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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  1/2022מיום 31/1/22
משתתפים :מר ארקדי פומרנץ  -ראש העיר
מר שמעון בן נעים  -מ"מ וסגן ראש העיר
מר טנוס נחלה – סגן ראש העיר
מר יורי קוצ'ר  -משנה לראש העיר
הגב' לידיה רזניקוב  -חברת מועצת העיר
מר טוביה גלזר  -חבר מועצת העיר
מר ביטון שמעון  -חבר מועצת העיר
מר נזיל אנדראוס – חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי  -חבר מועצת העיר
מר מוטי בן דוד  -חבר מועצת ה
עו"ד כמיל עודה  -חבר מועצת העיר
חסרים:

ד"ר עו"ד יוסף ברדא – חבר מועצת העיר
מר יוגב אפוטה -סגן ראש העיר בתואר

משתתפים נוספים :מר אמנון אשל אסולין -מנכ"ל העירייה (בזום)
עו"ד ענבר בן סימון  -יועמ"ש העירייה
מר בסאם מרעי – מבקר העירייה
מר אורן משה – מנהל רכש ומכרזים
הגב' אורנה טל – ראש מינהל חינוך (בזום)
מר רומיאו דכואר – מנהל פרוייקטים מינהל הנדסה
ד"ר נירית גל גוטמן -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים( -בזום)
מר יוסי לוי – ראש אגף שפ"ע (בזום)
הגב' לוטם שושן – מנהלת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים
מר אילן אוחנה – דובר העירייה
מר אופיר עקיבא – מנכ"ל אגם מונפורט (בזום)
מר עידן כפיר – מנהל מדור הספורט (בזום)
מר עמית דהן – מנהל תפעול החברה הכלכלית (בזום)
מר טל מעוז – קב"ט העירייה
הגב' שלומית יפתח – מנהלת תחום שלטון מקומי מחוז צפון
הערה :מצ"ב תמלול הישיבה.

על סדר היום:

