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פרוטוקול
 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  5/2020מיום 2/11/2020
מר א .אשל אסולין:

פותחים את הישיבה מן המניין .אני מבקש להוסיף סעיף אחד לישיבה מן
המניין תחת כותרת שונות שאנחנו צריכים למנות נציג לוועדה ,יש לנו ועדה
משותפת עם כפר ורדים על אזור התעשיה ,חגי שהוא כבר לא עובד
בעירייה היה הנציג ,אנחנו רוצים למנות מישהו במקומו ,אני מביא את זה
עכשיו כבקשה לתוספת בסדר היום בסעיף שונות.

מר ח .נעים:

הוא צריך להיות עובד עירייה.

מר א .אשל אסולין:

כן ,כן ,אז הסדר יום  ,הסעיף הראשון אישור פרוטוקול ועדת כספים ,הופץ
לכם פרוטוקול ועדת כספים.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

כבר דנו על התקציב ,אתם עדיין רוצים לדבר?

מר א .אשל אסולין:

יש את כל הדוחות.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אין בעיה ,בכיף.

מר א .אשל אסולין:

אם יש למישהו משהו להגיד על הסעיף ועדת כספים?

עו"ד י .ברדא:

אני רוצה להתייחס לסעיף שלוש בפרוטוקול שמדבר על אישור לקבלת
הלוואה בערבות מדינה .אתם אומרים שיש ירידה של  70אחוז בהכנסות
של האגף .מצד שני אני שואל איזה הוצאות היו ,אני במשך תקופה ארוכה
היה חושך בערב ,היו מתקשרים אלי אינספור תושבים ואומרים שאין ,אין

תאורה באגף ,אין פעילות ,אין כלום ,על מה הלך הכסף ,זה דבר אחד .דבר
שני ,אנחנו לא הבעלים היחידים ,יש לנו שותפים שם ,אז גם זה צריך לקחת
בחשבון כי לא יעלה על הדעת שכשצריך לקחת הלוואה כל המעמסה נופלת
על הכתפיים של מעלות תרשיחא וההכנסות משותפות ,זו נקודה אחת.
לגבי יתר הסעיפים אני נמנע כי אני לא ,אין את הנתונים כדי להצביע על
הדבר הזה ,הדברים מפורטים בצורה מאוד כללית ועולים רק מתוך
פרוטוקול ועדת הכספים ,לא צירפתם את הנתונים ואת ההסברים ,אנחנו
לא יכולים לאשר את זה ככה.
מר מ .בן דוד:

אני רוצה להתייחס גם ,בוועדה ,בסעיף  ,3אני אמשיך את העניין של האגם,
יש פה התייחסות רק להלוואה לשנת  ,2020זאת אומרת ידוע לנו
שהקורונה לא מסתיימת ב ,2020-היא תמשיך ב ,2021-ואין פה תוכנית
שאומרת מה יהיה ב ,2021-על פי הצפי ,אם אנחנו מסתכלים בשיקוף מלא
ב ,2020-גם  2021הולך להיות בגירעון מבחינת האגם והם היו אמורים ,מן
הראוי שיביאו תוכנית שתכלול גם את שנה הבאה ,שנה הבאה יבואו אלינו
שוב ויבקשו עוד הלוואה כי לא הייתה פעילות בגלל הקורונה ויש פה בעיה
והיא משמעותית ,שוב ,אנחנו יוצאים מתקופה מאוד קשה של סגר שני
ואנשים רוצים לעשות ספורט ,אנשים רוצים לעשות דברים בסיסיים ,לא
שמבקשים פעילות יוצאת דופן ,וכשמדברים על ללכת ולעשות ספורט באגם
וחשוך שם אז זה דבר בסיסי שצריך לתת פתרון לתושבים ,הרבה מאוד
תושבים מתלוננים על זה ומן הראוי שעל זה ,על התושבים לא יחסכו את
הכסף .עכשיו לגבי הנושא של הכספים של כל העבודות והעמותות ,אז
בזמנו דובר על פרוטוקול של שנת  ,2019כל הדוח הכספי ,ואז בזמנו הייתי
סגן ראש עיר ,בתחומי התרבות והספורט ב 2019-בתחומי התרבות
והספורט לא נכנסו כלל לגירעון ואני שמח על כך ,זה חלק מהתהליכים
שעשיתי איתם ,בספורט היה צפי גירעון של  500אלף שקלים בסוף השנה,
עשינו תוכנית התייעלות ולסיכומו של דבר לא סיימנו עם גירעון אחרי עבודה
משמעותית ,היה בתרבות הבאתי תוכנית אב לתרבות ב 120-אלף שקלים,

