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 ט' בשבט תשע"ט  
 2019בינואר  15 

 docx.212434לשכת מנכ"ל 
 

  15/1/2019מיום  1/2019פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין 
 

 משתתפים: ארקדי פומרנץ, ראש העיר
 שמעון בן נעים, מ"מ וסגן ראש העיר               
 חמד נעים, סגן ראש העיר               
 מוטי בן דוד, סגן ראש העיר בתואר               
 רזניקוב, חברת מועצת העיר לידיה               
 שמעון ביטון, חבר מועצת העיר               
 טנוס נחלה, חבר מועצת העיר               
 איימן שנאתי, חבר מועצת העיר               
 כמיל עודה, חבר מועצת העיר                
 יורי קוצ'ר חבר מועצת העיר               
 שלמה סויסה, חבר מועצת העיר               
 יוסף ברדא, חבר מועצת העיר               
                
                

 חסרים: שלמה בוחבוט, חבר מועצת העיר
           

 משתתפים נוספים: עמית לוין, מ"מ מנכ"ל העירייה
 ספים וגזבר העירייהפואד אנדראוס, ראש מינהל כ                         
 אלכס קורנייב, מבקר העירייה                         
 עו"ד אורית טואף, יועמ"ש                         
 ראשי מינהלים ומנהלי מחלקות                         
 תושבי העיר                         

 
 על סדר היום:

 
 סויסה ויוסף ברדא.הצהרת אמונים של חברי המועצה שלמה  .1
 . 9/1/2019מיום  1/2019אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  .2

 . 9/1/2019מיום  1/2019אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  .3

 דיון לבקשת ראש העיר .  -הפעלת מעון יום  – 17/2018מכרז זוטא  .4
 )ב( לפקודת העיריות. 148בהתאם לסעיף 

 מינוי חברים בוועדות חובה ורשות. .5

 מינוי חברים בוועדת ערר לארנונה ואישור גמול. .6

 מינוי מ"מ מנכ"ל העירייה עמית לוין בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו. .7

 מינוי נציג העירייה בדירקטוריון החברה הכלכלית. .8

 מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון אגם מונפורט. .9

 מינוי נציגי העירייה בעמותת הספורט. .10

 
 

 טוב, אני מבקש לפתוח את ישיבת המועצה.ראש העיר: ערב 



 עיריית  מעלות  תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

2 
 

 
 סדר הדיון:

 
 הצהרת אמונים של חברי המועצה שלמה סויסה ויוסף ברדא: 1סעיף מספר 

 
 שלמה סויסה:

 "אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה"
 

 יוסף ברדא:
 באמונה את שליחותי במועצה""אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא 

 
 ראש העיר:

 כעת נעבור לסדר היום, 
 מנכ"ל העירייה הנכנס.  –אני מבקש להציג בפניכם את מר עמית לוין 

 
 מנכ"ל העירייה:

שלום לכולם וערב טוב, יש לנו סדר יום ארוך ועמוס ואני מקווה שנספיק לדון בכל 
 הנושאים שעל סדר היום.

 
 9/1/2019מיום  1/2019פרוטוקול ועדת כספים מספר : אישור 2סעיף מספר 

 
 איימן שנאתי:

ב' לחוק הרשומ"ק כל מה שקשור לנושאים  14אני מבקש להתייחס , בהתאם לסעיף 
ימים לפני מועד הישיבה. החומר הועבר  10כספיים יש להעביר לעיון חברי המועצה 

 ר היום.אלינו רק ביום חמישי ולכן אני מבקש להוריד את הנושא מסד
 

 יועמ"ש  העירייה: 
בהתאם לחוק מדובר בתקציב העירייה או חוקי עזר,  בקריאת הסעיף, צריך לדייק
בגינם יש ב'  14בסעיף מהנושאים אינם  לפנינו  סדר היוםהעומדים להנושאים 

 ימים לפני הישיבה. 10לשלוח הזמנה 
 

 מנכ"ל העירייה:
החומר חולק לכל החברים, האם  2017של שנת אנחנו דנים כעת בדו"חות כספיים 

 יש הערות?
 

 ראש העיר:
 בנוסף, מדובר בדו"חות כספיים שאתה במסגרת תפקידך כסגן רה"ע היית חלק מהם. 

 
 יועמ"ש העירייה:

מה החומר לא חולק מראש ההזמנה לא נשלחה כדין וגם אם לדעתך אתה סבור כי 
כי לא מדובר  –שאינו נכון, היית צריך להתריע עם קבלת ההזמנה. לא עשית 

 במשהו לא תקין ולכן אינך יכול לטעון זאת עכשיו.
 

