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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  1/2021מיום 8/2/2021
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
יורי קוצ'ר משנה לראש העיר
לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
חסרים :שמעון בן נעים ,מ"מ וסגן ראש העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
ספי בארי ,ראש מינהל כספים וגזבר העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אוהד איתאי ,סגן הגזבר

הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1איסור צילום ישיבות מועצת העיר ע"י חברי המועצה.
 .2תשובה לשאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה מוטי בן דוד בנושא פינוי אשפה
למתחם קריית חינוך.
 .3אישור חוק עזר למעלות תרשיחא (העמדת רכב וחנייתו) התשפ"א .2021
 .4אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  1/2021מיום .1/2/2021
 .5אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1/2021מיום .1/2/2021
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סדר הדיון:

ל ש כת מ נכ " ל

ראש העיר:
ערב טוב לכל החברים ,בסעיף שונות מבקשים להביא לדיון סעיף נוסף ,בבקשה אמנון.
מנכ"ל העירייה :ערב טוב,
הנושא הוא איסור צילום ישיבות מועצת העיר ע"י חברי המועצה במהלך הישיבות.
סעיף מספר  :1איסור צילום ישיבות מועצת העיר ע"י חברי המועצה.
מנכ"ל העירייה:
בעבר הנושא כבר עלה לדיון והתקבלה גם החלטה .אנו מבקשים לרענן ההחלטה
ולעדכן כי ישיבות מועצת העיר לא יצולמו ע"י חברי המועצה במהלך הישיבה.
ישיבות המועצה משודרות בלייב ,מוקלטות ,מתומללות ומפורסמות ברבים ,ההמלצה שלנו
באה
על מנת שלא ייעשה שימוש לא הולם בנאמר בישיבות.
יועמ"ש העירייה:
הנושא נבדק ברמה המשפטית .בשנת  2014כבר נתתי חוות דעת למליאה חוו"ד שניתנה
על סמך פסיקה בעניין עיריית הרצליה שהיא הפסיקה המחייבת נכון להיום ברשויות
שבהן ישיבות מועצת העיר מתועדות ומתומללות ,שזה בדיוק מה שקורה פה ,יש
אפשרות למועצת העיר לאסור הקלטה פרטית של כל מאן דהוא ,חבר מועצה או מבקר.
בנוסף ,ראש העיר הוא יו"ר הישיבה והוא יכול גם להחליט על הסדר .אז יש שיגידו
שבכלל זאת החלטה של ראש העיר .כן מביאים את זה לפה לישיבה כי לפי הפסיקה
שהיתה בעיריית הרצליה מועצת העיר רשאית לקבוע שלאור התיעוד והתמלול הקיים
ניתן לאסור הצילום במהלך הישיבה .זו החלטה סבירה שעמדה במבחן הפסיקה כאמור.
עו"ד כמיל עודה:
להבא אני מבקש לראות את הנושאים  +חוו"ד המשפטית לפני הישיבה.
הצביעו בעד:
ארקדי פומרץ  ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
הצביעו נגד :מוטי בן דוד ,כמיל עודה,
הצביע נמנע :יוסף ברדא.

החלטה בסעיף מספר  :1בהתאם להערות והצבעת החברים מאשרים איסור צילום
מהלך ישיבות המועצה ע"י הנוכחים בישיבה (נבחרים וצופים)
(החלטה מס' )001
סעיף מ' :2
תשובה לשאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה מוטי בן דוד בנושא פינוי אשפה לקריית חינוך
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מנכ"ל העירייה:
השאילתא הוגשה ע"י חבר המועצה בן דוד מוטי בנושא הפיכת קריית החינוך למזבלה
העירונית.
השאלות שנשאלו ע"י מוטי ,מקריא מהשאילתא:
 .1מה סוג האשפה שנזרקת שם עפ"י התמונות מדובר באשפה ביתית ,גזם
וגרוטאות?
 .2מבקש לקבל תשובה האם יש בכוונת העירייה להפוך את קריית חינוך למזבלה
העירונית או לתחנת מעבר.
אני מבקש להקריא את תשובתי:
 .1בעניין פינוי הגזם ממתחם קריית חינוך:
בהתאם להנחייתי כמנכ"ל העירייה בחודש האחרון נערך מבצע בשיתוף העירייה וקק"ל
לעקירת כ 300 -עצים ברחבי העיר אשר גרמו לבעיות בטיחות רבות ,באמצעות קבלן
חיצוני אשר פעל לגיזום העצים ,כל הגזם נאסף ע"י הקבלן ופונה זמנית למתחם קריית
חינוך.
בימים הקרובים באחריות הקבלן המבצע לגרוס את כל הגזם שנערם בחודש האחרון
ולדאוג לפנותו מהמתחם.
במינהל שפ"ע מצוי ההסכם שנערך עם הקבלן לגיזום העצים לעיונך באם אתה מעוניין.
 .2פינוי אשפה ממתחם קריית חינוך:
במשך שנים נאספה אשפה לא ראויה אשר פונתה גם ע"י גורמים חיצוניים למתחם.
לפני שבועיים בהתאם להנחייתי יצאה העירייה להליך הצעות מחיר לבחירת קבלן לפינוי
וניקויי השטח.
התקבלו מספר הצעות מחיר וכעת אנו פועלים לגיוס תקציב מהמשרד לאיכות הסביבה
לפינוי המפגע.

