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ואישור   א. פומרנץ, רה"ע:  הנהלה  ישיבת  פרוטוקול  אישור  נושאים:  שני  לנו  יש  הפרק  על 

הנהל ישיבת  לגבי  של  תב"רים.  נציגות  שאלות?  למישהו  יש  האם  ה, 

 האופוזיציה, כי אני מבין שאופוזיציה חוץ ממך לא הגיע אף אחד. 

 אז ממילא אי אפשר לקיים דיון.  :שמעון משה

 בוא נכנס, אתה יכול, שאלתי אותך אתה רוצה להגיד משהו?  א. פומרנץ, רה"ע: 

 שמעת מה אמרתי? תודה.  :שמעון משה

 ה לא, אין לך מה לדבר. אין לך מה לשאול? אז את א. פומרנץ, רה"ע: 

 שמעת מה אמרתי?  :שמעון משה

 לא, לא שמעתי. לא שמעתי. אתה רוצה להגיד משהו? לא.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 רק לשאול לשלומו של אמנון. :שמעון משה

שלומו של אמנון בעזרת השם מחר חוזר. אני אמסור לו את הדאגות שלך   א. פומרנץ, רה"ע: 

ם. אז נועם, אני רוצה פה רק לגבי סריקה קטנה לעשות שפשוט  בעזרת הש

 התושבים ידעו. 

ישיבת הנהלה אנחנו פה דיברנו על כמה נושאים. אישור של    הפרוטוקול  

הפקעה של בית כנסת שכונת רבין, בשכונת רבין. בית כנסת אישור גם כן  

עלמין   לבית  דרכים  הפקעות  סביונים.  בשכונת  כנסת  בית  לגבי  הפקעה 

 בגעתון, נועם אחר כך לפי כל נושא בקטנה תסביר.  

שם.    גם  עבודה  להתחיל  רוצים  אנחנו  כן  גם  רבין  בשכונת  יש  מלונית 

 התקדמות ברוך השם.  

דיווח משא ומתן, ושדי גם כן תרחיב כמה מילים לגבי הסעות. שכונת נשיא   

 פרס או צוריאל כמו שמכירים גם כן אני רוצה שנועם, תגיד כמה מילים. 

בית עלמין געתון בכלל ומתן הנחות לחיילינו ומפקדים במילואים של צבא   

הגנה לישראל. נועם, אתה יכול בלי לחלק את זה לחלקים, על כל הנושאים  

ושדי   כך  ואחר  לנו  תסביר  צ'ק  לסעיף  צ'יק  ונעבור  נצביע  נעבור,  ואנחנו 

 הבא. בבקשה. 

ת בשכונת רבין בפינה של  אנחנו לקראת הליך קידום תכנון של בית כנס נ. מסד:

 רח' אודם ורח' כזיב מי שמכיר מעבר לכביש. 

 בשכונת סביונים. מה שאתה אומר עכשיו זה סביונים.  א. פומרנץ, רה"ע: 
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 ברבין זה דוד המלך.   :שמעון משה

 שכונת רבין,   נ. מסד:

 רבין בדוד המלך.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 דוד המלך.  נ. מסד:

 חנו רוצים להקים גם פארק סמוך, פארק שעשועים. שגם שם אנ א. פומרנץ, רה"ע: 

לא   נ. מסד: שעוד  אחד  שטח  ויש  מקלט  יש  במקום,  משחקים  מתקן  בעבר  היה 

נעשה בו שום דבר עד היום, אנחנו רוצים להקים בית כנסת בגודל של בערך  

מ"ר לקהילה המקומית, יש ביקוש ולחץ די גדול להקים את זה. אני    160

ר הרבה זמן ואני מקווה שנצליח להוציא את זה  מבין שזה על הפרק כב

 ואנחנו מבצעים הפקעה.  

לגבי סביונים אנחנו מדברים על הפינה של רח' אודם וכזיב, מעבר לכביש,   

מקום קצת יותר נמוך. יש שם משבצת מיועדת הרבה מאוד שנים להקמה  

 של מבני דת ועל הפרק להקים בית כנסת נוסף. 

אגב א. פומרנץ, רה"ע:  שם.   דרך  השכונה  גדלה  גם  תושבים,  מהרבה  בקשה  ישנה  שם  גם 

של   בקשה  גם  ישנה  ביטון.  שמעון  שהגיע  לפרוטוקול  בבקשה  תוסיפו 

התושבים והשכונה גדלה ויש שכונה עוד שאנשים קנו גם כן בכזיב יותר  

 למעלה, אז כן, נועם, הלאה. 

