עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha

י"א באייר תש"פ
 05במאי 2020
לשכת מנכ"ל 225945.docx
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  5/2020מיום 4/5/2020
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
יורי קוצ'ר ,משנה לראש העיר
שמעון בן נעים ,חבר מועצת העיר
לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
חסרים:

עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר

משתתפים נוספים :עמית לוין ,מנכ"ל העירייה
פואד אנדראוס ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אלכס קורנייב ,מבקר העירייה
אוהד איתאי ,סגן גזבר העירייה
על סדר היום:
 .1מינוי מר שמעון בן נעים למ"מ וסגן ראש העיר בשכר ,לפי סעיף  14לחוק,

והאצלת סמכויות.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  2/2020מיום .26/4/2020
 .3אישור החלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים על העסקת מר ספי בארי
כגזבר העירייה בחוזה אישי ואישור תשלום שכר בכירים.

 .4מינוי ספי בארי ,גזבר העירייה ,למורשה חתימה של העירייה.
 .5אישור הארכת תקופת עבודה לפואד אנדראוס לשם ביצוע חפיפה.
 .6עדכון פעילות העירייה בימי הקורונה.
 .7דיווח על קבלת תרומות .
הערות:
 .1בבוקר יום הישיבה ,4/5/2020 ,נשלח לכל חברי המועצה מכתב של יועמ"ש העירייה,
כולל הסבר על מיקום הישיבה ברחבת בית ספר למוזיקה.

 .2מצ"ל תמלול הישיבה.
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סדר הדיון:
ראש העיר:
ערב טוב לכולם ,אנו מקיימים את הישיבה כאן בהתאם להנחיות.
מבקש לברך את חברינו המוסלמים לרגל חגם.
סעיף מספר :1
מינוי מר שמעון בן נעים למ"מ וסגן ראש העיר בשכר ,לפי סעיף  14לחוק ,והאצלת סמכויות.
מנכ"ל העירייה:
אני מבקש לאשר מינוי מר שמעון בן לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר בשכר.

יועמ"ש העירייה:
הנני לאשר כי הליך הבחירה ומינויי של מר שמעון בן נעים למ"מ וסגן ראש העיר
נעשה כדין ואין במינוי כאמור משום חריגה או סטייה מהוראות סעיף מספר 120
לפקודת העיריות ,החוק או הנוהל וכי האצלת הסמכויות נעשתה כדין.
חוות דעתי מונחת בפניכם.
פואד אנדראוס:
ראשית אני מברך על המינוי.