 .1אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  1/2022מיום  – 24/1/22מצ"ב
 .2אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1/2022מיום  – 24/1/22מצ"ב
 .3שונות 2 :תב"רים נוספים – מצ"ב
מינוי אירית מורן לממונה על הגבייה  -תוספת
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סעיף מספר  :2פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1/2022מיום 24/1/22
ראש העיר :פותח את הישיבה ומתחיל מסעיף מספר  2ישנה התייחסות לפרוטוקול?
נזיל אנדראוס :כן לי ,יש לי כמה דברים לומר ,דברים על ליבי ואני חייב לומר אותם.
ערב טוב לכולם ,מאז כשנכנסתי לתפקידי לפי כחצי שנה עשיתי כל שביכולתי להשפיע
במסגרת הנהלת העיר ולהביא למימוש חלק קטן ממה שהבטחתי לבוחריי לצערי כל
מאמצי לא צלחו לא נותר לי אלא להגיד את האמת לציבור בוחריי.
ראש העיר :סליחה נזיל ,ההתייחסות רק לפי הפרוטוקול.
נזיל :לא יפה אני רוצה להתייחס למה שאני חושב ,מבקש להמשיך את דבריי.
ראש העיר :לפי הפרוטוקול תתייחס ,אני מבקש רק לסעיפי הפרוטוקול.
שמעון בן נעים אני יעזור לך נזיל ,לפי הפרוטוקול בסעיף מספר  1המשך הדרך
הקואליציוני.
ראש העיר :שמעון בן נעים אל תתערב ,הוא יודע להסתדר.
שמעון בן נעים :לפי הפרוטוקול על סדר היום המשך הדרך הקואליציוני ,לזה הוא
מבקש להתייחס.
נזיל אנדראוס :הדברים הבסיסיים והקריטיים שהיו בלב מסע הבחירות שלנו כגון
סוגיית האוטונומיה שניהולה של תרשיחא ומעמדה בצל השותפות ,בנוסף עניני
התכנון בתרשיחא תקצוב עמותות וכדו' ,נושאים אלו לא זכו אפילו לדיון ראשוני.
ראש העיר :סליחה נזיל ,מזהיר אותך פעם ראשונה אתה לא מדבר לגבי הפרוטוקול.
ראש העיר :אני מבקש ומזהיר אותך פעם שנייה ,זה לא קשור לפרוטוקול.
מוטי בן דוד :סעיף מספר  1המשך הדרך הקואליציוני.
ראש העיר :מוטי אתה מפריע אני מזהיר אותך פעם ראשונה.
נזיל אנדראוס :נושאים אלו לא עלו ע"י הסגן וכמובן לא על ידי קודמו ,לגבי סעיף 1
אני לא רואה את עצמי חלק מהנהלת העיר הנוכחית אמשיך לפעול לטובת תרשיחא
הציבור מספסלי האופוזיציה.
שמעון בן נעים :מבקש להתייחס לגבי סעיף מספר  1המשך הדרך הקואליציוני ,אני פה
מתרה במנכ"ל שכותב פה "מתנהלים איי אלו מגעים קואליציוניים" למנכ"ל אין שום
זכות פוליטית להתערב בנושאים הקואליציוניים.
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ראש העיר :המנכ"ל לא מתעסק בנושאים פוליטיים ,אני מתעסק בכך ,הוא רק מדווח.
שמעון בן נעים :זה מה שרשום בפרוטוקול ,אל תגידו מה הוא מדווח זו עבירה חמורה
דבר שני ,אין הצבעות בזום אתם קיימתם הצבעה בזום לחלק מהחברים או שיש
הצבעות חוקיות או שלא.
ראש העיר :כל ההצבעות נעשו חוקית ,ועדות מותר ,לקיים בזום .רק מליאה אסור
בזום ,חבל שאחרי שלוש שנים אתה לא יודע שוועדות מותר להצביע בזום .לא משנה.
מנכ"ל מבקש להתייחס.
מנכ"ל העירייה :מבקש לומר לשמעון בן נעים וליתר חברי המליאה ,שאחד מתפקידי
הוא הוצאת סדר יום לדיוני מליאה.
האם אני כותב את דעתי? לא! אני כותב סדר יום עפ"י הנחיות ראש הרשות והנהלת
העיר ומבקש מסגן ראש העיר שבקיא בהליכים לא לייצר בלבול בקרב חברי המליאה.
מוטי בן דוד :אני חושב בצורה ברורה שהעניינים מסתדרים וככל שאנו עובדים יחד
שלוש שנים ושלושה חודשים אחרי הבחירות יש פה ראש עיר כושל שלא יודע
להתנהל ולתפקד.
ראש העיר :אתה לא תיתן לי ציון ,מבקש להתייחס לפי הפרוטוקול.
מוטי בן דוד :מה שאני רוצה להגיד את מה שאתה רוצה לעשות בסעיף  1נמנע זאת
ממך ,אני אומר שאתה לא מתנהל כמו שצריך ונמנע ממך לבזבז מעל  800אלש"ח
בשנה ו 9-חודשים הקרובים ונעשה כל מה שצריך לעצור אותך על מנת להפסיק לבזבז
כספי ציבור ,לא עשית כלום ,סגרת מוסדות ,הבאת גירעונות כי אין לך יכולות זה מה
שאתה יכול אני מציע לך במקום לפטר אנשים קום תתפטר אתה .אתה ראש עיר
כושל.
שמעון בן נעים :אני רוצה להעיר הערה לגבי הסגנות ומ"מ כל מה שעשתי זה לחסכון
את הכסף של העירייה שכל הציבור ידע זאת .ואת המשכורת הזו אני חוסך מבחינתי
תיתן את הכסף הזה לצעירים או לטובת הציבור .כבר חודש ימים אני לא מקבל כסף.
ראש העיר :שמעון אתה אומר להחזיר את הכסף ,אתה רוצה להחזיר אותו בבקשה
אין שום בעיה.
שמעון בן נעים :אני כבר חודש ימים לא מקבל כסף.
עשיתי את זה בשביל לחסוך את הכסף לעירייה מבחינתי תייעד את הכסף הזה לטובת
התושבים.
ראש העיר :אתה קיבלת משכורות במשך כל תקופתך כסגן בערך של מאות אלפי
שקלים .אם אתה רוצה להחזיר הרשות תשמח ,אתה מאשים אותי אני לא לקחתי את
הכסף.
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שמעון בן נעים :אני כבר חודש לא מקבל כסף שכל הציבור ידע אני לא רוצה לקבל
כסף אני לא מתכונן להמשיך לקבל את הכסף הזה.
ראש העיר :נכון קיבלת משכורת עד לפני חודש – מאות אלפי שקלים ונטלתי את
סמכויותיך ואתה מחליט להישאר סגן שלי בכל זאת ללא סמכויות.
שמעון בן נעים :רק בגלל לפקח עליך שלא תעשה שטויות אני לא צריך את המינוי
הזה .הכסף הזה שיישאר בקופה הציבורית לטובת העיר.
ראש העיר :זאת אומרת שאתה שלוש שנים היית פה לא עשית שטויות? רק אני?!
שמעון בן נעים :עשיתי ותרמתי הרבה מכספי הפרטי מה שאתה לא מסוגל לעשות
בכסף של העירייה ובהלוואות שקיבלת לא היית מסוגל לקיים חלק קטן
מההתחייבויות שלך.
ראש העיר :אתה רוצה להישאר סגן?
שמעון בן נעים :אני רוצה להישאר סגן רק בתואר ,רק בשביל שהמשכורת הזו תישאר
לטובת הציבור כדי שאפקח עלייך שלא תעשה שטויות ,אתה עוד תשמע בהמשך.
ראש העיר :מעניין שרק עכשיו המשכורת לא מעניינת אותך.
נחלה טנוס :אני רוצה להתייחס לדבריו של נזיל אנדראוס הוא שייך לרשימה שלי והוא
הכריז עכשיו על פיטוריו ואי אפשר לשחק בזה .מבקש להודיע לכם שאני נמצא פה
בכדי לשרת את תושבי תרשיחא אבל לצערי הרב אני מכין עבודות ופרוייקטים העלתי
 4הצעות חשובות בשיתוף עם נזיל והוא אפילו חתום עליהם ,אתה מדבר שעמותת
הספורט לא מקבלת כסף זה לא נכון .מאיפה הבאת את זה נזיל? עמותת הספורט כן
מקבלת תקציב לידיעתך .נכנסת כבן אדם שלילי מהתחלה והזהירו אותי לא להכניס
אותך ,רק לידיעתך שאני שעמדתי על חמד להתפטר כדי שאתה תיכנס.
נזיל אנדראוס :אתה ליצן ,אל תהיה ליצן נחלה.
נחלה טנוס :בכל תפקידך  4חודשים תגיד לי איזה הצעה הבאת אלי ולעירייה ישבת
עם המנכ"ל עם הגזברית ולא היו לך טענות ,תחזיר את המנדט לרשימה המאוחדת ,זה
לא מנדט פרטי שלך.
נזיל אנדראוס :תפסיק להיות ליצן נחלה .אתה ליצן.
נחלה טנוס :אני מבקש לפנות למר שמעון בן נעים ,הכרתי אותך מהלב רצית לתרום
לעיר ,אבל לאחרונה אין בנינו קשר אתה יודע שעברנו תקופה מאוד קשה מאז
שנכנסנו לקואליציה  4פעמים בחירות בממשלה ,בלגן של קורונה כוונותיך היו טובות
אבל אני מצטער שהגענו למצב הזה בכלל עכשיו המצב בעירייה יותר טוב בהרבה.
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נזיל אנדראוס :נחלה אתה ליצן של תרשיחא.

