עיריית מעלות תרשיחא
Municipality of Ma`alot Tarshiha

ל ש כת מ נכ " ל

כ"ב באייר תשפ"א
 04במאי 2021
235531.docx

פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  3/2021מיום 3/5/2021
משתתפים :ארקדי פומרנץ ,ראש העיר
שמעון בן נעים ,מ"מ וסגן ראש העיר
חמד נעים ,סגן ראש העיר
יוגב אפוטה ,סגן ראש העיר בתואר
יורי קוצ'ר משנה לראש העיר
טנוס נחלה ,חבר מועצת העיר
שלמה סויסה ,חבר מועצת העיר
ביטון שמעון ,חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה ,חבר מועצת העיר
עו"ד יוסף ברדא ,חבר מועצת העיר
חסרים :לידיה רזניקוב ,חברת מועצת העיר
מוטי בן דוד ,חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי ,חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
עו"ד אורית טואף ,יועמ"ש
אוהד איתאי ,סגן הגזבר
אירית מורן ,גזברית העירייה הנכנסת

הערה :מצ"ל תמלול הישיבה.
על סדר היום:
 .1שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה בן דוד מוטי בנושא פינוי מזבלה בקרית
חינוך.
 .2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  3/2021מיום .28/4/2021

סדר הדיון:
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ראש העיר :ערב טוב לכל החברים,
אני מבקש להביע מכאן את הזדהותנו חברי המועצה ותושבי מעלות תרשיחא באירוע
הקשה שקרה בהר מירון בסוף השבוע ,אנו שולחים מכאן את תנחומינו למשפחות
שאיבדו את יקיריהם ורפואה שלמה לאלו שנפגעו.
נשלח מכאן ברכות חג שמח לחברי המועצה והתושבים אשר חוגגים את חג הפסחא
והרמדאן .חג שמח.
מנכ"ל העירייה :ערב טוב,
סעיף מספר :1
שאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה בן דוד מוטי בנושא "פינוי מזבלה בקרית חינוך".
מנכ"ל העירייה:
מקריא משאילתא שהוגשה ע"י חבר המועצה מוטי בן דוד בנוגע לפינוי הפסולת
בקרית חינוך" :מתי יפונו כלל הרי הגזם ושאר פסולת הגושית מהמזבלה בקרית חינוך?
האם יש רישיון מהמשרד לאיכות הסביבה להפוך את קריית חינוך למזבלה?"
תשובת העירייה:
"כפי שדיווחתי בישיבה הקודמת ,אנו פועלים לפינוי המפגע ,הררי הגזם יפונו לאחר
שיסתיים "מבצע" לכריתת כ 300 -עצים ע"י קק"ל והעירייה ברחבי העיר.
נותרה כמות עצים נוספת לכריתה ואז ייגרסו הכל יחד.
בנוגע לפינוי הגרוטאות התקבלו  2הצעות מחיר לפינוי בנוסף להגשת הצעה
להשתתפות בקול קורא לניקוי שטחים במרחב הציבורי -ממתינים לתשובה.
בנוסף ניתנה הנחייה על ידי ראש העיר לטפל ולדאוג לפינוי מיידית ,מדובר בעלות של
כ ₪ 85,000 -ואנחנו כרגע פועלים למציאת תקציב.
בנוגע לרישיון מהמשרד לאיכות הסביבה – אין לנו כל אישור כזה".
סעיף מספר  :2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה  3/2021מיום .28/4/2021
מנכ"ל העירייה:
לפני שנתחיל הדיון בסעיף זה אני מבקש לעדכן כי בסעיף מספר  ,4מינוי נציג העירייה
בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו ,אנו מבקשים למנות את מר שלומי בן דהן
כנציג העירייה.
האם יש הערות?
יוסף ברדא:
מציג הערותיו בנוגע לדו"ח לתושב ,בית העלמין החדש ,מינוי חברים במועצה דתית,
מצב התחזוקה וניקיון העיר בתקופה האחרונה בהמשך לפניות רבות של תושבים אליו.
ראש העיר :בנוגע לניקיון אתה מדבר בשמך.