מישורים נ. מסד: שני  פה  יש  בגעתון  עלמין  הפקע  ,בית  ביצענו  על השטח  אחד  ה 

אישור   של  פרוטוקול  של  תהליך  וחסר  החדש  העלמין  בית  של  עצמו 

ההפקע לאישור  זה  המליאה,  לנו  שחסר  מה  הושלמה,  כבר  העבודה  ה. 

, הוא נשאר  8833הדרכים, אנחנו לא יכולים להפקיע את הדרך, את כביש  

תקוע כי זה כביש לא שלנו, זה כביש של נתיבי ישראל, אבל את הרחבת  

שה לכניסה,  הכביש  עד  שימוש  בו  עושים  שאנחנו  המחצבה  לכיוון  ולך 

 בעתיד יהיו שתי כניסות לבית העלמין, כרגע אנחנו עוסקים באחת.  

כזה שאנחנו    Tהמלונית בשכונת רבין, בקצה רחוב החשמונאים יש כביש   

יורדים אל תוך החורש של נחל כזיב. יש שם משצבת שמיועדת למלונית  

. המלונית עצמה תצא בשיווק של המינהל ואנחנו  חדרי לינה  24בוטיק של 

 בעצם עושים הפקעה של הדרך לשם. זאת הפניה. 
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המקום הוא, חייב להגיד המקום הוא מאוד יפה, מקום מאוד פונה גם כן,   א. פומרנץ, רה"ע: 

 הנה שמנו גם עכשיו צילומים.

הפק נ. מסד: עושים  כרגע  אנחנו  הגישה.  דרך  תהיה  זאת  החשמונאים,  עה  רחוב 

 לחלק הזה של הדרך עצמה. השטח של המלונית, 

 הפקעה ממי?  : שמעון ביטון

 מהמינהל.   נ. מסד:

 נועם, נעשה שם שינוי יעוד?  : שמעון ביטון

 וזה בכניסה לרחוב החשמונאים? : שמעון ביטון

 כן. מה אתה אומר?  נ. מסד:

 נעשה שם שינוי יעוד לשטח?  : שמעון ביטון

 לא. זה שטח שמיועד,  נ. מסד:

 זה שטח שמיועד בדיוק לזה.   : מעון ביטוןש

 מיועד לתיירות?   : שמעון ביטון

 לא, לבית מלון.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 למלונית.  : שמעון ביטון

חלק   נ. מסד: גם  והיא  מזמן  נעשתה  כבר  התב"ע  התב"ע,  את  עושים  לא  אנחנו 

 מהסכם הגג שלנו עם המינהל.

 אוקי. הלאה בבקשה, נועם.  א. פומרנץ, רה"ע: 

אוקי. הצלחנו לשים על מפה אחת בעצם את כל השטחים הציבוריים, את   מסד: נ.

תהיה   כשהיא  הזאת  בשכונה  להקים  עומדים  שאנחנו  הציבור  מבני  כל 

שלמה. כרגע אנחנו מתחילים בחלק של שלב א' ושלב ב'. מי שראה עכשיו  

  140יחידות דיור פלוס עוד    270מתפרסם בעיתון שאנחנו נוציא לשיווק עוד  

 ל, ש

 אם אני לא טועה.  370 א. פומרנץ, רה"ע: 

של השכרה לטווח ארוך שיהיו בעיקר באזור    100זה מה שאני אמרתי פלוס   נ. מסד:

של הקומות מעל המסחר. כל המשבצות החומות בגדול מיועדות למבני  

ציבור ואתם יכולים לראות את כמות העבודה שנדרשת פה, שלושה בתי  

ני בתי ספר יסודיים, עשרות גנים, בתי כנסת  ספר, אחד בית ספר מקיף, ש 
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 , מקוואות.  10או   9נדמה לי יש פה איזה 

 כמה היא מאכלסת השכונה הזאת?  :נחלה טנוס

 איש.   10,000יחידות דיור שזה בערך   2,500 נ. מסד:

 בתי כנסת?  9צריך  : שמעון ביטון

 תושבים בערך.  10,000כן, זה  א. פומרנץ, רה"ע: 

 ל עיר. תוספת ש נ. מסד:

אוקי. אני רוצה פה להוסיף איזה משפט. כמו שאתם שומעים מה שאמר   א. פומרנץ, רה"ע: 

לדעתי   כי  חינוך  ממוסדות  השכונה  בניית  את  מתחילים  העיר  מהנדס 

עיר   כשבונים  הנדסה,  בכלל  או  רשויות  ראשי  האנשים,  רוב  ולדעת 

נצטרך   לא  למקום  מגיע  שכשתושב  כדי  מהמוסדות  תמיד  גם  מתחילים 

 להתעסק עם הסעות וכל מיני דברים כאלה. 