שמעון בן נעים :אענה לך נחלה בפשטות השתדלתי ,אתה וחמד הייתם ערבים
לסיכומים הקואליציוניים לחזרה האחרונה שחזרתי רציתי לעבוד ,לעשות ,לייצר
דברים רציתי שישמעו אותי אתה חושב שרציתי להתפטר ,ראש העיר לא עמד בכך ,לא
רצה לשמוע את דעותיי ,נבחרתי ע"י  1,200בוחרים בשביל לשרת אותם לא בשביל
לשבת על הכיסא.
ראש העיר :מבקש להביא להצבעה את הסעיפים בפרוטוקול של ההנהלה
מספר 1/2022
הצבעה( :חברי המליאה מצביעים בהתאם להסתיגויותיהם מסעיפי הפרוטוקול בפירוט
הבא):
סעיף מספר  :1המשך הדרך הקואליציונית – הרכב הקואליציה ומינוי בעלי תפקידים
נגד :שמעון בן נעים ,שמעון ביטון ,מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,נזיל אנדראוס ,איימן
שנאתי.
בעד :ארקדי פורמנץ ,לידיה רזניקוב ,נחלה טנוס ,יורי קוצר ,טוביה גלזר
סעיף מספר  :2עדכון חברים בדירקטוריונים של התאגידים :חברה כלכלית,
אגם מונפורט ,מתנ"ס גרס ,תאגיד המים מעיינות זיו.
מינוי גב' אירית מורן ועו"ד ראמי גרזוזי בתאגיד מעיינות זיו ,מינוי מרק מיקי אטיאס
לחברה כלכלית אגם מונפורט  -עבר פה אחד.
סעיף מספר  :3אישור מסגרות אשראי בבנקים:
נגד :שמעון בן נעים ,שמעון ביטון ,מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,נזיל אנדראוס ,איימן
שנאתי.
בעד :ארקדי פורמנץ ,לידיה רזניקוב ,נחלה טנוס ,יורי קוצר ,טוביה גלזר
סעיף מספר  :4אישור תב"רים:
עבר פה אחד.
סעיף מספר  :5דו"ח ליקויים מבקר משרד הפנים לשנת :2019
הערה :הועלה משום מה להצבעה ולא עבר ,אך בפועל הנושא לא היה אמור להעלות
להצבעה אלא רק ליידוע החברים הנוכחים.
סעיף מספר  :6הרשאות למורשה חתימה חדשים בבנקים (מילנה לויקטוריה):
עבור פה אחד.
סעיף מספר  :7הרחבת שוק תרשיחא חלקה מס'  21גוש 19191
עבר פה אחד.
סעיף מספר  :8קידום תוכנית מפורטת באזור ביה"ס יהל"ם( :מרק מציג את פירוט
הפרויקט והנתונים אודות התוכנית)
עבר פה אחד.
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החלטה בסעיף אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  1/2022מיום :24/1/22
פרוטוקול הנהלה מספר  1/2022אושר בכפוף להסתייגויות הבאות:
סעיף מספר  - 1המשך הדרך הקואליציונית – הרכב הקואליציה ומינוי בעלי תפקידים-
לא אושר.
סעיף מספר  - 3אישור מסגרות אשראי בבנקים – לא אושר
סעיף מספר  1אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר  1/2022מיום :24/1/22
ראש העיר :מבקש להביא לאישור את התב"רים הנ"ל.
מס'
תבר