 שמעון בן נעים: 
 שיידרש וניתן.אנחנו בכל מקרה משתדלים ונשתדל לשלוח מסמכים מוקדם ככל 
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 כמיל עודה :
חמישי, ובכנות אומר כי לא יצא לי אני גם רוצה להוסיף כי קיבלתי החומר ביום 

לעבור עליו. ובשל כך אני מבקש ומציע כי אם הנושא אינו בוער, שיינתן לנו זמן כדי 
 ללמוד את החומר.

 במידה והנושא יידון איאלץ להימנע מהצבעה.
 

 ראש העיר:
מדובר בדיון בדוחות כספיים כולל של החברות העירונית שנציגיהם יושבים פה 

 זכותו של כל חבר מועצה להצביע כך או אחרת.  יב לשאלות.ומוכנים להש
 בחוק. ולפני הזמן הקבוע  שעות  48 -ההזמנה עם החומר נשלחה אליכם למעלה מ

מדובר בדו"חות שהיו בקדנציה הקודמת וארבעה חברי מועצה הנמצאים כאן 
 מכירים את הנושא. לכן אנו נמשיך את הדיון כפי שנקבע ולא נדחה הדיון. 

 
 ועמ"ש העירייה:י

, התקיימו כבר אישור הדוחות להבדיל מהצבעה על מדובר בדיון בדו"חות הכספיים 
 והדו"חות אושרו.  נים של החברות העירוניות דיונים בדירקטוריו

 
 כמיל עודה: אני פשוט לא הספקתי לעבור על החומר.

 
 ראש העיר:  גם אם תבקש להתייחס יותר מאוחר, נקבל זאת. 

 
 'ר:יורי קוצ

 אני מבקש להתייחס לסעיף הדן במינהלת פארק קורן.
בפרוטוקול ועדת כספים נרשמה באופן לא מדוייק התייחסותי לנושא. אני מחזיק 

בידי את פרוטוקול ההנהלה המצומצמת של המינהלת, ושם כתוב באופן ברור משהו 
 עצה. אחר לגמרי, אני צילמתי את הפרוטוקול ואני מבקש להעבירו לידי חברי המו

 
 מנכ"ל העירייה: האם זה קשור לדו"ח הכספי?

 
 ראש העיר: תעביר אלינו את ההתייחסות שלך ואנו נעיין בה. 

 
 יורי קוצ'ר:  בסדר. 

 
 ראש העיר: האם יש הערות נוספות?

 
 איימן שנאתי:

מבקש לציין לפרוטוקול כי אני בעד, מאחר והייתי חלק בלתי נפרד מההנהלה 
הקודמת, להבדיל מהאופוזיציה בקדנציה הקודמת שלא היתה עניינית ותמיד 

 הצביעו על כל נושא נגד. 
 בסעיף זה לגופו של עניין, אני מבציע בעד. 

 
 נמנע.כמיל עודה: מהטעם שציינתי אני 

 
 שמעון בן נעים:

ועדת כספים שאלתי האם יורי קוצ'ר יכול לעבוד או עובד עדיין במרכז יום בישיבת 
 לקשיש? אני שואל זאת כי נשאלתי ע"י מספר תושבים .
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ביקשתי לרשום זאת בפרוטוקול אך הערה זו לא נרשמה, אני מבקש את התייחסות 
 היועמ"ש לפרוטוקול. 

 
 יועמ"ש העירייה:

י עמותת מרכז יום לקשיש אינה עמותה אכן השאלה עלתה בדיון והתשובה היתה כ
בשעתו ניתנה על כך התייחסות גזבר העירייה עירונית ואינה נתמכת ע"י העירייה 

כל מניעה לעבודתו של יורי  לא היתהולכן ומנהלת המחלקה לשירותים עירוניים, 
 קוצ'ר חבר המועצה בעמותה.

 
 שמעון בן נעים: כלומר, ההעסקה שלו היא חוקית?

 
 טון:שמעון בי

אורית, אני מבקש להזכיר כי ישנה התנייה, משרד העבודה מעביר את הכסף לצורך 
, על כן, מאחר 25%הפעלת המסגרות , ומבקש את השתתפות העירייה בגובה של 

 את פעילות המרכז אז כן יש לנו יד במקום.  25%  -ואנו כן מתקצבים ב
העירייה שותפה אז  אני שואל האם העירייה שותפה למה שקורה במרכז? כי אם

 אסור להעסיק את יורי בתפקיד זה. 
 