בניתי תוכנית בספורט ל 5-שנים והתחלתי באיגום משאבים בשיתוף עם
התרבות וזהו ,זה מבחינת הפרוטוקול הזה .אז אני נמנע מהנושא של האגם
כיוון שאין תוכנית ל ,2021-וכל השאר אני...
מר א .אשל אסולין:

אני רוצה להתייחס לשני דברים ,אחד ,הקורונה וההנחיות הסגר גזרו על
כולנו הנחיות מאוד מאוד דרקוניות ובצדק ,ותוצאתית לזה קיבלנו מספר
החלטות עם לחצים כאלה ואחרים ,מספר החלטות שלא היה מן הנמנע,
החשכנו את כל מגרשי הספורט במעלות ,החשכנו גם את האגם מהסיבה
של הקורונה ,לא מסיבה של כסף ,וכל יום הייתה פניה ,כולל של החברים
פה יושבים ,להדליק את האורות אבל זה לא עומד בהלימה עם ההנחיות
שניתנו לנו והיו הנחיות מאוד מאוד קשות שהייתי שמח אם להיו קיימות רק
כדי לאפשר לאנשים לצאת ולעשות את אותו ספורט.

מר מ .בן דוד:

אני דיברתי אחרי הסגר.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אתם דיברתם בזמנים שלכם ,כל אחד ,לא מפריעים ,מותר לכם ,אז עונים
שלכם.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אנחנו מנהלים פורום קורונה ברמה של פעמיים בשבוע ובכל דיון אחד
הדברים המרכזיים מה אנחנו מאפשרים לציבור והיו פניות מפה עד הודעה
חדשה ובצדק ,כי בסוף אנשים סגורים בתוך הבתים וכשקיבלנו החלטה
לאפשר את זה זה היה אחרי שהמדינה אפשרה ללכת למהלך כזה או אחר
שאפשר לנו לתת הנחיות כי לא התכוונו לעבוד בניגוד לחוק .אחד המקומות
שהחלטנו זה באגם .הדבר השני שאני רוצה להגיד לגבי אגם מונפורט,
התקיימה ישיבת דירקטוריון בהשתתפות כל חברי הדירקטוריון שבתוכם גם
נציגות מעלה יוסף ,וחברי הדירקטוריון אישרו את ההלוואה ולמעשה
ההלוואה מובאת על פי חוק לידיעת חברי המליאה ,כלומר זה לא שעכשיו
עיריית מעלות תרשיחא מחליטה שהיא לוקחת הלוואה בשם האגם ,האגם
יזם את זה ,יושב פה בזום ממלא מקום מנכ"ל האגם ולמעשה הם יזמו את
זה .חברי הדירקטוריון דנו בזה ארוכות וקיבלו החלטה לאשר לאגם ,הוא

הראה שם את כל התהליכים שקורים באגם ועכשיו אנחנו מביאים לידיעת
חברי המליאה שזה מחייב אותם .אז זה לשאלת השותפות בין מעלה יוסף
למעלות תרשיחא.
עו"ד כ .עודה:

מי לוקח את ההלוואה?

עו"ד א .טואף:

האגם

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אגם

מר א .אשל אסולין:

חברת האגם היא חברה כלכלית עצמאית ,תאגיד עירוני משותף למעלה
יוסף ולנו ואני אומר עוד פעם ,היה דיון מאוד ארוך בתוך הדירקטוריון
שבסופו של דבר הייתה הכרעה לאפשר להם לקחת על פי תוכנית שהציג
ממלא מקום מנכ"ל האגם .אז זה לגבי הסוגיות ,אני חושב שאפשר להביא
את זה להצבעה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אם יש אולי ,כמיל ,איימן ,לא ,הכל בסדר ,חבר'ה ,מי בבקשה? אה ,סליחה,
לא ראיתי.