בהתאם להנחיות משרד הפנים הריני מאשר ,בתוקף סמכותי כגזבר העירייה ,כי
עלות העסקת מר שמעון בן נעים כמ"מ וסגן ראש העיר בשכר מגובה תקציבית.
ראש העיר:
אני מבקש לברך את שמעון בן נעים ושמעון ביטון לרגל הצטרפותם לקואליציה.
יחד נמשיך בעשייה עם הפנים קדימה ,יחד נשלב ידיים ונשנס מותניים לטובת
פיתוח וקידום מעלות תרשיחא ולטובת רווחת התושבים.
שמעון בן נעים:
" חברים יקרים ,אנו נמצאים בתקופה קשה מאוד במדינתנו והדאגה לכלל תושבי
העיר מחייבת קבלת החלטות רציניות ומהותיות ,המעמידות את עירנו בקידמת
הבמה ,לפני כל החלטה אישית אני רואה לנכון לעשות זאת בתקופה זו במיוחד
לטובת העיר ותושביה לפני הכל.
לפני מספר חודשים התפטרתי מתפקידי בתור סגן ומ"מ ראש העיר.
מה שמנחה אותי במשך כל חיי זה הערכים שגדלתי עליהם ,הם שניתבו את דרכי
בכל שלב בחיי.
כשזה לא מתאים לערכיי ולדרכי אז אני לא שם ,כי אני נאמן להם.
לא חיפשתי כבוד ,לא כיסא ולא משכורת אלה לא היו השיקולים שלי,
העובדה שהתפטרתי.
אני גדלתי על יושר ,נתינה ,חסד ועזרה לזולת.
אני איש של עשייה ועזרה ועל כך יעידו תושבים רבים שראו בי כתובת והגיעו
למשרדי ,דלתי תמיד היתה פתוחה לכל אחד ואחת .
גם בתקופה שלא הייתי בעירייה הבנתי וחשתי את הצורך מאנשים שפגשתי שרצו
שאחזור ואהיה חלק מהנהגת העיר.
יחד עם זאת ,אני מבקש מראש העיר שאכן חזרתנו ומשאלותינו לטובת העיר ימומשו.
אני מצפה לשיתוף פעולה מלא עם סיעת נץ ושההסכמים יכובדו במלואם.
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יש הרבה עבודה ועבודה רבה ,שעירנו תצא לדרך חדשה טובה ומוצלחת.
במסגרת המשא ומתן ביקשנו לקבל לידינו תיקים שיש בהם משמעות עם הרבה
עשייה ודאגה לעיר ולתושבים.
התיקים הם:
קידום שכונות ,חברה כלכלית ,שירותי דת וחינוך דתי ,רווחה.
צעירים ותעסוקה שינוהלו ע"י חבר הסיעה שמעון ביטון.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות לחברי הקואליציה שלא הרפו ,עזרו ותמכו כדי לייצר
הסכם שיתרום ויסייע הן לעיר והן לתושבים.
כמו כן אני רוצה להודות לראש העיר שעשה ותמך והפך כל אבן כדי שההסכם הזה
יצא לפועל ,אני מאחל בהצלחה לכולנו" .
טנוס נחלה:
ערב טוב לכולם ,אני מברך על חזרתם של שמעון בן נעים ושמעון ביטון לקואליציה.
אין ספק כי הם בחרו את הזמן הנכון לאור תקופה קשה זו.
במיוחד בימים אלה חשוב שתהייה קואליציה חזקה כדי שנוכל לשרת ולתת שרות
טוב לתושבים.
בהזדמנות זו אני קורא לכל חברי המועצה להצטרף לקואליציה ואני פונה במיוחד
לחברי המועצה מתרשיחא שיהיו שותפים לעשייה.
מנכ"ל העירייה:
תודה רבה לשמעון בן נעים ולשמעון ביטון ,ברוכים הבאים ובהצלחה.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,שמעון בן נעים,
נחלה טנוס ,שלמה סויסה.
החלטה בסעיף מספר  :1בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד מינוי
 ) 024שמעון בן נעים לתפקיד מ"מ וסגן ראש העיר בשכר
(החלטה מס'
בכפוף לאישור משרד הפנים.
מאשרים פה אחד האצלת סמכויות כמחזיק תיק קידום
שכונות ,חברה כלכלית ,שירותי דת וחינוך דתי ,רווחה
ותיק צעירים ועדכון חברים בוועדות השונות כפי שפורט
בהסכם הקואליציוני שנחתם.
סעיף מספר  :2אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  2/2020מיום 26/4/2020
מנכ"ל העירייה:
הפרוטוקול הועבר לעיונכם ,האם יש הערות?
אין הערות לחברים.
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הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,שמעון בן נעים,
נחלה טנוס.
הצביע נמנע :שלמה סויסה.
החלטה בסעיף מספר  : 2בהתאם להצבעת החברים מאשרים פרוטוקול וועדת
(החלטה מס'  ) 025כספים מספר  2/2020מיום .26/4/2020
סעיף מספר :3
אישור החלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים על העסקת מר ספי בארי כגזבר
העירייה בחוזה אישי ואישור תשלום שכר בכירים.

מנכ"ל העירייה:
בהתאם לחוק יצאנו למכרז לקליטת גזבר לעירייה .וועדת הקבלה התכנסה וקיבלנו החלטה
על המועמד המתאים .בנוסף קיבלנו החלטה לגבי מועמדים  3 + 2למקרה שתקרה תקלה
כלשהי.

הנושא עולה לדיון מאחר והמועמד שנבחר ואושר בישיבת המליאה האחרונה חזר
בו מסיבותיו.

וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים בחרה כשיר שני במכרז ,את מר ספי (יוסף) בארי.
לאור העובדה כי הכשיר השני הראשון ויתר על מועמדותו.

אנו מבקשים לאשר את מינויו של המועמד מר ספי בארי לתפקיד גזבר העירייה.
בעניין השכר ,שכרו יעמוד על  85%משכר מנכ"ל .בשנה הראשונה שכרו יופחת ב%5 -
כמו לגבי בכירים נוספים בעירייה.
אנו מבקשים גם לאשר את הסמכויות שלו כמנהל הארנונה ,חבר דירקטוריון בחברה
הכלכלית וחבר דירקטוריון באגם ומורשה חתימה בחברה הכלכלית ובאגם.
טנוס נחלה:
אני חוזר עלי דבריי מהישיבה הקודמת כי כדאי לקבלו לתקופת ניסיון למקרה שלא יתאים
לעבודת העירייה .גזבר זה תפקיד חשוב מאוד.