 הצבעה:
ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:

 רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, איימן שנאתי.
 כמיל עודה הצביע נמנע:

 
 בהתאם להערות והצבעת החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת :2החלטה בסעיף מספר 

 9/1/2019מיום  1/2019(      ועדת כספים מספר 001)החלטה מספר 
                                

 9/1/2019מיום  1/2019אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר : 3סעיף מספר 
 

 מנכ"ל העירייה: האם יש הערות?
 

 אין הערות.
 

 הצבעה:
ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:

רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 
 שנאתי.

 
 .9/1/2019מיום  1/2019: מאשרים פה אחד פרוטוקול הנהלה 3החלטות בסעיף מספר 

 (002)החלטה מספר 
                           

 הפעלת מעון יום – 17/2018מכרז זוטא :  4סעיף מספר 
 

 ב'  148הדיון לבקשת רה"ע עפ"י סעיף העירייה:  מנכ"ל
 

 ראש העיר:
 ועדת המכרזים אשר החליטה להוריד הנושא מסדר היום והנושא נדון ב
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לאחר שעשיתי בדיקה ומצאתי כי ההליך חוקי ומוכר בערים שונות, מדובר בהליך 
שיכול לסייע בתהליך הליווי בבניית המעון וגם קיבלתי המלצת ראש מינהל חינוך כי 

 הליך זה הוא חיוני. 
  .אני מבקש להחזיר הנושא לאישור מועצת העיר ולהצביע בעד

 
  שנאתי: איימן

ניקוד והוועדה המקצועית ים שום התייחסות של ועדת המכרזלא ראיתי בפרוטוקול 
 .על מי הועדה המקצועית המליצה שינהל את המעון. שהתמנתה קודם

  
 יש פה חומר, אני הייתי נוכח בועדת המכרזים קוצ'ר:יורי 

 
 אני קיבלתי את הפרוטוקול ואין התייחסות לכך.  שנאתי: איימן 

 
  יועמ"ש העירייה: 
 ולא צורף לחומר שקיבלתם.  בטעות זה נשמט

בהתאם לפרמטרים של המכרז. מי שקיבל המייעצת יש ניקוד שעשו חברי הועדה 
 ".מהות " ארגון את מירב האחוזים זה

 
 כלומר, מה שצריך להציג בפנינו לא הוצג, שזה העיקר למעשה? כמיל עודה: 

 
 אין בעיה להעביר אליכם את המסמך.  ראש העיר:

 
 הערה: גזבר העירייה מחלק את המסמך לחברי המועצה. 

 
  .אני לא מצליח להבין, חברי הועדה אימצו גם את עמדת היועמ"ש שנאתי: איימן 

 
נתתי חוות דעתי כשנשאלתי האם הצעת המלצה על ביטול המכרז  יועמ"ש העירייה:

  הינה חוקית ומה ההשלכות.
 

 שנאתי:איימן 
דת חברי הועדה שמעון ביטון ונחלה טנוס שאמרו יועמ"ש העירייה הגנה על עמ

מזה שנים שלא נתקלתי בכזה  .פתאום עכשיו רוצים לשנות החלטה .שצריך לבטל
 . וועדת המכרזים מצב שראש העיר הולך בניגוד להמלצות

 
 ראש העיר:

מכל מלמדיי השכלתי, זה מקרה יוצא דופן, כאן מדובר על ילדים ואני רואה בכך דבר 
 .לחלוטיןחיובי 

 
  שנאתי:איימן 

 כחבר ועדת מכרזים לשעבר, אני מוצא כי יש כאן שיקולים זרים והתנהלות לא נכונה. 
 

 :מוטי בן דוד
לקרות וכנראה השוני בהחלטות נובע מכך שכולנו חושבים שזה חשוב ושזה צריך 

 .שרק העיתוי לא נכון
 

 זאת כדי לא לכנס את הועדה שוב ולעכב את התהליך.   ראש העיר:
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 מחר מתקיימת ועדת מכרזים.  :יוסי ברדא 
 

 ראש העיר:
יוסי, אתה יכול להצביע נגד, אני דנתי בנושא עם חבריי לקואליציה, הסברתי והם 

ים, ועדת המכרזוקיבלו את המלצתי, הנושא נדון בעבר כשאתם הייתם חברים ב
 את הנושא. אנחנו רוצים לקדם 

 
 שנאתי: איימן 

אני אומר שיש כאן שיקולים זרים. אנחנו בעבר קיבלנו החלטה להעביר הנושא 
 עדה המקצועית. ולו
 