למה אני אומר את זה? וזה חשוב לציין, כי יש הרבה פניות מתושבי שכונת   

האורנים על כך שכל הזמן בונים, כל הזמן עושים ואיפה יש לנו בתי ספר  

 ואיפה יש לנו אולם ספורט או איפה יש לנו מעון או גן וכו' וכו'. 

כבר לגור וכבר מגיעים כמעט לשלבי סיום  וגם שעכשיו אנשים מתחילים   

של בניית שכונת אורנים פתאום מתחילים לבנות להם עוד פעם בתי ספר,  

גנים ומעונות והכל ונוצר מצב שכאילו התושבים כל הזמן גרים באתר בניה  

 מתמיד.  

אז כאן חשוב לציין שאנחנו מתכננים את זה בצורה כזאת, בצורה נכונה   

כך   השכונה  את  גני  פשוט  מעון,  ילדים,  גני  של  ובניה  תכנון  שמתחילים 

נכנס   ישר  הוא  לגור  שנכנס  הראשון  שהתושב  כדי  ספר  ובתי  שעשועים 

 למקום שהוא נוח למגורים ונוח לסביבה ולגדל ילדים. כן. 

על    נצביע  ואנחנו  הסעות  של  ומתן  משא  לגבי  בבקשה  ושדי,  אוקי. 

 הפרוטוקול. 

ההיערכות לשנת הלימודים למכרז הסעות של    אנחנו יצאנו בקיץ בתקופת  די:אגו

. במכרז הזה היו שלושה קווים  7/2022חינוך רגיל במיוחד, מכרז פומבי  

שלא היו בהם זוכים, אף זוכה מהמציעים. עפ"י החלטת ועדת המכרזים  

 יצאנו לעוד הליך וגם בהליך השני שיצאנו פה לא היו זוכים בקווים האלו.
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ומת  משא  לנלה  הוסמכנו  עם  ואז  ומתן  משא  ניהלנו  המציעים.  עם  ן 

המציעים שנמצאים באזור, חלקם גם אלה שהשתתפו בהליכים ויש חלק  

מהמציעים   חלק  הכלים,  את  להם  אין  כי  לספק  יכלו  שלא  מהמציעים 

 ביקשו מחירים די גבוהים. המלצנו על המציע הזול  ביותר והמלצנו בפני, 

ביותר, כמה היו ההצעות האחרות וכמה היה    אני רוצה שתגיד מה זה זול א. פומרנץ, רה"ע: 

 האומדן וכמה הוא נתן. 

שקל    370היו לנו ארבעה מציעים. אחד אמר לא יכול להציע והשני ביקש   די:אגו

 שקל. 270שקל לכיוון והזול   320לכיוון. השלישי ביקש 

 אוקי. טוב.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 וכמה זה היה המחיר במכרז הראשון?   : שמעון ביטון

 שקל.   240 די:גאו

 .  240 : שמעון ביטון

וכמה נתן אז בן אדם שהוא רצה, כמה נתן בן אדם בלי שמות להיכנס,   א. פומרנץ, רה"ע: 

 כמה נתנו המחיר שהוא רצה, כשהבין שהוא המציע היחיד?

 שקל.  370 די:אגו

 לא היה גם יותר,  : שמעון ביטון

   לא זוכר. ושדי:

 ומשהו?   900-זה הגיע ל לא היה גם יותר ש א. פומרנץ, רה"ע: 

 . 600 דובר: 

 ומשהו. אוקי. טוב. לגבי פרוטוקול יש עוד שאלות? לא.  600 א. פומרנץ, רה"ע: 

 . כן. אני רוצה מ. שמעון: 

 כן. א. פומרנץ, רה"ע: 

אני לא הייתי, אני ראיתי, אני שם לב שרצתם עם הנושאים. אני גם רציתי   מ. שמעון: 

רבין בשכונת  כנסת  לבית  ולא  ,  להתייחס  רצתם  פשוט  אתם  אפשר.  אם 

 הספקתי, 

 שמעון, מה השאלה? אין בעיה.  א. פומרנץ, רה"ע: 

בית כנסת בשכונת רבין זה בית כנסת שאני באמת מכבד את יוגב, זה לא   מ. שמעון: 

את   להאריך  ודאג  ההרשאות  את  האריך  ותמיד  שיזם  מי  ביוזמתו, 
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 אלף, 600-ההרשאות, את ה

 יה ראש העיר. אתה צודק.כן, זה ה  א. פומרנץ, רה"ע: 

 של בית הכנסת זה היה שמעון בן נעים.   מ. שמעון: 

 זה ממש לא נכון, אבל אין בעיה, בסדר גמור.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 בסדר, תגיד שאתה לא,  מ. שמעון: 

אין בעיה. אין בעיה, שמעון, הכל בסדר. אתה צודק. סליחה שהפרעתי לך.   א. פומרנץ, רה"ע: 

 כן.