עו"ד כ .עודה:

אני רואה למשל בעמוד  5ששמעון בן נעים "אני מבקש לקיים דיון בנפרד
בנושא הרווחה "...הדיון הזה התקיים?

מר מ .בן דוד:

עוד לא.

עו"ד כ .עודה:

אז איך אתם מבקשים להצביע ,איך אתם מצביעים ,על מה?

מר מ .בן דוד:

אמרת לי.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

עוד פעם ,יש בקשה לקיים דיון ,מצביעים על הפרוטוקול ,הישיבה עוד לא
הייתה ,אנחנו מצביעים על הפרוטוקול ,כמיל ,לא מצביעים על משהו שלא
נעשה ,מצביעים על הפרוטוקול ואנחנו כן נקיים את הדיון.

עו"ד א .שנאתי:

אנחנו על  1-2-3בעד ,ועל סדר היום ,ועל פרוטוקול ועדת הכספים ,על
השאר נמנעים .כמיל.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אנחנו זה אתה וכמיל? או.קי.

עו"ד כ .עודה:

וגם הסתייגות של שנינו ביחס לסעיף  2הגם שיש הרבה חמלה לזקנים,
אבל אנחנו מצביעים בעד למרות הטרוניה שהעלה נחלה בגוף הפרוטוקול
ואנו מצטרפים לאותה טרוניה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

מי מכם בעד משהו או נגד משהו?

מר מ .בן דוד:

אני ...לפרוטוקול ,נמנע בסעיף  ,3כל השאר מאשר.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

בעד פרוטוקול.

מר מ .בן דוד:

חוץ מסעיף .3

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

מי חברים בעד הפרוטוקול?

עו"ד י .ברדא:

אני נמנע.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

אתה נמנע על הכל ,או.קי .ושאר האנשים אמרו את ההסתייגויות שלהם.

 .2דיווח הוועדה לקבלת תרומות – פרוטוקול הוועדה מיום 2/9/2020
 .3דיווח הוועדה לקבלת תרומות – פרוטוקול הוועדה מיום 14/9/2020
מר א .פומרנץ ,רה"ע:

סעיף הבא.

מר א .אשל אסולין:

 2ו 3-הם שני סעיפים שמובאים לידיעה ,זה דיווח על קבלת תרומות .על פי
הכללים כל תרומה שהעירייה מקבלת מחייבת אותנו להביא את זה לדיון
בפני ועדת תרומות .עשינו דיון בפני ועדת תרומות .תרומה אחת מדובר על
ד"ר ענת גורן שלמעשה כותבת ספרים ותרמה ספרים שהתקבלו במעלות
תרשיחא וחולקו לילדי בתי הספר וקיבלנו את זה בהחלט בשמחה רבה,
והתרומה השניה היא של גברת שהחליטה לתרום כסף לנצרכים ,לנזקקים
בישוב וגם את זה קיבלנו וזה חולק על פי אמות מידה שקבענו ביחד עם
מחלקת הרווחה ,שני הסעיפים האלה מובאים להצבעה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

מי בעד? כולם בעד ,פה אחד .רגע ,סליחה שניה ,שמעון ביטון לא נמצא,
יצא ,אז חוץ משמעון ביטון.

 .4שונות
מר א .אשל אסולין:

הסעיף האחרון ,מינוי של חבר במקום חגי ,אנחנו מביאים את השם של
מייק ,מהנדס העיר ,להיות חבר ,אני חבר אחד מטעם העירייה ,יש שני
חברים מכפר ורדים ומייק מובא במקום חגי ,מייק המהנדס.

מר ט .נחלה:

אני חושב שהייתם צריכים להתייעץ ,להביא את זה שנתייעץ מי יהיה מטעם
העירייה.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

מטעם העירייה זה מנכ"ל ומהנדס ,המהנדס יודע איך הפיתוח של האזור,
מנכ"ל מוביל את העניין.

עו"ד כ .עודה:

המהנדס יעזוב את התפקיד שלו בתור מהנדס וילך לשם.

מר א .פומרנץ ,רה"ע:

לא בדיוק ,אבל בסדר .מי בעד בבקשה ,מי נגד ,מי נמנע? תודה רבה,
או.קי .תודה רבה לכולם.

