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 מ"מ וסגן ראש העיר  -  מר שמעון בן נעים 
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 הצעומ רבח -    הסיוס המלש רמ
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 :םויה רדס לע

 .12.7.21מיום  6/2021ים מס' ל ועדת כספאישור פרוטוקו .1

 אישור תב"רים.  .2

 .ית לצורך רשם החברותהחברה הכלכל עדכון חברים בדירקטוריון .3

על מצב התאגידים העירוניים בהתאם לצו העיריות )הקמת  2020ת ון לשנדין וחשב .4

 1980 -תש"ם  .תאגידים(

 שונות. .5

 

 פרוטוקול

 

 אני פותח את ישיבת המועצה מן המנין.  ין:א. אסול

 

 12.7.21מיום  6/2021ים מס' ל ועדת כספאישור פרוטוקו .1

. קיבלתם את 12.7.21אישור פרוטוקול ועדת כספים מיום  1סעיף מס'  א. אסולין:

את זה או כל סוגיה, אם לא אז נביא  ם יש שאלותהפרוטוקול כולם. א

 להצבעה. 

 ת חברים? מי בעד בבקשה הפרוטוקול? פה אחד. לושא אין ע:"א. פומרנץ, רה

 

 אישור תב"רים .2

ו זה יש לנו תב"רים נוספים שנשלח אליכם גם שהגיעו אלינ 2' סעיף מס א. אסולין:

כונת קריב ביצוע עבודות, זה השלמות של נים. אחד זה שבימים האחרו

י זה "ר השנשל רשות מקרקעי ישראל. התב 3,949,538 ע"סתב"ר  ,פיתוח

חלק א', למעשה חלק א' זאת עבודה שהיא עבודת  יקיון המרחב הציבורינ
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ה להגשה של קול קורא וזה מימון מלא של המשרד להגנת הסביבה. הכנ

 אלו שני התב"רים.

 שאלות חברים?  ע:"ץ, רהומרנא. פ

 תגיד מה עושים, ש. ביטון:

למה . השי ישראל, מקרקעעפ"י תוכנית של רמ"ישל פיתוח זה השלמה  א. אסולין:

  תוח הקיימות. של תוכניות הפי

 וח.אז הם עושים פית ם שכונהעושים ש ע:"א. פומרנץ, רה

דה ואנחנו . ממש הקבלן סיים את העבוזה פיתוח סופי לפני אכלוס דובר:

 ודות פיתוח.משלימים את העב

 ד? פה אחד.יש שאלות עוד? מי בע ע:"א. פומרנץ, רה

 

 כלכליתבדירקטוריון בחברה ה תב"רים חדשים 3אישור  .3

 ...חנו מאשרים חברים חדשים לדירקטוריון של החברה הכלכלית. אנ :א. אסולין

 מלצר, יוריחברים חלקם פעילים, חלקם חדשים ומורידים את סיון  2.19

 פואד אנדראוס מחברות. אבו חסן וחליל ב, ברודצ'

 ת רוצה החלטה.דכון שכבר עשינו, אבל רשם החברוזה ע למעשה ד טואף:"עו

 אז מי בעד? פה אחד. תודה. ד? נתחיל מזה.. יש מישהו נגאוקי ע:"א. פומרנץ, רה

 

 דוחות כספיים חברות עירוניות .4

 דן, בבקשה תציג. חברות עירוניות. עי דוחות כספיים 4סעיף  א. אסולין:

 זה דיווח בלבד.  ע:"א. פומרנץ, רה

ונחזור  .₪אלף  70בעודף או רווח של  הסתיימה 2020סוף. שנת נתחיל מה ר:כפיע. 

-ות של העמותה הן פעילות חוגית. בלתחילת השנה. ההכנסות המשמעותי

זה , ורט, הפסקנו את כלל פעילות הספיודעים מה קרהכולם  ,רץלמ 15

, וצאות מסויםהשפיע מאוד על ההכנסות אבל גם תרם לשיפור וצמצום ה

 סיימנו בעודף. ו של דבר למרות שנה מאוד מורכבתשבסופכך 

 ממה נובע העודף? דובר:

סות וצמצמנו בהתאם בעיקר מצמצום בהוצאות. בלמנו את הירידה בהכנ ע. כפיר:
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כל חשוב לציין את ההוצאות שלנו כדי שלא ניקלע לגרעון, קודם 

יא , אני מדבר איתך הרבה מאוד שנים אחורה, הסורתיתשהעמותה המ

 ן. צום גרעולך לצמככה שהעודף האלף שקל,  300עון של בגר

ורט בתרשיחא? אני פה לא ראיתי שום מה חלקה של העמותה בספ א. שנאתי:

 התייחסות.