הערה:
מוטי בן דוד מבקש לדון בנושא ,וראש העיר מסביר לחבר המועצה כי הנוהל בהגשת
שאילתא הוא קריאת השאילתא והתשובה.
מוטי בן דוד מרים את הקול ומסרב לחדול מהנושא.
ראש העיר קורא את מוטי לסדר  3פעמים ומורה להוציאו מהאולם לאחר שזה מסרב
להפסיק לצעוק.
חבר המועצה מוטי בן דוד יוצא מהדיון.
סעיף מספר  :3אישור חוק עזר למעלות תרשיחא (העמדת רכב וחנייתו) התשפ"א 2021
מנכ"ל העירייה:
הרשות נדרשת ועפ"י כללי המינהל התקין להעביר חוקי עזר ,אשר בהמשך מאושרים
ע"י משרד הפנים .אנו מבקשים לאשר חוק עזר העמדת רכב וחנייתו.
אורית בבקשה תסבירי.
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יועמ"ש העירייה:
למעשה יש לנו כבר חוק עזר קיים בנוגע לחניה .קנסות על עבירות החניה הם עפ"י
תעריפים ארציים .ולא יהיה שינוי גם בחקיקה החדשה המובאת לאישור ,וכמו
שאמנון ציין אנחנו מחויבים להתאים את חוקי העזר שלנו לפורמטים המעודכנים של
משרד הפנים ולבצע עדכונים .העדכון של החוק כולל תחשיב אגרות חנייה שישולמו
רק ככל שהעירייה תקבע את איזורי החנייה.
אז פה מובא לפניכם נוסח של אישור שהוא פורמט של משרד הפנים ,חוק עזר מוצע
לפי נוסח שאישר משרד הפנים .לקחנו יועץ כלכלי שעשה תחשיב של תעריפי החניה
במידה ותתקבל החלטה של הנהלת העיר על מדיניות של כחול לבן .וזה מובא
לאישורכם.
הערה :מוטי בן דוד נכנס לדיון להצבעה
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
הצביעו נגד :מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,יוסף ברדא.

החלטה בסעיף מספר  :3בהתאם להצבעת החברים ועפ"י רוב מאשרים חוק עזר
למעלות תרשיחא  -העמדת רכב וחנייתו ,התשפ"א 2021
(החלטה מס' ) 002
הערה:
מוטי מודיע כי בהצבעתו הוא מצביע נגד בכל הסעיפים שעל סדר היום.
מוטי בן דוד עוזב את הישיבה.
סעיף מספר  :4אישור פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  1/2021מיום 1/2/2021
מנכ"ל העירייה :האם יש הערות?
יוסף ברדא :בדרך כלל אתם מציגים את עיקרי הדברים.
ראש העיר :קיבלתם את הפרוטוקול ,הכל רשום שם.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
הצביע נגד :מוטי בן דוד
נמנעו :כמיל עודה ,יוסף ברדה.

החלטה בסעיף מספר  :4בהתאם להצבעת החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת ועדת
כספים  1/2021מיום  ,1/2/2021מאשרים:
(החלטה מס' ) 003
 .1דיווח דו"ח כספי רבעון  3לשנת .2020
 .2דיווח דו"ח כספי לשנת .2019
 .3מסגרות אשראי לשנת .2021

4/5
רחוב בן גוריון  ,1ת.ד 59 .מעלות-תרשיחא  ,24952טל' ,04-9578900 :פקס'04-9578788 :
1 Ben Gurion St. P.O.B. 59 Ma`alot Tarshiha 24952, Tl: 04-9578900, Fax: 04-9578788
דואר אלקטרוניEmail: mankal@maltar.co.il :

עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha

ל ש כת מ נכ " ל

סעיף מספר  :5אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1/2021מיום 1/2/2021
ראש העיר :האם יש הערות?
הצבעה:
הצביעו בעד:
ראש העיר ,חמד נעים ,יוגב אפוטה ,טנוס נחלה ,שלמה סויסה ,יורי קוצ'ר ,לידיה רזניקוב,
הצביע נגד :מוטי בן דוד
נמנעו :כמיל עודה ,יוסף ברדה.

החלטה בסעיף מספר  :5בהתאם להצבעת החברים מאשרים פרוטוקול ישיבת הנהלה
 2/2021מיום  1/2/0201מאשרים:
(החלטה מס' ) 004
 .1הצטרפות לשירותי תקשורת בכל חשבונות הבנק
שהרשות מנהלת.
 .2מאשרים הסכם בין העירייה לחברה הכלכלית לניהול
אזור תעשייה פארק קורן.

תודה רבה.
רושמת הפרוטוקול :כלפון יהודית
מזכירת המנכ"ל

_____________________

_________________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה

ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
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