  כמיל עודה:
  .והיא הבסיס לשקילה המקצועית ות הניקוד הומצאה לידינו רק עכשירשימ

האם היום אנו נדרשים להכריע בהצעות על סמך עמדת הגורם המקצועי או שמא 
חוזר לשקילה מחודשת בפני אנחנו מצביעים על כך שההחלטה מבוטלת והדבר 

על ראש העיר לרשום את הנקודות להחלטתו ולהביאם  148עפ"י סעיף  הועדה. 
טה המבטלת את בפני המועצה, כלומר אין כאן שקילה בין שתי ההצעות, היתה החל

המכרז וזה לא עונה על ההגדרה שאני צריך להכריע בה, על כן אני סבור כי לא ניתן 
  .לדון בנושא

 
 יועמ"ש העירייה:

המלצת ועדת המכרזים היתה לבטל המכרז ורה"ע על פי סמכות שניתנה לו יכול 
  .להביא הנושא לדיון והחלטת מועצת העיר

 
 כמיל עודה:

  .מהמלצת הועדה ולהכריע בהצעה אחרתזה בדיוק אומר לסטות 
אין כאן הצעה קונקרטית מי זוכה ומי לא זוכה וזה לא עומד על הפרק כאן, אני לא 

 יכול להצביע על סעיף זה. 
 

  יועמ"ש העירייה: 
זים ועל כן אנו עדת מכרוהמשמעות היא שזה יעבור בחזרה לדיון וקבלת החלטה בו

 .מקבלים ההצעה שלך
 

 .לנו סמכות להחליט מי יזכה אין כמיל עודה:
 

  .עדת מכרזיםואין בעיה, הנושא יובא לדיון נוסף בו ראש העיר:
 

 הנושא יובא לדיון חוזר בוועדת המכרזים. :4החלטה בסעיף מספר 
 (003)החלטה מספר 

 
 מינוי חברים בוועדות חובה ורשות:  5סעיף מספר 

 
 מנכ"ל העירייה:

 הועבר לעיונכם עם ההזמנה. האם יש הערות?הרכב בחברים בוועדות חובה ורשות 
 

 איימן שנאתי:
חברים  6בנוגע לוועדת משנה לתכנון ובנייה, למיטב ידיעתי הרכב הוועדה צריך להיות 

 חברים. 7וכאן יש 
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 יועמ"ש העירייה: 
 7. עפ"י חוק יש חברים ויו"ר 6להיות צריך להיות  בהתאם לחוק הרכב  הוועדה צריך

 ה. ברור שלא לקבוע מספר זוגי של חברי ועדה.חברים בוועדת המשנ
 

 ?שאר הוועדות יש חברים במספר זוגישנאתי: אז איך בן איימ
  

 יועמ"ש העירייה: 
ת שיש להם ר בוועדובוהשתדלנו בכל הוועדות למנות מספר אי זוגי, אלא אם כן מד

 פקודת העיריות.הרכבים ברורים בהתאם ל
 

 מעמד הילד צריך למנות נציג סיעת מת"ש.יהודית כלפון: בוועדה לקידום 
 

 ארקדי פומרנץ: יורי, האם אתה מעוניין?
 

 יורי קוצ'ר: בסדר גמור.
 

 יוסף ברדא:
, לא את החברים בנוגע למינוי נציגי האופוזיציה בוועדות, אתם קבעתם באופן שרירותי

 שאלתם מה מתאים לנו, וכבר שיבצתם.
נוי ולמנות אותי כיו"ר הוועדה במקום שלמה בנוגע לוועדת ביקורת מבקשים לערוך שי

 סויסה.
 

 ראש העיר: מקובל עליי.
 

 בוועדת הנחות אנו מבקשים למנות אותי במקום נציג סיעת מת"ש. שלמה סויסה:
 

 ראש העיר: לא, אנחנו חושבים שנציג סיעת מת"ש צריך להיות חבר בוועדה זו.
 

 יוסף ברדא: 
ור לי מה המניעה למנות את מי שרוצה, ממילא ואם סיעת מת"ש לא מעוניינים, לא בר

 צריך למנות נציג מהאופוזיציה כך שאין לכם ברירה.
 

 ראש העיר: ברירה תמיד יש לנו, אנחנו נדון בהצעה שלכם וייתכן ונשיב בחיוב.
 

 שלמה סויסה: מדוע לא לעדכן זאת כעת.
 

 ראש העיר: בנוגע לוועדה זו תקבלו תשובה.
 

 הוא על סדר היום, לכן אנחנו מבקשים לדון בו עכשיו ולא אחר כך.יוסף ברדא: הנושא 
 

 ראש העיר: חסר פה נציג אופוזיציה, אולי הוא רוצה להיות חבר?
 

