווח הועדה לקבלת תרומות   .2

 . 14/9/2020פרוטוקול הוועדה מיום  -דיווח הועדה לקבלת תרומות   .3

להקמת א. משותף מעלות מינוי נציגי העירייה בוועדת מכרזים משותפת  .4

 .תרשיחא כפר ורדים
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 סדר הדיון:
 

 מנכ"ל העיירה:
מינוי נציגי יום נושא נוסף לדיון והוא האני מבקש להביא לסדר  תחילת הישיבה ב

משותף מעלות תרשיחא אזור התעשייה ה לענייני משותפת ה העירייה בוועדת מכרזים
 כפר ורדים.

 
 הנושא לסדר היום.חברי המועצה מאשרים הוספת הערה: 

 
 2/11/2020מיום  5/2020אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  : 1סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה: האם יש הערות לחברים?

 
 יוסף ברדא:

לא נסות האגם, אם אין כל פעילות אז ין כי ישנה ירידה בהכמצו –בפרוטוקול  3סעיף 
מועצה  נם שותפים נוספים,יך לזכור כי יש. בנוסף צרהוצאותגם צריכות להיות 

 אזורית מעלה יוסף כך שלא כל המעמסה צריכה ליפול על מעלות תרשיחא.
 

 ביתר הסעיפים בפרוטוקול אני נמנע.
 

 מוטי בן דוד: 
, 2021, אין תוכנית המציגה מה יהיה בשנת 2020התייחסות רק לשנת  נהיש 3בסעיף 

רים להציג תוכנית מה יהיה בשנה ומוב יהיה גרעון, הנהלת האגם היו אואני בטוח שש
 הבאה.

כמו התאורה, לנוכח התקופה ישנם דברים בסיסיים שאפשר היה להפעיל באגם 
 ולא יכלו לבצע פעילות ספורט.התושבים מתלוננים כי אין תאורה 

בנושא הדוחות הכספיים, בעמותת הספורט בה עמדתי בראשה בזמנו כסגן רה"ע, 
 בנינו תוכנית התייעלות ותקציב נכונים. רואים כי אין גרעון תקציבי כי

 
 בסעיף הדן באגם אני נמנע, את שאר הנושאים בפרוטוקול אני מאשר.

 
 מנכ"ל העירייה:

בשל ההנחיות למניעת כל מגרשי הספורט, מגרשי המשחקים והאגם הוחשכו 
ולאחר קבלת הנחיות  , התקהלות בשל נגיף הקורונה, לאור פניות תושבים ובצדק

 אישרנו הדלקה.המדינה, 
 

בנושא הלוואה לאגם, דירקטוריון האגם בו חברים נציגי העירייה ונציגי מועצה אזורית 
 תכם.לקיחת ההלוואה, ואנחנו מעדכנים אמעלה יוסף, לאחר דיון מאוד ארוך אישרו 

 
 כמיל עודה:

 מי לוקח את ההלוואה , רק מעלות?
 

 יון האגם והתקבלה החלטה זו.מנכ"ל העירייה: האגם, התקיים דיון ארוך בדירקטור
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 הצבעה:

ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, יוגב אפוטה, טנוס נחלה, שלמה  -  הצביעו בעד

 .לידיה רזניקובשמעון ביטון, סויסה, יורי קוצ'ר, 

 הצביעו בעד, בשאר הסעיפים הם נמנעים. 1-3איימן שנאתי וכמיל עודה בסעיפים 

 שאר הסעיפים הצביע בעד. ,3מוטי בן דוד נמנע בסעיף 

 יוסף ברדא נמנע.

 
 
 

         ( 041החלטה מס' ) : 1החלטה בסעיף מספר 

 :2/11/2020מיום  5/2020 פרוטוקול ועדת כספים עפ"י חוק הצבעת החברים מאשרים לבהתאם 

 חתימה ופתיחת חשבון לניהול עצמי בי"ס יסודי תרשיחא. אישור מורשי .1

 למען הקשיש להפעלת מסגרות ומתן יפוי כח.המשך התקשרות עם העמותה  .2

 אישור לקיחת הלוואה בערבות המדינה עבור אגם מונפורט. .3

 .2020 2אישור דו"ח רבעון  .4

 מת"נס גראס . - 2019דיון בדו"ח כספי  לשנת  .5

 פארק קורן. – 2019דיון בדו"ח כספי לשנת  .6

 חבר לפיתוח מעלות תרשיחא. – 2019דיון בדו"ח כספי לשנת  .7

 אגם מונפורט. – 2019דיון בדו"ח כספי לשנת  .8

 שיגי.העמותה העירונית לספורט ה – 2019דיון בדו"ח כספי לשנת  .9

 
  2/9/2020פרוטוקול הוועדה מיום  -דיווח הועדה לקבלת תרומות   :2סעיף מספר 

 מנכ"ל העירייה:
להביאה לדון בה בהתאם לחוזר מנכ"ל, כל תרומה אשר מתקבלת בעירייה אנו חייבים 

 לידיעת חברי המועצה.
 

ודנה בתרומת ד"ר ענת גונן אשר תרמה כסף לרכישת  2/9/2020 -הוועדה התכנסה ב
 פרוטוקול הוועדה הועבר אליכם. ספר עבור תלמידי כיתה א'.

 

 14/9/2020פרוטוקול הוועדה מיום  -דיווח הועדה לקבלת תרומות  : 3סעיף מספר 

 מנכ"ל העירייה:
לאה אלון ומארגונים נוספים אשר  גב' מ, התקבלו תרומות לעיונכםהפרוטוקול הועבר 

 פנו למחלקת הרווחה וביקשו לתרום תלושים לרכישת מזון עבור נזקקים בעיר.
 

 התרומה חולקה לנזקקים בהתאם לקריטריונים ולצרכים שנקבעו ע"י מחלקת רווחה.
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 : 4סעיף מספר 
 משותף מעלות תרשיחא כפר ורדים ת.בוועדת מכרזים משותפת להקמת א.מינוי נציגי העירייה 

 
 מנכ"ל העירייה:

העירייה בוועדת המכרזים המשותפת, מציעים למנות  מטעםאנו מבקשים למנות נציג נוסף 
 את מייק סקה, מהנדס העירייה במקום חגי ויינברג אשר סיים עבודתו בעירייה.

 
 

 הצבעה:
 ראש העיר, שמעון בן נעים, חמד נעים, יוגב אפוטה, טנוס נחלה,  הצביעו בעד:

 ., יוסף ברדאאיימן שנאתי, כמיל עודה, מוטי בן דודשמעון ביטון, יורי קוצ'ר, לידיה רזניקוב, 
 
 

 מינוי נציגי העירייה בוועדת המכרזים את ההצעה למאשרים פה אחד   :4החלטה בסעיף מספר 
 להקמת א. ת. משותף למעלות תרשיחא / כפר ורדים. משותפתה       (  042)החלטה מס'  

 אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה ומייק סקה, נציג העירייה:                                  
 מהנדס העירייה.                                 

 
 
 
 
 

 תודה רבה.
 רושמת הפרוטוקול: יהודית כלפון    

 מזכירת המנכ"ל                             
 
 
 
 

                                _____________________                 ________________ 
 ירמנכ"ל העירייה                                         ארקדי פומרנץ, ראש הע אמנון אשל אסולין,

 

 

 
 