מ', אני לא יודע. מה שאני    160אלף שקל איך בונים    600-ואני לא מבין ב  : שמעון ביטון

להקים   מהם  דרשתם  דורשים,  שאתם  שם  מהמתפללים  מחלק  הבנתי 

עמותה ושהעמותה הזאת תשלים את שאר הכסף. פעם ראשונה אני שומע  

 דבר כזה. איפה העיריה שמה כאן יד, כסף?  

 אוקי. אפשר לענות?   א. פומרנץ, רה"ע: 

 כן, בטח.  שמעון: מ. 

 תגיד לי מתי.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 כן. זהו.  מ. שמעון: 

כן? זהו, אז אני אגיד לך. אחד, ההרשאה לא, אני מתנצל, באמת עם כל   א. פומרנץ, רה"ע: 

הכבוד לכל הסגנים וממלאי מקומות, כולל קודם וכולל הנוכחי, לא יכולים  

זאת תתקדם או לבטל או לבקש הרשאה, סליחה, לבקש כדי שההרשאה ה 

להאריך אותה או משהו כזה, ארכה. מי שיכול לבקש ארכה אך ורק, אך  

וגורמים   ורק ואני עוד פעם אני אומר בצניעות רבה, אך ורק ראש העיר 

 מקצועיים שממלאים את המסמכים ומבקשים את הארכה.

אלף שקל כמו שאמרת ניסינו לנייד אותם למקומות    600-יחד עם זאת ה 

אבל   ואמרו  אחרים,  לנו  אישרו  לא  ממשלתיים  משרדים  לעשות,  מה 

ואז באו, אני אומר הפוך, לא מה שאתה אמרת עכשיו   להקים רק כאן. 

העיקר   התרמה,  לעשות  מוכנים  אנחנו  ואמרו  תושבים  באו  הפוך,  אלא 

שכסף הזה לא ילך לאיבוד. אמרנו אין שום בעיה, אנחנו מביאים את זה  

 לסדר היום.  

לדי   זה  לא  מביאים את  עדיין  זה  כי הפקעה  עושים הפקעה  כל  קודם  ון, 
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תכנון   לעשות  כדי  ההתחלתי  הכסף  את  לנו  ויש  הפקעה  עושים  בניה. 

מ' כמו שאמרת. ובעזרת    160-ולעשות חלק מהביצוע. לא חייב להיות כל ה

השם או שאנחנו נגייס את הסכומים ממשרדי הממשלה או שיכול להיות  

 שהתושבים,  

 זה כבר נשמע יותר טוב. אני חושב שלא צריך,   מ. שמעון: 

אני לא יודע מה שמעת, אני אומר לך עכשיו באחריות מלאה, מתפלללים   א. פומרנץ, רה"ע: 

באו וביקשו מאיתנו, עקב זה אנחנו מריצים את זה עכשיו כדי, יכול להיות  

את   להשלים  גם  לנו  יעזרו  חדשה  ממשלה  עם  השם  בעזרת  שבאמת 

הלוו בא  התקציבים.  זה  אז  התקופה.  לכל  יציבה  ממשלה  שתהיה  אי 

מבקשת התושבים כדי שכן נתחיל ואז הם גם ירצו לגייס את הכסף, יוכלו  

דרך   גם  כספים  לגיוס  נדאג  אנחנו  או  הפרטית  ברמה  הכסף  את  לגייס 

 הממשלה. ושני הדברים הם טובים ולטובת התושב. עוד שאלות? 