-ב עירייהת לפי החלט 2020ורט בתרשיחא. בשנת העמותה מסייעת לספ ע. כפיר:

 אלף שקל.  80

 בר לטובת העמותה?זה הועלא ראיתי את זה בדוחות. איפה זה, הכסף ה א. שנאתי:

 . אני מניח שזה פעילות כדורגל. לטובת העמותה 2020-הועבר בף כסה ע. כפיר:

 כדורגל או כדורסל? א. שנאתי:

 . פעילות כדורגל תרשיחא ע. כפיר:

ם להבהיר. הסכמנו ריך נקודה שאנחנו צריכילא, לא, סליחה איימן, צ נ. טנוס:

ה חוקית המתנ"ס לא יכל לקבל שהכסף הזה יועבר דרך המתנ"ס ומבחינ

סיפור כאילו, המתנ"ס יקבל את  מאיזה לא יודעאני את הכסף 

 ראי על תקצוב הקבוצות בתרשיחא.התקציבים והוא יהיה אח

ושכים את בגלל נושאים של חוק בנושא הזה לא התאפשר ולכן עכשיו מ 

 מה שצריך. להכסף כהוצאות 

 לא הועבר כסף. 2020-אז ב א. שנאתי:

 הועבר.  פיר:ע. כ

 . עילותלשירות ופ דובר:

 ,7ביאור  ע. כפיר:

 לטובת הכדורגל. א. שנאתי:

 כן. ע. כפיר:

 וענף הכדורסל. א. שנאתי:

ל הענפים ומי לכל החלטה בנוגע עוד לא התקבלה 2020בשנת לא,  ע. כפיר:

בתקציב העיריה, תקציב הספורט רשום  ורגל.כדבזה קצב אז שתו

 שקלים, בנוסף לתקציב הספורט. אלף 80הוצאות כדורגל 

 הבנתי.  תי:א. שנא
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 ודה עידן.עוד שאלות, חברים? ת ע:"א. פומרנץ, רה

משהו שגם צוין בדוחות שנת קורונה,  2020שנת טוב. נפתח בזה ש א. עקיבא:

כלל על עולם התיירות. ע על כולנו אבל בשל האגם, זה השפיהכספיים 

ושפע מהקורונה מאוד ות ההאגם כל ההכנסות שלו הן הכנסות מתייר

מתבטא  עשה זה גם, כמעט ולא. למ2020א עבדנו בשנת קשה, למעשה ל

הגרעון  .₪אלף  818בגרעון של  2020ימים את שנת בדוחות הכספיים. מסי

רכב גם מפחת את זה כי הוא מו הזה הוא גרעון מזערי ומינימלי. אני אומר

שקל. והוא למעשה אלף  180אלף שקל, גם מהוצאות מימון של  112של 

הוצאות ים באחוז 55וירידה של בכללי  ת באגםמראה בלימה של הוצאו

 אחוזים בהוצאות הנהלה וכלליות ומנגד 25ירידה של  .2020שנת תפעול ב

להנחיות בהתאם כמובן אחוזים בהכנסות. כל זה  68לצערנו יש ירידה של 

-עשה מהיות סגורות. למ, האטרקצגוריםשל הממשלה שאמרו לנו אתם ס

למישהו שאלות אני זה הכל. אם יש . 21ל ועד אי שם באפרי 20 למרץ 15

 אענה.

 ת.כן, עמי א. אסולין:

ו בזמן למשרד הפנים. טוב. הדוחות הכספיים של החברה אושרו והוגש ע. דהן:

 3,2יטון של , יש פה ק8,6לעומת מיליון  5,4היה מחזור הפעילות השנה 

. פחות יליוןמ 1,7של תוח השכונות של פישנובע בעיקר מהכנסות  יליוןמ

. הכנסות מנכסים גם בגלל תקופת יליוןמ 1,1סות של התמ"ת פחות הכנ

שפע מזה בכמעט אלף שקל, גם השוק הו 370הקורונה ירדנו פה בכמעט 

 . אלף שקל 200

 110לעומת שנה קודמת של  שקל גרעון אלף 38-שנה בעצם בסיימנו את ה 

שכל זה אלף שקל. אפשר להגיד  400-על כעומד  אלף רווח. החוב המצטבר

שקל שנכנס לנו כמעט בסוף השנה על השתתפות  200עם עוד איזשהו 

עבר מהאגם, זה משהו שהחברה הכלכלית עצמית על תביעות שהיו בשנים 

 קבל. זהו.מתחילה ל

 שאלות? אוקי. תודה.  ולין:א. אס
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 שונות .5

ה ועדת שמות שלמעשה קיבלנו השגוגיה של סעיף שונות אני מכניס פה ס א. אסולין:

 בבקשה ואז התייחסות.  שמור תציג אחת או בקשה אחת

  על מה מדובר?  ד טואף:"עו

ועדת שמות שאישרה שמות ובהתאם לזה פרסמנו והוגשה השגה ע"י  א. אסולין:

מחייב שנביא את זה למליאה כדי שנקבל או לא  משרד הפנים. משפחה

 נגדות.נקבל את ההת

ות יר, גם במעלושמות רחובות בעשל מספור בתים  לנו תהליך בעצםהתח ר:מו

ולים בעצם וגם בתרשיחא. במסגרת החלפת השמות כי יש שמות שהם כפ

ם גם במעלות וגם בתרשיחא, היינו צריכים לפרסם להתנגדות התושבי

כדי לתת להם כאילו את האופציה להתנגד לשמות שנבחרו בועדת  יתוןבע

 שמות. 

שלום. רשום כם אותה. , אני אקריא לתנגדות אחת פורמליתתי הקיבל 

ים. בשמי ובשם בכביש האיריס בליני, תושבת כפר תרשיחאא ארוואני סי

נו מוסרים את המתגוררים כבר שנים ברחוב זה אנח משפחת אבליני

נראה שם המשפחה  כבקשה לשינוי שם הכביש ,התנגדותנו לשם עולש

תודה בהקדם האפשרי.  בענייןאבליני מתאים יותר כשם חדש. נא לטפל 

 .רבה

 מה השם שנקרא?  :א. שנאתי

 הם רוצים על שם המשפחה אבליני. מור:

 זה סוג של צמח. לא, השם שנקבע עולש. ע:"א. פומרנץ, רה

 ,עדת שמות שמתכנסת, הפרוטוקול נמצאיש ו פרח.ה ז מור:

 ד()מדברים ביח

 חברים, יש ועדת שמות שקיבלה החלטה ברמה העקרונית,  ע:"א. פומרנץ, רה

אני לדעתי זה לא נהוג, אני אומר את דעתי, לא נהוג לקרוא לרחובות  שנאתי:א. 

תרשיחא על שם משפחות. מצד שני השם המוצע הוא שם לא מתאים, ב

מע שם שאפשר לבטא תיישב לא עם האופי של הכפר והוא לא נשלא מ

 וצריך לשנות גם את השם וגם לדחות את הבקשה.  ותו קבלותא
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ו, אין שום רחוב בתרשיחא שנקרא על שם הבקשה לקרוא זה משה 

 , אי אפשר ליצור תקדים. משפחה. זה משהו שלא

 ,שלא מקבלים את ההתנגדות אני מבין אנחנו,קודם כל יש פה משהו ש ע:"א. פומרנץ, רה

יחד עם זאת אנחנו תקועים עם הרבה . ונות כנושא מעללהכניס את זה בש

הפנים ואם נרצה לשנות עוד שמות, אנחנו בינתיים נגיש את הכל למשרד 

 פעם,

שות תיקונים קודם. לא ארקדי, צריך להחזיר את זה לועדת שמות לע א. שנאתי:

 יר את זה למשרד הפנים. צריך עכשיו תיקונים ואחר כך להחז

ה היית באמת חסר בועדת שמות. אני קודם כל את רגע. באתי להגיד מור:

 .רואה שכן הוזמנת, אתה חבר ועדה בועדת שמות

 .לא זוכר, יכול להיות א. שנאתי:

 ואתה היית חסר.  מור:

 וטוקול של הישיבה?פראבל איימן קיבל  ד טואף:"עו

 ברים, כן, רגע, אני אומרת וכל שאר הח מור:

 לא הייתי בישיבה. א. שנאתי:

 ורסם לכולם. הפרוטוקול פ מור:

 אתה קיבלת פרוטוקול? ד טואף:"עו

 לא.  א. שנאתי:

 ל פורסם לכולם וכל שאר החברים אישרו פה אחד.הפרוטוקו מור:

הזה לועדת קודם כל מחזירים את הנושא בואו נעשה ככה חבר'ה, אנחנו  ע:"א. פומרנץ, רה

הנושא ל שאר השמות את יכולה להתקדם עם משרד הפנים. שמות. אב

ע לועדת שמות יפי מחזירים את זה לועדת שמות ונשמח שתגיפצהזה ס

 ביע את דעתך.תו

 אני אגיע. שנאתי:א. 