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חמד נעים :מדוע התושבים לא פונים לסגנים ,הניקיון בעיר בסדר.
שמעון בן נעים:
מציג את כל הפעולות שננקטו על ידו כמ"מ וסגן ראש העיר בנושאים:
העיכוב במינוי חברים במועצה הדתית ע"י משרד הפנים .תפקוד המועצה הדתית.
תחזוקת בית העלמין הישן ,פעולות לקראת פתיחת בית העלמין בבוא העת.
גיוס תורמים לבניית בית טהרה ,סככה ושירותים בבית העלמין החדש ועוד.
ראש העיר:
איננו זקוקים לשום פוסט כדי להראות שאנחנו עושים את המוטל עלינו.
מעלים פוסטים ויוצרים סערה על דברים שאנו כבר מטפלים בהם.
בנוגע למינוי חברים במועצה דתית ,הנושא נמצא זמן רב בטיפול משרד הפנים
ויועמ"ש המשרד .מבחינת העירייה הגשנו את כל הטפסים והפרוטוקול שנדרשנו
להגיש.
שמעון בן נעים :אנחנו פתוחים לשמיעת כל ביקורת במטרה ללמוד ולקדם דברים.
כמיל עודה:
מברך ומבקש להודות לכל מי שעוסק ופועל להקמת בית ספר יסודי בתרשיחא:
ראש העיר ,סגני ראש העיר ,מינהל חינוך ,מינהל הנדסה.
מבקש לשמוע על הפעולות שנעשות ע"י העירייה.
חושב שכדאי לחשוב על מיקום אחר לבית הספר ,המיקום כיום נמצא בתוך שכונת
מגורים מציע לבדוק את השטח הצמוד לבית ספר אורט מלמטה.
מנכ"ל העירייה:
אני אתייחס וואג'די ירחיב ,בשנתיים האחרונות החינוך עובר מהפיכה משמעותית
במעלות תרשיחא מבחינת תשתיות ,אנו לקראת בניית  2בתי ספר חדשים ויחלו
בבנייתם בקרוב מאוד ,בנוסף לתקציבים והשקעות שאושרו לעירייה לשיפוץ במוס"ח
קיימים.
ראש העיר:
מבקש להוסיף כי אנו לקראת סיום שיפוץ מבנה הצופים שלוקחים זאת כמובן מאליו,
שיפוץ משמעותי בבית ספר הראשונים ,שיפוץ בתי ספר ,גני ילדים ובחינוך הבלתי
פורמלי בסכום של  7מלש"ח .זה מקצת הפעולות שלנו בענייני חינוך.
ואג'די דכואר:
מסביר את כל התהליך והפעולות שננקטו והביאו להסכמת משרד החינוך לאישור
בניית בית ספר יסודי בתרשיחא.
טנוס נחלה:
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מבקש להודות לרה"ע ,מנכ"ל ,מינהל חינוך ומינהל הנדסה אשר עמלו קשה והגיעו לאישור.
החלטה בסעיף מספר ( :2החלטה מס' ) 012
פרוטוקול ישיבת הנהלה  3/2021מיום  28/4/2021מאושר פה אחד ע"י כל החברים.
מאשרים:
 .1בניית בית ספר יסודי בתרשיחא  -מאשרים להתקדם מול משרד החינוך לקראת
תכנון ביניית בית ספר חדש בתרשיחא.
 .2מינוי שלומי בן דהן כנציג העירייה בדירקטוריון תאגיד המים מעיינות זיו.
 .3מינוי מיקי אטיאס ועו"ד סוניה דקואר כנציגי העירייה בדירקטוריון אגם מונפורט.
 .4מינוי עו"ד נידאא אבו האשם כנציגת העירייה בדירקטוריון החברה הכלכלית.
 .5מינוי גב' ורדה קורן כחברה בבית דין למשמעת של הרשומ"ק.
 .6מאשרים מתן אישור לעבודה נוספת לעבודת ערין ביסן.
מנכ"ל העירייה:
מבקש לעדכן כי בשבוע הבא ביום רביעי ,אנו נערכים לקיום אירוע חגיגי לקראת
חג השבועות .במהלך האירוע נעניק תעודות הוקרה למתנדבים במהלך תקופת הקורונה,
עובדים מצטיינים של העירייה והמתנ"ס .יהיה הפנניג גדול והופעה של הזמר שמעון
בוסקילה.
מכאן אני מזמין את חברי המועצה והתושבים להשתתף באירוע.
תודה רבה.

רושמת הפרוטוקול :כלפון יהודית
מזכירת המנכ"ל

_____________________
ארקדי פומרנץ ,ראש העיר

_______________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
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