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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  7/2020מיום 3/8/2020
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
שמעון בן נעים ,מ"מ וסגן ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יורי קוצ'ר משנה לראש העיר
לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
חסרים :יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :עמית לוין ,מנכ"ל העירייה
אמנון אשל אסולין
ספי בארי ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אלכס קורנייב ,מבקר העירייה
מייק סקה ,ראש מינהל הנדסה
ורדה קורן ,מנהלת מחלקת משאבי אנוש
מור מיזן גלבוע ,מינהל הנדסה
הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1אישור שכר ומינוי אמנון אשל אסולין לתפקיד מנכ"ל העירייה.
 .2מינוי חברים במועצה דתית מעלות .
 .3מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו.
 .4פתיחת חשבון בנק לבי"ס שדה צופים בבנק הבינלאומי.
 .5אישור מורשי חתימה בחשבון הבנק של החווה החקלאית.
 .6אישור פרוטוקול ועד שמות מספר  1/2020מיום . 26/2/2020
 .7אישור פרוטוקול ועד שמות מספר  2/2020מיום . 8/6/2020
 .8דיווח על קבלת תרומה מרשת שופרסל.
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סדר הדיון:
עמית לוין :ערב טוב לכולם ,על סדר היום מספר נושאים.
סעיף מספר  :1אישור שכר ומינוי אמנון אשל אסולין לתפקיד מנכ"ל העירייה
עמית לוין:
אנו מבקשים לאשר מינוי אמנון אשל אסולין לתפקיד מנכ"ל העירייה.
בבקשה אמנון תציג את עצמך.
אמנון אשל אסולין:
ערב טוב לכולם ,שמי אמנון ,מתגורר בקיבוץ רמת יוחנן ,בעברי הרחוק איש צבא
ובעבר הקרוב מנכ"ל מועצת חצור הגלילית.
אני מגיע לכאן עם הרבה רצון ומאחל לכולנו בהצלחה.
כל חברי המועצה מודים לעמית לוין על תקופת עבודתו בעירייה ומאחלים לו הצלחה
רבה בהמשך דרכו.
טנוס נחלה :באיזה תנאים יועסק המנכ"ל?
הערה :אמנון אשל אסולין יוצא מהאולם ולא נוטל חלק בדיון.
ראש העיר:
תנאי העסקה יהיו כמו למנכ"ל היוצא ,המליאה תאשר  100%משכר מנכ"ל .בתקופה
הנוכחית וכמו עוד מבכירי העירייה ,יש הסכמה מצד אמנון להפחתת שכר בגובה של
. 10%
עמית לוין:
תודה רבה על ההערכה והמילים המרגשות שלכם.
מעלות תרשיחא היא עיר מורכבת ומיוחדת עם פוטנציאל אדיר שיכול להגיע רחוק
מאוד.
מאחל לכל חברי המועצה ולעיר המשך הצלחה ושגשוג.
כמובן שאני לא סוגר דלתות ,אשמח לסייע בכל בקשה שתהייה.
אני מאחל לאמנון המנכ"ל הנכנס הצלחה רבה.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב.
הצביע נגד :מוטי בן דוד
החלטה בסעיף מספר  :1מאשרים העסקת אמנון אשל אסולין בחוזה אישי בגובה
 100%משכר מנכ"ל בכפוף לאישור משרד הפנים.
(החלטה מס' ) 031
הערה :אמנון אשל אסולין חוזר לדיון.
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סעיף מספר  :2מינוי חברים במועצה דתית מעלות
עמית לוין:
עלינו למנות חברים במועצה דתית מעלות ,רשימת המועמדים:
נציג הרב – שמעון ביטון
נציגי הרשות המקומית:
 .1מר סימון שמעון כהן – נציג סיעת לנו
– נציג סיעת ש"ס
 .2מר שלמה סויסה
– נציג סיעות האופוזיציה
 .3מר יעקב מלכה
מומלצים לשר:
הגב' חנה דדון ,הגב' מירב כהן יוסף ,מר שלומי בן דהן.
שלמה סויסה ,חבר המועצה ברגע שיאושר כחבר מועצה דתית ייאלץ להתפטר
מחברותו במועצת העיר.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר  :2מאשרים פה אחד מינוי החברים במועצה דתית כפוף לאישור
המשרד לשירותי דת:
(החלטה מס' ) 032
נציג הרב – שמעון ביטון
נציגי הרשות המקומית:
מר סימון שמעון כהן – נציג סיעת לנו
מר שלמה סויסה – נציג סיעת ש"ס
– נציג סיעות האופוזיציה
מר יעקב מלכה
מומלצים לשר:
הגב' דדון חנה ,הגב' מירב כהן יוסף ,מר שלומי בן דהן.