 ם את היד בכיס ותיתן משהו או לא? אבל הוא שאל האם העיריה תשי :שמעון משה

 אני חוזר ואומר, אם לא שמעת אותי, א. פומרנץ, רה"ע: 

 העיריה תיתן משהו או לא?  שמעון משה:

 אלף שקל יש.   600היא נותנת משהו,   א. פומרנץ, רה"ע: 

 לא, זה לא העיריה נותנת אותם, עם כל הכבוד, ארקדי.  :שמעון משה

 . העיריה נותנת א. פומרנץ, רה"ע: 

 העיריה לא נותנת,  :שמעון משה

 שמעון, עירייה נותנת,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 משרד הדתות.   :שמעון משה

 חבר'ה, אנחנו רוצים כאילו פינג פונג או שאתם רוצים לקבל תשובה?  א. פומרנץ, רה"ע: 

תדייק גם אתה, ארקדי,  לא, אני אומר לך לא, אם אתה רוצה שאני אדייק   :שמעון משה

א בסדר.  עם  הכל  מדברים  אנחנו  מה  על  שנדע  כדי  דיון  מנהלים  נחנו 

אלף שקל אז זה המדינה נתנה. אני    600התושבים גם. ואם אומרים נתנו  

 שאלתי מה עיריית מעלות נותנת למען בית הכנסת. 

 אוקי. אז אני אסביר.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 זה שתגייס,  :שמעון משה
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 אני יעשה,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 אמין שתעשה את כל המאמצים לגייס, אני מ מ. שמעון: 

 אני לא רוצה שנכנס פה עכשיו לוויכוח של,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 לא, לא מתווכח.  : מ. שמעון

כל   א. פומרנץ, רה"ע:  כמו  תרשיחא  מעלות  עיריית  אחרים.  ודברים  וכאלה  החינוך  תורת 

העיריות במדינת ישראל חלק ממדינת ישראל וחלק ממשרדי הממשלה.  

לא רוצה עכשיו להיכנס לדמגוגיה, אבל עיריית מעלות תרשיחא  אני באמת  

כשיש לנו סכומי כסף יעודיים אנחנו מקבלים אותם כדי לבצע פרויקטים  

 כאלה ואחרים.  

חלק מהכסף שהוא בשוטף מה שנקרא זה לא לדברים של לבנות בית כנסת   

ות  במיליוני שקלים. יש בשביל זה כל היושבים כאן ועובדים בעיריית מעל

תרשיחא רצים, גם בכל העיריות האחרות, רצים וממלאים קולות קוראים  

על   נצביע  גם  אנחנו  שהיום  תב"רים  ומביאים  פרויקטים  ומביאים 

התב"רים. עושים הכל כדי להביא כסף. גם אני יכול עכשיו להגיד תשמע,  

את   נבנה  אנחנו  המדינה?  את  צריך  אני  למה  אז  צוריאל  שכונת  בונים 

 את הבניינים,  הגנים, נבנה 

 הלוואי ותגיע לזה פעם.  : מ. שמעון

זה לא נכון. לא, אף פעם לא היה. מדינה נותנת כסף לכל מבנה ולכל דבר   א. פומרנץ, רה"ע: 

 ודבר. עירייה נותנת, 

 בקיצור התשובה היא לא. מ. שמעון: 

 מה? א. פומרנץ, רה"ע: 

 אז התשובה היא לא. העיריה לא נותנת,  מ. שמעון: 

אני לא יודע באיזה שפה אתה שומע, אבל אני מדבר עברית. הכסף נותנת   רה"ע:  א. פומרנץ,

עירייה כי גם כשאנחנו רצים ומביאים, יש פה מהנדסים שעובדים בשביל  

לעשות תכנון, יש פה מחלקה שעושה מכרזים. כולם, עירייה רצה בשביל  

להביא את הפרויקט לשלמותו. וכסף מגיע מעיריה בדרכים שמדינה חד  

 שמעית שותפה בה.מ

 אז אם התושבים לא,  מ. שמעון: 
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 אוקי. הבנתי. תודה רבה. הבנתי.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 אם התושבים לא יתארגנו,, מ. שמעון: 

 שמעון, אני מבין.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 אני שואל אם התושבים לא יתארגנו ולא יביעו נכונות לשלם,  מ. שמעון: 

 להביא תרומות.  : שמעון ביטון

 לא יקום בית כנסת?   עון: מ. שמ

 יהיה בית כנסת.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 יהיה?  מ. שמעון: 

 יהיה בית כנסת. כן, יהיה בית כנסת.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 בסדר. מ. שמעון: 

 מצוין.  א. פומרנץ, רה"ע: 

בסביונים,   מסד: ועםנ לא  הסביונים,  כנסת  בבית  הסביונים,  בשכונת  גם  אגב  דרך 

שם כסף. שתיים, שמעון, הפרויקט הזה לא יצא  בגבעת הזיתים גם גייסו  

 לפועל ארבע שנים ואף אחד לא הזיז פה כלום ארבע שנים שזה יצא לפועל. 

