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 6 מר  ארקדי פומרנץ, ראש העיר משתתפים:

 7 מר נעים חמד, סגן ראש העיר 

 8 מר יוגב אפוטה, סגן ראש העיר בתואר 

 9 מר יורי קוצ'ר, משנה לראש העיר  

 10 דוד, חבר מועצהמר מוטי בן  

 11 גב' לידיה רזניקוב, חברת מועצה 

 12 מר שמעון ביטון, חבר מועצה 

 13 מר טנוס נחלה, חבר מועצה 

 14 מר כמיל עודה, חבר מועצה 

 15 מר איימן שנאתי, חבר מועצה 

 16 מר שלמה סויסה, חבר מועצה 

 17 מר אמנון אשל אסולין, מנכ"ל העירייה  מוזמנים:

 18 עו"ד אורית טואף, היועצת המשפטית לעירייה      

  19 

 20 על סדר היום:

 21 .7.12.20מיום  2/2020אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  .1

 22 שונות. .2

 23 

 24 פרוטוקול

 25 

 26 אני פותח את הישיבה מן המניין.  ע:”א. פומרנץ, רה

 27 

 28 

 29 7.12.20מיום  2/2020אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מס'  .1

מן המניין ישיבת מליאה  
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 1על סדר היום זה אישור הפרוטוקול מישיבת הנהלה. קיבלתם את    א. אשל אסולין:

 2פרוטוקול ישיבת ההנהלה, הופץ אליכם. האם יש התייחסויות 

 3 לפרוטוקול?

 4כן. ראשית אני לא ראיתי התייחסות, היום הייתה שביתה בעיריית  מ. בן דוד:

 5מעלות תרשיחא. אני מפה רוצה לחזק את העובדים בעיריית מעלות 

 6הועד שהיום רוב רובם הצביעו אי אמון בך, ארקדי, וגם תרשיחא ואת 

 7 מי שהוביל את האפשרות הזאת שלא יגיעו לפתרון. אני רוצה גם לחזק, 

 8 אני לא נעים לי, לא נעים לי לעצור אותך, לא נעים לי,  ע:”א. פומרנץ, רה

 9 למה? מ. בן דוד:

 10כי אתה כל כך מדבר יפה, אבל זה לא קשור. זה לא קשור בכלל   ע:”א. פומרנץ, רה

 11 לפרוטוקול. 

 12 אתה מנסה להתעלם שהייתה היום, מ. בן דוד:

 13אני לא מתעלם. אתה צודק. אז אני אומר לך לא, אין מה לדבר על זה, זה   ע:”א. פומרנץ, רה

 14 לא על סדר היום.

 15 למה? מ. בן דוד:

 16 וקול. אנחנו מצביעים על הפרוטוקול, מוטי. כי זה לא בפרוט  ע:”א. פומרנץ, רה

 17בסדר. אין בעיה, אני אתייחס לזה. אני רוצה להגיד כמה מילים בעניין  מ. בן דוד:

 18 הזה.

 19 לא. הפרוטוקול בלבד. ע:”א. פומרנץ, רה

 20 אתה לא מסוגל לשמוע, מ. בן דוד:

 21 פרוטוקול בלבד.   ע:”א. פומרנץ, רה

 22 אין בעיה, מ. בן דוד:

 23 אני אשמע אותך,  ע:”רהא. פומרנץ, 

 24 אבל אני רוצה להגיד כמה מילים.  מ. בן דוד:

 25 פרוטוקול,  ע:”א. פומרנץ, רה

 26 אתה סותם לי כל הזמן את הפה. מותר לי להגיד משהו. מ. בן דוד:

 27 ידידי, פרוטוקול בלבד.   ע:”א. פומרנץ, רה
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 1תשכח את זה. אתה לא נותן לאנשים לדבר. אנחנו מדינה דמוקרטית, אל  מ. בן דוד:

 2 אל תשכח.

 3 אתה יכול לעשות את זה בפייסבוק. כאן מדברים על פרוטוקול.   ע:”א. פומרנץ, רה

 4 אני אדבר איפה שבא לי. מ. בן דוד:

 5 יש לך לדבר על הפרוטוקול?  ע:”א. פומרנץ, רה

 6 כמובן שיש לי. כמובן שיש לי. מ. בן דוד:

 7 אז בבקשה, אנא ממך.  ע:”א. פומרנץ, רה

 8 אני רק אשלים, :מ. בן דוד

 9 תראה כמה,   ע:”א. פומרנץ, רה

 10 שהורים וילדים סובלים בגלל שאתה, מ. בן דוד:

 11 פרוטוקול. אני מבקש ממך,  ע:”א. פומרנץ, רה

 12 לא יודע לקבל החלטות. מ. בן דוד:

 13זה נחשב פעם שלישית לקריאה לסדר או שצריך מחדש עוד פעם? אז אני   ע:”א. פומרנץ, רה

 14 מבקש ממך תהיה ענייני לפרוטוקול. זה קריאה ראשונה,

 15 אתה לא מסוגל להתמודד, מ. בן דוד:

 16 אני מבקש קריאה שנייה,   ע:”א. פומרנץ, רה

 17 כשלון שלך. מ. בן דוד:

 18 טוקול?אתה מפריע. יש לך מה להגיד לפרו  ע:”א. פומרנץ, רה

 19 קודם כל לגבי הפרוטוקול ואני גם אחזור, מ. בן דוד:

 20 תודה.  ע:”א. פומרנץ, רה

 21למה שאני אמרתי ואז תוציא אותי, אין לי שום בעיה. אני רק אגיד דבר  מ. בן דוד:

 22, מינוי ועדת רישוי עסקים. אז מי 2כזה שלגבי ההרכב ועדה, סעיף מס' 

 23מחזיק תיק. פה אתם  שאמור לעמוד בראש הועדה זה ראש העיר או

 24 רשמתם את המנכ"ל וזה לא תקין.

 25 אתה לא קראת פשוט מה כתוב בסוף.  ע:”א. פומרנץ, רה

 26 שנייה, שנייה. תן לי לסיים. מ. בן דוד:

 27 לא כתוב,  ע:”א. פומרנץ, רה
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 1אני יודע שקשה לך. תן לי לסיים. חברי הועדה הם צריכים להיות חברי  מ. בן דוד:

 2המועצה ונציגי ציבור ואני לא רואה פה שום נציג, חבר מועצה או נציג 

 3 ציבור. ומי שצריך להיות שמה, 

 4 מוטי, מוטי,    א. אשל אסולין:

 5 שנייה, שנייה, תן לי לסיים ותתייחס. מ. בן דוד:

 6 רק מתייחס כל מה שאמרת אתה טועה ויכול להתייחס לזה, לא, אני   א. אשל אסולין:

 7 אז אני אשמח. אז אני אשמח. אז אני אשמח. מ. בן דוד:

 8ואם תסתכל בסוף כתוב יתקיים דיון בין החברים בהנהלה הבאה והנושא    א. אשל אסולין:

 9 עפ"י החלטת ראש העיר יובא שוב לדיון,

 10 אוקי. מ. בן דוד:

 11 , מעמיק.מקצועי   א. אשל אסולין:

 12 אוקי. מ. בן דוד:

 13ולכן הסוגייה הזאת גם כתבנו בצורה חד משמעית שנעשה דיון וזה יבוא    א. אשל אסולין:

 14 עוד פעם למליאת המועצה לאחר הדיון,

 15 אז למה לקבל החלטה עכשיו? מ. בן דוד:

 16 מדובר על פרוטוקול. תסתכל מה כתוב.  ע:”א. פומרנץ, רה

 17החלטה בסדר גמור. אני רוצה רק לסיים ולומר אני יודע אם לא מקבלים  מ. בן דוד:

 18שזה לא, אתה לא רוצה לשמוע את זה אבל העובדים, הועד עובדים 

 19 התקפל ועשה את הכול,

 20 מוטי,  ע:”א. פומרנץ, רה

 21 מיליון שקלים, 7מתוך  6ונתן לך  מ. בן דוד:

 22 אני מבקש פעם שלישית לפרוטוקול.  ע:”א. פומרנץ, רה

 23 ה לא מוכן לקבל את ההצעה של ועד העובדים. למה?ואת מ. בן דוד:

 24 יש לך מה להגיד על פרוטוקול? עוד בנוסף משהו על הפרוטוקול?  ע:”א. פומרנץ, רה

 25 כנראה שהתוכנית התייעלות לא מעניינת אותך. אתה רוצה לפטר, מ. בן דוד:

 26 יש לך עוד משהו לפרוטוקול?  ע:”א. פומרנץ, רה

 27אתה רוצה לפטר ותיקים ואתה רוצה לקצץ שעות לכל העובדים בעירייה  מ. בן דוד:
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 1הזאת. אז העובדים בסוף זה המשאב הכי חשוב שלך ושלך, אמנון. אבל 

 2 אלף שקל למנכ"ל העירייה.  200-במקום זה אתה קונה רכב ב

 3 אוקי.  ע:”א. פומרנץ, רה

 4 יש לנו כספים שאתה צריך לחסוך אז מה שאתה עושה, מ. בן דוד:

 5 הנה עשית את שלך,  ע:”א. פומרנץ, רה

 6 לא. מה שאתה עושה, מ. בן דוד:

 7 עשית את שלך, אתה יכול עכשיו להוציא את זה לפייסבוק,   ע:”א. פומרנץ, רה

 8 לא, כמובן שאני אוציא. מ. בן דוד:

 9 ואני מבקש פעם שלישית ואחרונה,  ע:”א. פומרנץ, רה

 10 כמובן שאני אוציא.  מ. בן דוד:

 11 יש לך מה להגיד לפרוטוקול?  ע:”רהא. פומרנץ, 

 12 אתה לא מאיים עלי. אני אומר את הדברים כמו שהם. מ. בן דוד:

 13 אז פרוטוקול, בבקשה.   ע:”א. פומרנץ, רה

 14 השאלה אם הייתה היום השבתה מה קורה בעתיד. מ. בן דוד:

 15 פעם שלישית אני מזהיר אותך,   ע:”א. פומרנץ, רה

 16 מה קורה בעתיד. מ. בן דוד:

 17 תוציאו אותו בבקשה מהמליאה.  ע:”פומרנץ, רהא. 