סעיף מספר  :3מינוי נציגי העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו.
עמית לוין:
על העירייה למנות  2נציגים בתאגיד המים מעיינות זיו ,בחודש ספטמבר נאשר נציג
נוסף.
אנו מבקשים לאשר את ספי בארי גזבר העירייה ואת לינוי בן נעים אסולין.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב
הצביע נמנע :מוטי בן דוד.
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החלטה בסעיף מספר  :3בהתאם להצבעת החברים ועפ"י רוב מאשרים מינוי
ספי בארי ולינוי בן נעים אסולין כנציגי העירייה בתאגיד
(החלטה מס' ) 033
המים מעיינות זיו.
סעיף מספר  :4פתיחת חשבון בנק לבי"ס שדה צופים בבנק הבינלאומי.
ספי בארי:
עד כה חשבן הבנק מתנהל בסניף בנק לאומי ,בשל תלונות על חוסר השירות שניתן,
מנהל בי"ס מבקש משיקולי נוחיות לסגור את החשבון ולפתוח חשבון בבנק הבינלאומי.
איני רואה שום סיבה לכך וממליץ לאשר פתיחת החשבון בכפוף לסגירת החשבון הקיים.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר  :4בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד פתיחת חשבון בנק
בבנק הבינלאומי במעלות תרשיחא לבית ספר שדה צופים.
(החלטה מס' ) 034
סעיף מספר  :5אישור מורשי חתימה בחשבון הבנק של החווה החקלאית.
עמית לוין:
אנו מבקשים למנות את ויקטוריה גולודניצקי כמורשת חתימה בחשבון הבנק
של החווה החקלאית המתנהל בסניף בנק לאומי מעלות ,במקום אופיר עקיבא שסיים
תפקידו כחשב מינהל חינוך.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר  :5בהתאם להצבעת החברים ממנים פה אחד את ניר אליאב
וויקטוריה גולודניצקי כמורשי חתימה בחשבון הבנק בחוה
(החלטה מס' ) 035
החקלאית.
ראש העיר:
בהזדמנות זו אני מבקש להציג בפניכם את הגב' ורדה קורן שהתמנתה לתפקיד מנהלת
משאבי אנוש ,ורדה היא תושבת ותיקה בעיר .נאחל לה הצלחה רבה.
כל חברי המועצה מאחלים הצלחה רבה לורדה קורן.
סעיף מספר  :6אישור פרוטוקול ועד שמות מספר  1/2020מיום 26/2/2020
עמית לוין:
מבקשים לאשר פרוטוקול ועדת שמות ,האם יש הערות?
אין הערות.
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הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר  :6מאשרים פה אחד פרוטוקול ועד שמות מספר  1/2020מיום
.26/2/2020
(החלטה מס' ) 036
סעיף מספר  :7אישור פרוטוקול ועד שמות מספר  2/2020מיום 8/6/2020
עמית לוין:
מבקשים לאשר פרוטוקול ועדת שמות ,האם יש הערות?
אין הערות.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,טנוס נחלה ,שמעון ביטון,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר  :7מאשרים פה אחד פרוטוקול ועד שמות מספר  1/2020מיום
.8/6/2020
(החלטה מס' ) 037
סעיף מספר  :8דיווח על קבלת תרומה מרשת שופרסל
עמית לוין:
מבקשים לדווח על תרומה ע"ס  ₪ 10,000אשר נתקבלה מסניף שופרסל מעלות.
התרומה יועדה לסיוע ל 6-המשפחות אשר נפגעו בארוע השריפה ברחוב מעלה חסון
לפני כחודשיים.
ראש העיר:
בהזדמנות זו אני מבקש להודות לכל הארגונים והחברות אשר תרמו ועדיין תורמים
לתושבי העיר לאור המצב הקשה .שוב ,תודה ענקית על פועלכם.

תודה רבה.
רושמת הפרוטוקול :יהודית כלפון
מזכירת המנכ"ל
________________
ארקדי פומרנץ ,ראש העיר

_____________________
עמית לוין מנכ"ל העירייה
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