 בכיף. ע:"א. פומרנץ, רה

 או שלא קיבלתי זימון או, א. שנאתי:

 , בסדר. לא ע:"א. פומרנץ, רה

 לא חשוב. א. שנאתי:
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 קרה מה שקרה,  ע:", רהא. פומרנץ

ראיתי באיזשהו מקום שגם וד כמה שמות שעלו אבל אני חושב שהיו גם ע א. שנאתי:

 היה צריך,

 עיה, אפשר לשנות שמות. זה לא, אין ב ע:"א. פומרנץ, רה

את , לא? שינינו הכל. נינו, רק רצינו לשבת יום חמישיאנחנו ישבנו ושי ח. נעים:

 . צריכה לקחת את השמות החדשים

 ה.לא, שמות חדשים צריכים בשביל זה ועד ע:"א. פומרנץ, רה

 צריך לאשר את זה בועדה. א. שנאתי:

השאר בינתיים את מתקדמת.  .לוועדהחזירים אבל קודם כל את זה מ ע:"א. פומרנץ, רה

כנס את הועדה ונעשה את שמות פה ושם, נעוד פעם להחליף אנחנו נצטרך 

 זה בסדר המתאים.

 אוקי. מור:

 להחזיר את זה,. אז ההחלטה אוקי . אסולין:א

 מחזירים את זה לועדת שמות ובועדת שמות, ע:"א. פומרנץ, רה

 ההתנגדות לא מתקבלת.אז  מור:

 מה? ע:"פומרנץ, רהא. 

 ת של המשפחה.אני אומרת ההתנגדות לא מתקבל מור:

 .. פה אחדהלאה יש מישהו שרוצה לקבל את ההתנגדות? לא. אז אוקי. ע:"א. פומרנץ, רה

. יש עם זה בעייתיות. חברים לא שעות קודם 48היה צריך להביא את זה  ד טואף:"עו

על משהו שאתם לא  עת איך אתם מצביעיםים, לא יודקיבלו פרוטוקול

  יודעים על מה אתם מצביעים.

 למה הם לא יודעים? ע:"א. פומרנץ, רה

 איפה הפרוטוקול של ועדת שמות? ד טואף:"עו

 י.פה אצל מור:

 רים זה נמצא?צלך, אבל אצל החבא ד טואף:"עו

 ם יש עותק.גם לה מור:

 נושא הזה,עלות הרגע, יש למישהו התנגדות ל ע:"א. פומרנץ, רה

 שעות קודם כי, 48לפי החוק צריך להעביר לא משנה. זה  טואף: ד"עו
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 להמציא,יה צריך הבנתי. את אומרת ה דובר:

ועדת שמות גיד אם הייתי יודע שיבוא היום יכול לבוא חבר מועצה ולה ד טואף:"עו

 ן.הייתי מגיע לדיו

ובא מאחר והנושא ברור אין לי התנגדות שהנושא יועלה וי תיאני מבחינ א. שנאתי:

 להצבעה.

 גדות? לא. תודה רבה. אז נושא עלה, אוקי. אז יש למישהו התנ ע:"א. פומרנץ, רה

 ין לא מספיק. זה עדי ד טואף:"עו

 , השם הזה לועדת שמות. מחזירים את השמות ע:"א. פומרנץ, רה

 ()מדברים ביחד

 ה בלתיחוקית ז אז היועצת המשפטית אומרת, ככה היא אומרת מבחינה ע:"א. פומרנץ, רה

 פשרי. א

 תביא אותו לישיבה הבאה. ובר:ד

חזרה לועדת שמות לא, לא, בינתיים הנושא הזה בגלל ההתנגדות חוזר  ע:"א. פומרנץ, רה

 ,. שני דברים שאני רוצה להציגצים הלאה. עוד משהוואנחנו ר

לא, אני רק רוצה, אתם לא הבאתם את הנושא של דוחות כספיים  :נ. טנוס

 להצבעה.