 כי לא נתנו מצ'ינג. אני אגיד לך, מ. שמעון: 

 לא נכון.   לא, לא נכון. א. פומרנץ, רה"ע: 

 אני אעדכן אותך.  מ. שמעון: 

 זה לא קשור. אתה זורק,  אנחנו ביקשנו ארכה כל הזמן. א. פומרנץ, רה"ע: 

 הכסף הזה מתקופת שלמה בוחבוט, אתה יודע את זה?  מ. שמעון: 

 כל הזמן ניסינו,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 אני פשוט לא רציתי להזכיר את זה.  מ. שמעון: 

 אז יש לי אליך שאלה, למה הוא לא זז עד היום, אדון שמעון?  י. אפוטה:

 לא יודע.  מ. שמעון: 

 עד היום?   למה לא זז י. אפוטה:

 כי רצינו, אני אומר לך כי רצינו,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 צריך לשאול את מי שמטפל בזה, לא אותי.   מ. שמעון: 

לאחד   א. פומרנץ, רה"ע:  רצינו  משאבים.  לאחד  אחר,  למקום  זה  את  להעביר  רצינו  כי 

 משאבים. 
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 למה אתה שואל את שמעון?  י. אפוטה:

תשאל את ארקדי, תשאל את מהנדס העיר,    אתה לא צריך לשאול אותי. מ. שמעון: 

 תשאל את, 

 אז אני מסביר לך.   א. פומרנץ, רה"ע: 

אז אני אומר לך אני החלטתי לקחת את הפרויקט הזה לידיים שלי ואני   י. אפוטה:

 , החלטתי להריץ אותו

 למה זה לא קודם?  מ. שמעון: 

 ועובדה שעכשיו זה הגיע כן למליאה.  י. אפוטה:

 יה, אז תמשיך להריץ אותו. אז תמשיך להריץ אותו.אין בע  מ. שמעון: 

 ודרך אגב,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 ואנחנו בונים שמה, כבר התחילו לבנות שם,   י. אפוטה:

 אז יופי, אז הכל בסדר.   מ. שמעון: 

 גן שעשועים ליד.  י. אפוטה:

יוגב, אני מאוד מכבד את היוזמה. אני אומר אתה רוצה להמשיך להריץ   מ. שמעון: 

רוצים או שאתם  התרומות  כל  חבר'ה,  להם  תגידו  לתושבים  בואו  תו? 

 להביא תביאו אותם לפנים בית הכנסת, אנחנו נשלים לכם את המבנה.

 שמעון, אני לא יודע מאיפה המידע שאתה מקבל,  י. אפוטה:

 בואו תגידו את זה אבל.  מ. שמעון: 

ביום ראשון כבר יש  שמעון, אני לא יודע מאיפה המידע שאתה מקבל, אני   י. אפוטה:

 לי פגישה עם איזה תורם גדול שכן רוצה לתרום. 

 סבבה. מ. שמעון: 

 לעילוי נשמת,  י. אפוטה:

 מצוין. כל הכבוד.  מ. שמעון: 

בית   י. אפוטה: את  נבנה  ואנחנו  הכסף  את  נשיג  אנחנו  תדאג,  ואל  נשמת  לעילוי 

 הכנסת.  

בים פה אנשים, גם הפרוקיט הזה  וגם דרך אגב אני לא בגלל שכאילו יוש א. פומרנץ, רה"ע: 

לאחר שניסו כל מיני ניסיונות שלא היו מביאים אותנו לשום הצלחה, לקח  

את זה גם טוביה ביחד עם יוגב, רצו כי יש קהילות שונות אז רוצים לאחד  
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 משאבים. אז כן יקום.  

 בסדר. מ. שמעון: 

 אני רק צר לי,  א. פומרנץ, רה"ע: 

 לא, זה נראה כאילו,  מ. שמעון: 

להצביע  א. פומרנץ, רה"ע:  פה  הגיעו  לא  זה  בשביל  רצו  שהם  שחושבים  אנשים    שאותם 

 לפרויקטים טובים, 

 לא צריך. בואו חבר'ה,  מ. שמעון: 

 אבל זה בסדר.   א. פומרנץ, רה"ע: 

ארקדי, ארקדי בואו, באמת בואו, אני מכבד את מה שאתה עושה, באמת   מ. שמעון: 

 את הכל, 

 מצוין.   א. פומרנץ, רה"ע: 