 יוסף ברדא: אני דיברתי איתו והוא אמר שאינו מעוניין להיות חבר בוועדה זו.
 

 כמיל עודה:
ם, בפועל חברי 9 ם להיות עפ"י החוק ולפי גודל הרשות צריכיכים בוועדה לבטיחות בדר

 יש יותר.
 

 ראש העיר הוא יו"ר הוועדה. ., נגרע את שני הנבחריםיועמ"ש העירייה: מקבלים ההערה
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 ראש העיר:
ון בן נעים ואיימן שנאתי בוועדה זו, רצינו למנות נציג נבטל מינוי של שמע בסדר,

 מתרשיחא, אך אם אי אפשר אז לא צריך.
 

 למנות נציגים נוספים מהשכונות.טנוס נחלה: לדעתי צריך 
 

 כמיל עודה:
בוועדה לקידום מעמד הילד: מבקש לדעת איך נבחר יו"ר ועד הורים , איך ייבחר יו"ר 

 מועצת תלמידים, איך ייקבע מנהל בית ספר יסודי ממעלות או מתרשיחא?
 

 שמעון ביטון: 
 ה.יו"ר ועד הורים יישובי נבחר בבחירות שמתקיימות במיוחד לתפקיד ז

 כנ"ל גם לגבי תפקיד יו"ר מועצת תלמידים.
 

 : מי שייבחר בבחירות הוא יהיה הנציג.ראש העיר
 

 כמיל עודה:
כשממנים את הוועדות צריך להציג את שמות בעלי התפקידים, אני חושב שמן הראוי ש

 ליבך . קחי זאת לתשומתיועמ"ש העירייה 
 

 ראש העיר:
את אני הוא שמנהל את הישיבה, אנו פועלים עפ"י הליך דמוקרטי, קודם אנו קובעים 

 הרכב חברי הוועדה ולאחר הבחירות השונות במערכת החינוך נמנה את שמות החברים.
 

 כמיל עודה: 
 אני הולך להצביע בעד אבל  יש בכך טעם לפגם אם לא מציינים את שם החבר בוועדה.

 
 השינויים: אורית טואף:  נחזור על

 בוועדת מכרזים ההרכב כפי שהוצע ללא סגן ראש העיר חמד נעים.
 בוועדת ביקורת יוסף ברדא יהיה היו"ר במקום שלמה סויסה.

 בוועדת בטיחות בדרכים רה"ע יו"ר הוועדה, איימן שנאתי ושמעון בן נעים לא יהיו חברים.
 נחלה טנוס יו"ר הוועדה. –וועדה לשימור אתרים 

 
 : האם ההרכב הסיעתי נבדק בהתאם לחוק.כמיל עודה

 
 יועמ"ש העירייה: ההרכב הסיעתי נבדק.

 
 מנכ"ל העירייה: האם יש הערות לגבי וועדות רשות.

 
 

 כמיל עודה: 
 מבקש לדעת מה הקשר ויחסי הגומלין בין וועדת רווחה למחלקת רווחה.

 
 כוכי חזן:

 רווחה כגון התמכרויות עוני וכו'וועדת רווחה יושבת ודנה בנושאים שקשורים למחלקת 
 או שמעלים נושאים שאנו רוצים שהנבחרים ידונו ויקבלו החלטות ברמת המדיניות.

 
 כמיל עודה:

 לדעתי היה ראוי לפרט לנו מה תפקידה וסמכויותיה של כל וועדה.
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 שמעון בן נעים:
לבעלי התפקידים בעירייה  הישיבהמוזמן לפנות לפני  אתה ויש לך שאלותכמיל, במידה 

 ולקבל המידע, זה נכון לכל חברי המועצה. חבל שדנים בכך עכשיו.
 

 מנכ"ל העירייה:
 האם יש הערות בנוגע לוועדות רשות?

 
 אין הערות.

 
 להלן הרכב החברים בוועדות חובה ורשות:

 
 :הרכב חברים בוועדות חובה

 
יו"ר  שם הוועדה

 הועדה
   

 הנהלה
 
 

ארקדי 
 פומרנץ

 
 

שמעון בן 
 נעים

 חמד נעים
 מוטי בן דוד

 לידיה רזניקוב
 שמעון ביטון

מנכ"ל 
 העירייה

ארקדי  ועדת כספים
 פומרנץ

 

שמעון בן 
 נעים

 

 חמד נעים
 נחלה טנוס

 מוטי בן דוד
 יורי קוצ'ר

 לידיה רזניקוב
 שמעון ביטון

מנכ"ל 
 העירייה

 ועדת מכרזים
 
 
 
