עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha
י"א באלול תש"פ
 31באוגוסט 2020
לשכת מנכ"ל 230118.docx
פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  8/2020מיום 31/8/2020
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
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
חסרים:

ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר

משתתפים נוספים :אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
ספי בארי ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אורנה טל ,ראש מינהל חינוך
מייק סקה ,ראש מינהל הנדסה
דבי סימונס ,מנכ"לית חברה כלכלית
הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1הצגת הערכות העירייה לקראת שנה"ל תשפ"א.
 .2אישור תב"רים.
 .3אישור פרוטוקול ועדת כספים  4/2020מיום .17/8/2020
 .4אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  1/2020מיום .24/8/2020
סדר הדיון:
ראש העיר:
ערב טוב לכולם ,מבקש לברך את יוגב אפוטה חבר המועצה לרגל הולדת בתו.
מזל טוב.
חברי המועצה מברכים את יוגב אפוטה לרגל לידת בתו במזל טוב.
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אמנון אשל אסולין :ערב טוב לכולם ,על סדר היום מספר נושאים.
סעיף מספר  :1הצגת הערכות העירייה לקראת שנה"ל תשפ"א
אורנה טל מציגה באמצעות הזום בפני חברי המועצה מצגת המתארת את הערכות
העירייה לפתיחת שנת הלימודים בכל ההיבטים:
דירוג מקיף אורט ואולפנת צבייה כבתי ספר מצטיינים ברמה הארצית.
הצלחה באחוזי הבגרות.
הישגים בולטים בבתי הספר.
נתונים על מוסה"ח בעיר ומספר התלמידים.
השקעות פיזיות בהיקף של  4.5מלש"ח במסגרת בדק בית.
היערכות פדגוגית ותפעולית.
מתווה הלמידה בעידן הקורונה.
יעדי החינוך לשנה הקרובה.
אורנה טל מבקשת להודות ל:
למר ארקדי פומרנץ ,ראש העיר ,לסגנים :מר שמעון בן-נעים וחמד נעים,
לכל ראשי המינהלים ,לכל מנהלי המחלקות והעובדים שהיו שותפים למאמץ,
לד"ר גלינה אמדור ,תברואנית העירייה ומתאמת בריאות עירונית,
לד"ר אורנה שמחון ,מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך,
לצוות הפיקוח ,לרשת אורט ורשת צביה.
ולסיום ובמיוחד לסיירת מינהל החינוך המצטיינת.
חברי המועצה מודים לאורנה טל על הסקירה ומאחלים הצלחה רבה לתלמידים,
המורים ולכל מערכת החינוך בשנת הלימודים תשפ"א.
אמנון אשל אסולין:
אנו מבקשים להביא לסדר יום הישיבה נושא נוסף ,אישור תב"רים .מדובר בתב"רים
שקיבלנו בימים האחרונים ודחיפותם חשובה לביצוע.
הערה :חברי המועצה מאשרים פה אחד את הוספת הנושא לסדר היום.
במעמד הישיבה מחלקים לחברי המועצה את רשימת התב"רים.
סעיף מספר :2אישור תב"רים
ספי בארי:
מתנצל שאני מביא רק היום את התב"רים הנוספים ,וזאת מהסיבה שהתב"רים אושרו
לעירייה רק היום ,ואחרי שההזמנה לישיבה נשלחה אליכם ,ולמרות זאת חשוב מאוד
לאשרם בהקדם .מדובר בתב"רים של שיפוצים במוס"ח ועבודות שיקום ופיתוח
במספר מוקדים בעיר.
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מס'
תבר

סכום

שם הפרויקט

2143

שיפוצים בבי"ס מצפור
הסביונים

₪ 272,000

2166

שיפוצים בבי"ס אורט
תרשיחא

₪ 83,000

2167

שיפוצים בבי"ס יהל"ם

₪ 39,834

2168
2169
2170

שיפוצים בבי"ס נתיב מאיר ₪ 94,000
שיפוצים ביסודי תרשיחא ₪ 60,000
שיקום ופיתוח רח' ההגנה ₪ 75,968
שיקום ופיתוח רח'
₪ 148,322
הסיגליות
שיקום ופיתוח בתרשיחא ₪ 128,122