 בואו לא ננכס מבני ציבור לעצמנו. אני אומר את זה ליוגב כי בסוף, בסוף,  מ. שמעון: 

 אתה זה שפתחת את זה, שמעון.  י. אפוטה:

 המבני ציבור האלו משרתים את כל מעלות.  מ. שמעון: 

 לא, תושבים לא משרתים את מעלות, אנחנו משרתים את התושבים.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 י ציבור.  סליחה, מבנ מ. שמעון: 

 אוקי. חבר'ה, מי בעד הפרוטוקול בבקשה? יש מישהו נמנע? נגד?   א. פומרנץ, רה"ע: 

 אני לא מכיר אותו לעומק אז אני נמנע.  מ. שמעון: 

 אתה יכול להגיד שאתה נמנע. א. פומרנץ, רה"ע: 

 נמנע.  מ. שמעון: 

 ד. נמנעים, השאר בע 2אוקי. נמנע. גם אתה נמנע? מצוין.   א. פומרנץ, רה"ע: 

 

 

 מצ"ב  –אישור תב"רים  .2

 בבקשה אישור תב"רים. אירית בבקשה, תב"רים.  2סעיף  א. פומרנץ, רה"ע: 

 טוב, אני מבקשת לאשר,  א. מורן: 

אני חוזר ואומר אנחנו הצבענו בעד אישור הפרוטוקול. בסדר? שיירשם גם   א. פומרנץ, רה"ע: 

דת ההנהלה.  כן לפרוטוקול שהצבענו לגבי אישור הפרוטוקול שהיה בווע
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 כן, בבקשה אירית.  

טוב. אני מבקשת לאשר את הרשימה של התב"רים. התב"ר הראשון מס'   א. מורן: 

שוק איכרים תוצרת הארץ, זה תב"ר על סך מיליון שקל. מי שמממן    2280

 פריפריה נגב גליל.  ה  פיתוחאותו זה המשרד ל 

סך    2281תב"ר    על  היכל התרבות  ושיפוץ  המשרד  שקל.    300,000שדרוג 

 המממן זה המשרד לפיתוח הפריפריה נגב גליל.  

 , 100חינוך סביבתי לשנים תשפ"ג ותשפ"ד על סך   2177תב"ר  

יודעים לקרוא. אבל אולי תגידי כמה מילים.   מ. שמעון:  סליחה, את עוברת, אנחנו 

 מה זה שוק איכרים?

 אז תשאל, אני אענה.  א. מורן: 

 רוא, קראתי.  לא, את עוברת. אני יודע לק  מ. שמעון: 

 בואי נסכם שתסבירי כל תב"ר.  : מ. שמעון

 תסבירי כל תב"ר מה זה כדי שנדע מה הנפח, על מה מדברים, מה עושים.  מ. שמעון: 

התב"ר של שוק איכרים תוצרת הארץ זה תב"ר שהוא, זה פרויקט שהוא   א. מורן: 

 משותף לעיריית מעלות ולמעלה יוסף. זה פרויקט שאמור לצאת באגם.  

שקל, זה שיפוץ שאמור    300,000יפוץ היכל התרבות זה סכום כסף של  ש 

 להיות שם בשירותים, 

 שירותים ואיטום.   נ. מסד:

 והאיטום.   א. מורן: 

 נועם, תסביר.   : שמעון ביטון

 איטום, שטיחים. מה השאלות? א. מורן: 

המנהלת פנתה אלינו שהיא רוצה לשדרג את השירותים, לא שהם במצב   נ. מסד:

שנה לקדם אותם למשהו קצת יותר    15רופלי אבל הגיע הזמן אחרי  קטסט

ראוי. ויש איזה שהן בעיות איטום בכיפה שאנחנו התחלנו לעשות ואנחנו  

 רוצים להשלים את זה בצורה יותר יסודית. 

אוקי. חינוך סביבתי זה תב"ר לחנך לאיכות הסביבה, זה פרויקט שיהיה   א. מורן: 

 וביל אותו זה אגף שפ"ע עם החינוך.  בין היתר בבתי הספר. מי שי 

 שיפוץ בגן שקד זה גן לילדים מיוחדים שיש צורך בשיפוץ.  
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 גם התאמות וגם שיפוץ.  נ. מסד:

 כן. הקמת גינה ציבורית ברח' דוד המלך.   א. מורן: 

 זה בדיוק ליד בית הכנסת יהיה. זה הגן שעשועים שכבר התחילו אותו.  י. אפוטה:

 הוסיף שם מתקן משחקים.הכוונה היא ל  נ. מסד:

והקמת גינה ציבורית ברחוב הפלמ"ח אותו דבר, גינה ציבורית. הצטיידות   א. מורן: 

איכות הסביבה זה תב"ר שהוא דרך אשכול גליל מערבי לתחום השפ"ע.  