מנכ"ל העירייה :בהתאם לחוק אין אפשרות למנות לתפקיד גזבר משהו באופן זמני.
יועמ"ש העירייה:
אין הליך כזה של מינוי זמני .הגזבר יהיה חתום על הסכם בהתאם להנחיות משד
הפנים .
גם אם חלילה עובד בתפקיד סטטוטורי נמצא לא מתאים ,פועלים על פי ההסכם
לצורך תהליך סיום עבודה.
מנכ"ל העירייה:
בוועדת הקבלה כל החברים הצביעו בעד מועמדים אלה ,אני מקווה כי קיבלנו
החלטה נכונה ונבונה.
נאחל לספי הצלחה רבה בתפקידו.
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הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,שמעון בן נעים,
נחלה טנוס ,שלמה סויסה.
החלטות בסעיף מספר  .1 :3מ אשרים פה אחד החלטת ועדת המכרזים לבחירת עובדים
בכירים להעסקת ספי בארי בתפקיד גזבר העירייה.
(החלטה מס' ) 026
 .2מאשרים העסקת ספי בארי בחוזה אישי בגובה  85%משכר
מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
 .3מאשרים סמכויותיו כמנהל הארנונה.
 .4מאשרים מינויו לחבר בדירקטוריון ומורשה חתימה
בחברה הכלכלית במקום פואד אנדראוס בחברה.
 .5מאשרים מינויו כחבר בדירקטוריון ומורשה חתימה
בחברת אגם מונפורט במקום פואד אנדראוס.
כל ההחלטות התקבלו פה אחד.
סעיף מספר  :4מינוי ספי (יוסף) בארי גזבר העירייה ,למורשה חתימה של העירייה
מנכ"ל העירייה:
בהמשך למינוי גזבר העירייה מבקשים למנות את ספי בארי למורשה חתימה של
העירייה ,במקום פואד אנדראוס שפורש לגמלאות.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,שמעון בן נעים,
נחלה טנוס ,שלמה סויסה.
החלטה בסעיף מספר  :4מאשרים פה אחד מינוי ספר בארי ,גזבר העירייה ,למורשה
(החלטה מס'  ) 027חתימה של העירייה.
סעיף מספר  :5אישור הארכת תקופת עבודה לפואד אנדראוס לשם ביצוע חפיפה
מנכ"ל העירייה:
מבקשים לאשר הארכת תקופת עבודתו של פואד אנדראוס גזבר העירייה הפורש
לגמלאות עד לתאריך  22/5/2020לשם ביצוע חפיפה לגזבר הנכנס.
יועמ"ש העירייה:
עפ"י חוק ומאחר שמדובר בהארכת העסקת עובד סטטוטורי אחרי גיל פרישה עלינו
לאשר את תקופת ההארכה במליאה.
שמעון בן נעים:
המשימה העיקרית שלנו להגיע לתקציב מאוזן עד סוף השנה ,זו תהייה תעודת
ההצלחה.
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ראש העיר :פואד הבטיח כי ימשיך ללוות אותנו כל זמן שיידרש.
פואד אנדראוס:
מדובר בגזבר בעל ניסיון ,בשמחה אמשיך לסייע וללוות את העירייה תמיד.
הצלחתו של הגזבר תלויה לא פחות בשיתוף הפעולה של כל בעלי התפקידים בעירייה.
במסגרת החפיפה גם אני וגם אוהד נלווה את הגזבר הנכנס.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,שמעון בן נעים,
נחלה טנוס ,שלמה סויסה.
החלטה בסעיף מספר  : 5בהתאם להצבעת החברים מאשרים הארכת תקופת עבודתו
(החלטה מס'  ) 028של פואד אנדראוס עד לתאריך  22/5/2020לשם חפיפה וליווי
המנכ"ל הנכנס.
סעיף מספר  :6עדכון פעילות העירייה בימי הקורונה.
חולקה מצגת למשתתפים ,מנכ"ל העירייה מציג את הנתונים.
המצגת מצורפת לפרוטוקול.
סעיף מספר  :7דיווח על קבלת תרומות
ראש העיר:
אני מבקש לנצל את ההזדמנות ולומר תודה ענקית לכל מי שהתנדב וסייע בתקופה זו.
באמצעות עובדי העירייה ומתנדבים תושבי העיר חולקו עשרות אלפי מנות למבוגרים.
היתה התגייסות מדהימה של התושבים שבאו להתנדב.
אני מבקש להודות לצה"ל ,משטרת ישראל ,מתנדבים ,רשת המתנ"סים ,מחלקת הנוער
שעד היום פועלים וממשיכים בפעילויות ,עובדי העירייה כולם ,מחלקת רווחה ,שפ"ח
וחינוך.
יש לנו תושבים מדהימים .אני בטוח שכולם פה חושבים כמוני.
תודה רבה.
יועמ"ש העירייה:
חוזר מנכ"ל משרד הפנים קבע נוהל תהליך קבלת תרומות .צורף להזמנה פרוטוקול
הוועדה שהתכנסה בהתאם לחוזר מנכ"ל דנה בתרומות שהתקבלו והמליצה .ראש העיר
החליט על קבלת התרומה .בהתאם לנוהל עלינו לדווח במועצת העיר.

תודה רבה.
רושמת הפרוטוקול :יהודית כלפון
מזכירת המנכ"ל
_____________________
עמית לוין ,מנכ"ל העירייה

________________
ארקדי פומרנץ ,ראש
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