2171
2172

גורם מממן
סכום קיים ,₪ 394,834 :נבקש להקטין
בעקבות תוצאות המכרז ולהסב לטובת
בתי ספר נוספים.
חדש₪ 272,000 :
חדש :מפעל הפיס (כתוצאה הקטנת
תב"ר )2143
חדש :מפעל הפיס (כתוצאה הקטנת
תב"ר )2143
חדש :מפעל הפיס
חדש :מפעל הפיס
חדש :משרד השיכון-ישן מול חדש
חדש :משרד השיכון-ישן מול חדש
חדש :משרד השיכון-ישן מול חדש

ספי בארי ומייק סקה עוברים על הרשימה ומסבירים את התב"רים ומשמעותם.
שמעון בן נעים :אני חושב שצריך להשקיע יותר תקציבים בשיקום שכונת הסיגליות.
ראש העיר:
אני מסכים עם שמעון ,מדובר בשכונה מאוד ותיקה עם תשתיות מאוד ישנות ולא תקינות.
מייק סקה:
זה התקציב שגויס .אנו פועלים במרץ להכנת תוכנית כוללת ולגיוס המשאבים לביצוע
עבודות בכל השכונה.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב ,מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,איימן שנאתי,
החלטה בסעיף מספר  :2מאשרים פה אחד התב"רים.
(החלטה מס' ) 038
סעיף מספר  :3אישור פרוטוקול ועדת כספים  4/2020מיום 17/8/2020
אמנון אשל אסולין :הפרוטוקול הועבר לעיונכם ,האם יש הערות לחברים?
חברי המועצה מבקשים הסברים בנוגע לאישור הלוואה ע"ס  5מלש"ח לפרויקט הסולארי,
אישור מיחזור הלוואות העירייה ואישור הלוואת פיתוח ע"ס  11מלש"ח.
ספי בארי נותן הסבר לכל הנושאים.
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הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,יורי קוצ'ר,
לידיה רזניקוב.
נמנעו :כמיל עודה ,איימן שנאתי.
הצביע נגד :מוטי בן דוד.
החלטה בסעיף מספר ( :3החלטה מס' ) 039
בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב פרוטוקול ועדת כספים 4/2020
מיום :17/8/2020
 .1מאשרים התב"רים עפ"י הטבלה שבפרוטוקול.
 .2מאשרים את התקשרות עם החברה הכלכלית לביצוע פרויקט סולארי במסגרת
תכנית ההמראה.
 .3מאשרים נטילת הלוואה לפרויקט הסולארי ע"ס  5מלש"ח.
 .4מאשרים את ביצוע מיחזור הלוואות העירייה.
 .5מאשרים נטילת הלוואת פיתוח ע"ס  11מלש"ח.
 .6מאשרים הלוואת בעלים ע"ס  1.35מלש"ח בין העירייה לחברה הכלכלית בגין רכישת
מבנה הבנק הבינלאומי במרכז המסחרי.
סעיף מספר  :4אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  1/2020מיום 24/8/2020
אמנון אשל אסולין :האם יש הערות לפרוטוקול?
אין הערות.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה,
יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
נמנעו :מוטי בן דוד ,איימן שנאתי ,כמיל עודה.
החלטה בסעיף מספר ( :4החלטה מס' ) 040
בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב פרוטוקול ישיבת הנהלה  1/2020מיום :24/8/2020

 .1מאשרים לבטל את הליכי ההפקעה בכל הנוגע לנכסים כדלקמן:
א .מבנה הכנסיה – גנ'ח  18876/41ב .מבנה בית הלוויות – גנ'ח 18873/8
 .2מאשרים את מינוי אמנון אשל אסולין לחבר בדירקטוריון החברה הכלכלית.
 .3מאשרים את מינוי אמנון אשל אסולין לחבר בדירקטוריון אגם מונפורט.
 .4מאשרים עבודה נוספת למייק סקה ,מהנדס העיר.

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

_____________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
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