 
 

נחלה 
 טנוס

 לידיה רזניקוב 
 מוטי בן דוד
 שמעון ביטון

 יוסף ברדא
 יורי קוצ'ר

 שלמה סויסה

ראש 
מינהל 
 כספים

 ועדת ביקורת
 

 נחלה טנוס  יוסף ברדא
 יורי קוצ'ר

מבקר 
 העירייה

 ועדת הנחות
 
 
 
 

שמעון בן 
 נעים

 נציג מת"ש חמד נעים
 גזבר העירייה

 מנהלת מח' רווחה
 מנהל מחלקת גביה

 יועצת משפטית

מחלקת 
 גבייה

ושיטור ועדת ביטחון 
 קהילתי

 
 
 
 
 

ארקדי 
 פומרנץ

 שמעון בן נעים 
 חמד נעים

 שלמה סויסה
 מוטי בן דוד

 מנכ"ל העירייה
 נציג משטרה

 נציג צה"ל
 מנהל מח' פיקוח

 מנהלת מח' רווחה

קב"ט 
 העירייה

קב"ט  שמעון בן נעים ארקדי  ועדת מל"ח
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 פומרנץ
 

 העירייה יוסף ברדא

ארקדי  ועדת קליטה
 פומרץ

 רזניקובלידיה  
 יורי קוצ'ר

מנהלת 
 קליטה

ועדת בטיחות בדרכים 
 תמרור ושילוט

 
 
 
 
 

ארקדי 
 פומרנץ

 
 
 
 
 

 משקיף  -מנכ"ל   
 מהנדס העירייה

 ראש מינהל חינוך 
 מנהל פיקוח ושיטור

 נציג שר התחבורה
 נציג שר הפנים

 נציג השר לביטחון פנים
נציגי הגופים העוסקים 

 בבטיחות בדרכים
נציג  –מוזלב מיכאל 

 שכונות

מהנדס 
 העירייה

 

 ועדה לקידום מעמד הילד 
 
 
 
 
 
 

ארקדי 
 פומרנץ

 
 
 

 שמעון בן נעים 

 חמד נעים

 מוטי בן דוד

 יורי קוצ'ר

 בני שטרן )מרוטרי(

 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 מנהל בי"ס על יסודי 
 יו"ר ועד הורים

 יו"ר מועצת תלמידים
 מפקד תחנת משטרה

 הנוערנציג תנועות 

מנהלת 
מחלקת 

 רווחה

ועדה למאבק בנגע 
 הסמים המסוכנים

שמעון בן 
 נעים

 נחלה טנוס 
 עו"ד כמיל עודה

 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 מנהל בי"ס על יסודי 
נציג הרשות למלחמה 

 בסמים
 נציג ציבור 2
 .מיקי חלפון1
 .אלי כלפון2

מנהלת 
מחלקת 

 רווחה

ועדה להנצחת זכרם של 
 נרצחי טרור 

ארקדי 
 פומרנץ

 שמעון בן נעים 
 שלמה סויסה

מנהלת 
מחלקת 

 רווחה
ועדה לקריאת שמות 

 לרחובות 
 

ארקדי 
 פומרנץ

 שמעון בן נעים 
 עו"ד איימן שנאתי

 נציגי ציבור: 2
 .נאהי מעיקי1
 .יצחק אוחיון2

 מנכ"ל
 העירייה

ראש  בן נעיםשמעון  ארקדי  ועדת חינוך
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 פומרנץ
 
 
 
 
 

 חמד נעים
 עו"ד כמיל עודה

 שלמה סויסה
 מנהל בי"ס יסודי

 מנהל בי"ס על יסודי
 מנהל ישיבה תיכונית
 נציג ועד הורים ישובי
 יו"ר מועצת תלמידים

מינהל 
 חינוך

 
 

 ועדת איכות הסביבה
 
 
 
 

 שמעון בן נעים  חמד נעים
 שמעון ביטון

 עו"ד יוסף ברדא
 גלינה אמדור

 נציגי ציבור תושבים  2
1 . 
2 . 