 18 האם ישבתם דיברתם עם הועד, עשיתם משהו? מ. בן דוד:

 19 להוציא אותו בבקשה.  ע:”א. פומרנץ, רה

 20 שהילדים שלנו לא יסבלו. מ. בן דוד:

 21 הילדים שלך לא קשורים לעניין.  ע:”א. פומרנץ, רה

 22 הילדים שלי זה הילדים של העיר שלנו. מ. בן דוד:

 23לא קשורים לעניין. הילדים שלנו מקבלים את המקסימום ותודה למערכת   ע:”. פומרנץ, רהא

 24 חינוך.

 25 לא מקבלים כלום ממך. מ. בן דוד:

 26 צא בבקשה החוצה ותחזור להצבעה. צא החוצה.  ע:”א. פומרנץ, רה

 27 אני יוצא, הכול בסדר. מ. בן דוד:
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 1 בסדר גמור.  ע:”א. פומרנץ, רה

 2 תמתין. מ. בן דוד:

 3 אני ממתין. לי יש זמן. תמתין אבל שתוכל להיכנס להצביע.   ע:”א. פומרנץ, רה

 4 )מוטי בן דוד יצא(

 5כן חברים, מישהו עוד רוצה בבקשה להתייחס? אז אנחנו מביאים   ע:”א. פומרנץ, רה

 6 להצבעה. תחזיר בבקשה את מוטי. 

 7 אפשר רק לאורית שאלה? כ. עודה:

 8 חס? שנייה, שנייה, יש פה שאלה. שנייה. תמתין שנייה.אתה רוצה להתיי  ע:”א. פומרנץ, רה

 9 ראיתי את מה שכתבת בעניין עדיין אין חתימה,  כ. עודה:

 10 של המניות. אורית:

 11 אז אפשר לעשות את זה עדיין בשלבים? כ. עודה:

 12 כן. המניות האלה שראש העיר לשעבר,  אורית:

 13 אבל זה לא צריך להיות חבילה אחת. כ. עודה:

 14 לא, לא.  אורית:

 15 אתה מקבל מהחברה הכלכלית, ט. נחלה:

 16 חברה כלכלית.  ע:”א. פומרנץ, רה

 17אני דיברתי עם אלברט נחס, הוא בקשר עם המשפחה הזאת, כולם חתמו,  ט. נחלה:

 18משפחת חזן חתמה, ראש העיר הקודם חתם, ופשוט מאוד אלברט לקח 

 19לא על אחריותו שהוא ידבר עם משפחת נחמן רם, נחמן רם ז"ל הוא 

 20נמצא היום. אשתו והמשפחה מה שהבנתי חושבים שזה נכס, שיש כסף 

 21בחברה הכלכלית ופשוט מאוד הם רוצים את החלק שלהם. אבל שיבינו 

 22 אנחנו כחברה כלכלית, 

 23 אני גם דיברתי, אורית:

 24עכשיו אני פניתי עוד פעם לעו"ד נחס אלברט על מנת שאנחנו נגמור עם  ט. נחלה:

 25ת כל הסיפור הזה ופשוט מאוד עד עכשיו לא הסוגייה הזאת ונפתור א

 26 קיבלתי תשובה ממנו. 

 27עו"ד נחס מאוד קואופרטיבי, אני גם דיברתי איתו לפני כמה חודשים.  אורית:
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 1הבעיה היא זה יותר מבין היורשים של עו"ד נחמן רם יש שם גם עו"ד 

 2שלא יודעת, זה ייקח יותר זמן. נתחיל קודם עם השניים האלה, זה גם 

 3שיש פה מישהו שכבר בדק והבין שאין שום בעיה בדבר הזה, גם מראה 

 4התחייבנו שבמידה ויהיה איזה חיוב במס בתהליך הזה אף אחד מהם לא 

 5 ישא באיזשהו תשלום. אני מניחה שבימים הקרובים,

 6יש בינתיים שם רק חובות, אז אולי אנחנו ניתן את השליש למשפחה של   ע:”א. פומרנץ, רה

 7 . עוד שאלות חברים? לא? תכניס חבר להצבעה. עו"ד המכובד ז"ל

 8 )מוטי בן דוד נכנס(

 9מי נגד? יש מישהו נמנע? תודה רבה  כן. מי בבקשה בעד הפרוטוקול?  ע:”א. פומרנץ, רה

 10 לכולם. רגע, לאחר הכול כולם הצביעו בעד. 

 11 

 12 סוף הישיבה
 13 