 דיווח.לזה  ע:"נץ, רהא. פומר

 וח בלבד?לדיו נ. טנוס:

 כן. ע:"א. פומרנץ, רה

 בסדר. נ. טנוס:

ד זה ביקור של ראש הממשלה, שני דברים שאני רוצה להציג אותם. אח ע:"א. פומרנץ, רה

ום הצבעה. ביקור של ראש הממשלה. אני זה כמובן גם כן לידיעה, לא לש

הממשלה וראש הממשלה באמת רוצה להגיד תודה ענקית ללשכת ראש 

לנכון על כך שמצאו  ולשר התקשורת ד"ר הנדל וראש הממשלה מר בנט

וב חיבור דווקא בימים האלה להגיע למעלות תרשיחא לפרויקט מאוד חש

 .סיבים אופטיים לתושבים

הראשון שלו בכל מדינת ה זה בכלל ביקור ציין שראש הממשלרוצה ל 

ור רשמי כאן אצלנו עבודה, ביקישראל מבחינת ביקור, מה שנקרא ביקור 
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, בשם של כל הנהלהרי הבמעלות תרשיחא ועל כך באמת בשמי ובשם חב

לה על ביקור חשוב שהתושבים אני רוצה להגיד תודות באמת לראש הממ

, אבל עם כל זה ראש ממשלה ו טיליםגם היה בלילה לפני זה היכזה כי 

 הגיע לביקור וביצענו אותו עד הסוף. 

שוב לשר הנדל על חיבור של מעלות תרשיחא לסיבים  וכמובן תודה 

תוח מואץ ומאוד חשוב הנושא הזה לפיתוחה וקידומה של אופטיים, זה פי

החשיבות של  יפריה ואנחנו רואים אתמעלות תרשיחא כעיר בפר

יבורים אלא באמת הלכה למעשה שהם לא רק בדהממשלה החדשה 

שוב עובדים בכיוון. רוצים בפיתוחה של הפריפריה ורואים שהם ממש 

 שיחא.רתושבי מעלות תה בשמי ובשם כל חבריי ותודה רב

לקת חינוך במעלות למח ונושא שני שאני רוצה להגיד תודה גם כן 

שגם  נו קייטנה של מתנ"סועכשיו התחל חא על כך שסיימנו קייטנותתרשי

 2,000ה מעל כן נרשמו כמות טובה של ילדים לקייטנת אקסטרים. הי

במעלות תרשיחא במערכת ייטנות, ככה שפשוט יהיה ברור, יש ילדים בק

 2,000ומשהו אלף ילדים, במערכת חינוך כולה, ומעל  5חינוך בסביבות 

מזלנו גם רואים בפייסבוק לא רק תלונות אלא ראינו גם נרשמו ונהנו ול

הורים שאמרו תודות גם למערכת החינוך, גם לסייעות, גם לכל  הרבה

 שירות לילדים של עירנו. הצוות שעבד ונתן 

ם מגיעה תודה למערכת החינוך, הם ממשיכים עכשיו לעבוד על כך ג 

 תי להוסיף. לקראת שנת הלימודים הבאה. אלה שני דברים שאני רצי

קורה היום במדינת כל מה ש רוצה להגיד לכולםוהדבר השלישי אני  

בבקשה  רונה ועם הכל, עודדו, עם הקופרטישראל וגם במעלות תרשיחא ב

גרים כל המבוו 12סובביכם להגיע לעשות חיסונים לילדים מגיל ל את כ

 שהם חולים ולא ם החיסונים יש לי חבריםענים, כי תבואו לעשות חיסו

אני מאחל . אמנם הרבה יותר קל אם לא היו מחוסניםבקלות. עובר להם 

 בריאות איתנה לכולם ותודה רבה.

 מה מספר החולים, נ. טנוס:

 לעכשיו. נכון 26 ע:"ץ, רהא. פומרנ
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 מאומתים.  170-ו 27 א. אסולין:

 לא מאומתים. ע:"א. פומרנץ, רה

 בבידוד, סליחה.  א. אסולין:

 ו. הישיבה סגורה. תודה רבה.זה ע:"א. פומרנץ, רה

 

 סוף הישיבה

 