ראש 
מינהל 
 שפ"ע

ועדה לקבלת עובדים 
 בכירים

ארקדי 
 פומרנץ

 שמעון בן נעים 
 יורי קוצ'ר

 מנכ"ל העירייה
 נציג משרד הפנים

 מנכ"ל מעירייה אחרת
 משקיף –יועמ"ש 

משאבי 
 אנוש

 ועדת משנה
 לתמיכות

שמעון בן 
 נעים

 לידיה רזניקוב 
 נחלה טנוס

מינהל 
 כספים

 ועדה למיגור אלימות
 
 
 
 
 

שמעון בן 
 נעים

 חמד נעים 
 עו"ד יוסף ברדא
 מנכ"ל העירייה

 ראש מינהל חינוך
 מנהלת מח' רווחה

 יועצת רה"ע לותיקים
 מנהל מח' בטחון

 רכז עיר ללא אלימות
 נציג משטרת ישראל

נציג ארגונים העוסקים 
 בזכויות נפגעי עבירה

 מנהל 
 מחלקת 

 פיקוח

ארקדי  ובניה ועדת משנה לתכנון
 פומרנץ

שמעון בן 
 נעים

 חמד נעים
 מוטי בן דוד
 נחלה טנוס

 שלמה סויסה
 עו"ד איימן שנאתי

 מזכיר
 הוועדה
לבניין 
 ערים

עו"ד  ועדת ערר לארנונה
סבטלנה 
 וינוקורוב

 
 
 

 אירנה זוברב
 עו"ד מיחאיל דאוד

מנהלת 
מחלקת 

 גבייה
טנוס  ועדה לשימור אתרים

 נחלה
 איימן שנאתי 

 יוסף ברדאעו"ד 
 שלמה סויסה

 מהנדס העירייה
 מתכנן המחוז

בצלאל 
 דהן

 



 עיריית  מעלות  תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

12 
 

 הרכב חברים בוועדות רשות
 

מרכז  חברים יו"ר הועדה שם הועדה
 הועדה

 מוטי בן דוד שמעון בן נעים ועדת הצעות מחיר
 שלמה סויסה

 מנכ"ל

 יועמ"ש
 ראש מינהל כספים

קניין 
 העירייה

 רכש  ובלאי

 

 

 מנכ"ל גזבר העירייה
 מינהל כספיםראש 

 יועמ"ש

 קניין
 העירייה

יציאת עובדים 
 ללימודים

 חמד נעים שמעון בן נעים

 מנכ"ל העירייה

 גזבר העירייה
 

משאבי 
 אנוש

 נחלה טנוס שמעון בן נעים ועדת רווחה

 כמיל עודה
 

מנהלת 
מחלקת 

 רווחה
 
 

 הצבעה:
ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:

רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 
 שנאתי.

 
בהתאם להערות החברים מאשרים פה אחד מינוי חברים : 5החלטה בסעיף מספר 

 בוועדות חובה ורשות כפי שמופיע בטבלה.    (006)החלטה מספר 
 יש להעביר שמות של נציגי הסיעות היכן שצריך.                             

 
 

 מינוי חברים בוועדת ערר לארנונה ואישור גמול: 6סעיף מספר 
 

 יועמ"ש העירייה:
 הלחוק הרשויות המקומיות על העירייה למנות ועדת ערר לארנונ 5בהתאם לסעיף 

אשר תפקידה לדון בהשגה על החלטת מנהל הארנונה, לוועדת הערר יש את 
 הסמכות לדון בערר ולקבל החלטה

 
 , יו"ר הוועדה חייב להיות עו"ד. חברים 2-חברים: יו"ר ו 3ך להיות הרכב הוועדה צרי

 בקדנציה הקודמת התכנסה הוועדה בהשתתפות עו"ד גרזוזי, שלום חזן ומיקי חלפון.
 

זו אנו מבקשים להודות לשלום חזן, עו"ד גרזוזי ראמי ומיקי חלפון        בהזדמנות 
 על עבודתם הנאמנה והמסורה.
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 אנו ממליצים לאשר מינוי:
 יו"ר הוועדה –עו"ד סבטלנה וינוקורוב 

 חברים. –חאיל דאוד יאירנה זוברב ועו"ד מ
י החשב כמו כן יש לאשר תשלום גמול לחברי הוועדה בהתאם לתעריף שנקבע ע"

 הכללי.
 

 הצבעה:
ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:

רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 
 שנאתי.

 
 :מאשרים פה אחד מינוי חברים בוועדת ערר לארנונה: 6החלטה בסעיף מספר 

 יו"ר הוועדה –עו"ד סבטלנה וינוקורוב        (007)החלטה מספר 
 חברים. –אירנה זוברב ועו"ד מחאיל דאוד                                
 מאשרים תשלום גמול לחברי הוועדה בהתאם לתעריף                                     
 שנקבע ע"י החשב הכללי.                               

 
 מינוי נציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו: 7סעיף מספר 

 
 יועמ"ש העירייה:

נציגי העירייה בדירקטוריון הם : יפעת מויאל ועו"ד אורית טואף ועפ"י חוק יש למנות נציג 
נוסף. אנו מבקשים למנות את מר עמית לוין, מ"מ מנכ"ל העירייה כנציג העירייה 

 בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו. 
 