בין היתר לרכישה של כלים שקשורים לתחום השפ"ע, כשמי שמממן את  

אחוזים זה דרך תקציב של    10-זה, זה דרך תב"ר של אשכול גליל מערבי ו

 מפעל הפיס. 

 משרד הפנים. א. פומרנץ, רה"ע: 

בנוסף צריכים לאשר הגשה של קול קורא   א. מורן:  סליחה, משרד הפנים. אנחנו 

אולם   ושיפוץ  אורנים  ספורט  אולם  הקמת  עירונית,  בריכה  שיפוץ  עבור 

ספורט תרשיחא. האישור לצורך הגשת הקול קורא, זה חלק מהדרישות  

 קול קורא.  של ה

 שיפוץ המתנ"ס גם.  : מ. שמעון

 לא, זה לא במסגרת הקול קורא הזה.   א. מורן: 

 לא, לא, זה קול קורא אחר.  א. פומרנץ, רה"ע: 

 קול קורא ספציפי.  א. מורן: 

זה קול קורא ספציפי. אוקי. יש שאלות? מי בבקשה, את האמת אני לפני   א. פומרנץ, רה"ע: 

שיש פה כמה פרויקטים מאוד חשובים  זה רוצה להגיד גם כמה מילים,  

שהרבה   העיר  פני  שיפור  לגבי  הצטיידות  כן  גם  זה  רואים,  שאתם  כמו 

תודה   באמת  עושים  אנחנו  האחרונה  ובתקופה  מתלוננים,  מהתושבים 

שלאחר   בריכה  לגבי  וגם  שפ"ע  של  בעניין  בכלל  לשיפור  שפ"ע  למחלקת 

המערכות, קרסו  המבנה הזה עמד והתיישנו שם כל  שנתיים של קורונה ש

לאחר שרצינו למלא מים, אז עכשיו בעזרת השם הקול קורא הזה שיכנס  

מיליון שקל,    4-אנחנו, קול קורא זה סכום באמת לא מבוטל בסביבות ה

ונעשה בריכה שבאמת מתאימה   נשפץ  נעשה בריכה,  בעזרת השם אנחנו 

 לתושבינו ולעירנו.  
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בענו לגבי, בואו נסיים את  אני שכחתי להוסיף בפרוטוקול, אמנם הצעכשיו   

מאוד   אחד  נושא  שם  יש  כי  לפרוטוקול  לחזור  רוצה  ואני  כאן  ההצבעה 

חשוב שלא דיברנו עליו. מי בבקשה בעד התב"רים לטובת התושבים? יש  

 מישהו נגד? נמנע? נמנע שמעון משה, השאר בעד.  

  יש שם נושא מאודאז אני רוצה להגיד לגבי הפרוטוקול שלפני זה אישרנו,   

 אחוז לחיילינו וקצינים בצבא,   25חשוב שאישרנו גם כן הנחה גובה של  

 מפקד במילואים.  : שמעון ביטון

 מפקדים במילואים, חיילים. כל מפקד הוא גם חייל.   א. פומרנץ, רה"ע: 

 לא, לא, לא, למפקד במילואים. : שמעון ביטון

 מפקדים במילואים.   א. מורן: 

 חייל.   כל מפקד הוא גם א. פומרנץ, רה"ע: 

 כן, אבל זה למי שמחזיק בתעודה.  : שמעון ביטון

ה א. פומרנץ, רה"ע:  את  שאישרנו  להגיד  שחשוב  מה  בארנונה    25-בסדר.  הנחה  אחוז 

אנחנו מקבלים   שורה מאוד חשובה שהמפקדים  למפקדים שבמילואים. 

שמות ממשרד הבטחון וזה לא משהו שאנחנו קובעים בתוך העיריה, זה  

שנים גם    5ממשרד הבטחון. אני שמח שגם לפני איזה  מה שאנחנו מקבלים  

ואנחנו ממשיכים בפעילות הזאת.    5כן אישרנו אז בזמנו   אחוז לחיילים 

כל   על  בפרוטוקול  הצבענו  הנושאים,  שני  על  והצבענו  שאלות  אין  אם 

 הנושאים. תודה רבה. הישיבה סגורה. תודה. 

 

 סוף הישיבה 

 