 הצבעה:
בן דוד, ביטון שמעון, ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי  הצביעו בעד:

ף ברדא, כמיל עודה, איימן רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוס
 שנאתי.

 
מאשרים פה אחד מינוי עמית לוין, מ"מ מנכ"ל העירייה כנציג  :7החלטה בסעיף מספר 

 העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו. זאת בכפוף     (008)החלטה מספר 
 .המשפטיםשל משרד לאישור ועדת המינויים                              

 
 מינוי חברים בדירקטוריון החברה הכלכלית: 8סעיף מספר 

 
 יועמ"ש העירייה:

 אנו מבקשים למנות את:
 ארקדי פומרנץ, ראש העיר כיו"ר הדירקטוריון

 וסיון מלצר. חברים: שמעון בן נעים, נחלה טנוס, פואד אנדראוס, עמית לוין,
 מינויו של עמית לוין יובא לאישור משרד הפנים.

 
 

 הצבעה:
ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:

רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 
 שנאתי.
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 בדירקטוריון החברה הכלכלית: פה אחד מינוי חברים מאשרים :8החלטה בסעיף מספר 
 : ארקדי פומרנץ, ראש העיר  יו"ר הדירקטוריון       (009)החלטה מספר 

 שמעון בן נעים, נחלה טנוס, פואד אנדראוס, עמית לוין,  חברים:                                  
 סיון מלצר.                                  
 מינויו של עמית לוין יובא לאישור משרד הפנים.                                  

 
 : מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון אגם מונפורט9סעיף מספר 

 
 יועמ"ש העירייה: 

 מבקשים למנות את נציג העירייה בדירקטוריון אגם מונפורט:
 יו"ר –ארקדי פומרנץ, ראש העיר 

 ים, פואד אנדראוס, סיון מלצר, זיו אסולין ואירנה זוברב.חברים: שמעון בן נע
 נציגי הציבור יובאו לאישור משרד הפנים.

 
 הצבעה:

ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  הצביעו בעד:
רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 

 נאתי.ש
 

 : מאשרים פה אחד מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון האגם:9החלטה בסעיף מספר 
 יו"ר –ארקדי פומרנץ, ראש העיר       (010)החלטה מספר 

 חברים: שמעון בן נעים, פואד אנדראוס, סיון מלצר, זיו                                
 אסולין ואירנה זוברב.                               
 נציגי הציבור יובאו לאישור משרד הפנים.                               

 
 

 : מינוי חברים בעמותת הספורט 10סעיף מס' 
 

 יועמ"ש העירייה:
 מבקשים למנות חברים בעמותת הספורט:

 מוטי בן דוד סגן רה"ע בתואר, יו"ר העמותה
רים: נחלה טנוס, יורי קוצ'ר, עידן כפיר, סלין חצבני, יאנה שליימוביץ, שולמית חב

 שרביט, שיראל פרץ, ולאוניד גינזבורג.
 עובדי העירייה ונציגי הציבור יובאו לאישור משרד הפנים.

 
 טנוס נחלה: אני ביקשתי למנות נציג מתרשיחא.

 
 נדון באפשרות זו בהמשך.ראש העיר: 

 
 הצבעה:

ארקדי פומרנץ, שמעון בן נעים, חמד נעים, מוטי בן דוד, ביטון שמעון,  עד:הצביעו ב
רזניקוב לידיה, טנוס נחלה, קוצ'ר יורי, שלמה סויסה, יוסף ברדא, כמיל עודה, איימן 

 שנאתי
 
 
 

 מאשרים פה אחד מינוי חברים בעמותת הספורט:: 10החלטה בסעיף מספר 
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 מוטי בן דוד סגן רה"ע בתואר –יו"ר העמותה         (011)החלטה מספר 
 חברים: נחלה טנוס, יורי קוצ'ר, עידן כפיר, סלין חצבני,                                  
 יאנה שליימוביץ, שולמית שרביט, שיראל פרץ, לאוניד                                  
 גינזבורג.                                 

 עובדי העירייה ונציגי הציבור יובאו לאישור משרד הפנים.                                 
 
 

 תודה רבה.
 

 
 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: כלפון יהודית 
 מזכירת המנכ"ל                          

 
 
 
 
 

 
________________                                     _____________________ 

 ל העירייה                                   ארקדי פומרנץ, ראש העירעמית לוין מ"מ מנכ"
 
 
 
 
 
 
 
 
 