שם הפרויקט

סכום

גורם מממן

2224

 2מרחבי הכלה

₪ 111,800

משרד החינוך

2225

גן חדשני

₪ 78,500

משרד החינוך

2226

מתקני כושר גופני

₪ 82,300

משרד החינוך

2227

חממות חוה חקלאית

₪ 34,220

משרד החינוך

2228

שיפוץ אולם הסיף נתיב
מאיר

₪ 556,920

משרד התרבות והספורט

2229

רכישת מדיחי כלים בגני
ילדים

₪ 74,902

המשרד להגנת הסביבה

2230

סימון והתקנים

₪ 105,555

משרד התחבורה

2214

רלב"ד פעולות בדרכים

₪ 48,000
הגדלה מסכום
22,000

הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים

2231

שיפוצים בגן גפן

142,389

מפעל הפיס
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הצבעה:
הצביעו בעד:
ארקדי פומרנץ ,נחלה טנוס ,לידיה רזניקוב ,יורי קוצ'ר ,טוביה גלזר ,איימן שנאתי,
שמעון בן נעים ,שמעון ביטון ,כמיל עודה ,מוטי בן דוד ,נזיל אנדראוס.
החלטה בסעיף  1פרוטוקול ישיבת ועדת כספים מספר  1/2022מיום :31/1/22
בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד את התב"רים הנ"ל.

סעיף מספר  :2מסגרות אשראי בבנקים:
ראש העיר :מבקש להביא לאישור את מסגרות האשראי בבנקים כפי שהיו בשנה
שעברה.

בנק
פועלים

אשראי
מבוקש ₪
1,200,000

מרכנתיל (מוניציפל)

2,500,000

מרכנתיל

650,000

לאומי

2,000,000

מזרחי
מרכנתיל (מוניציפל)
הלוואה ז"ק

2,000,000
4,100,000

הצבעה:
נגד :שמעון בן נעים ,שמעון ביטון ,מוטי בן דוד ,כמיל עודה ,נזיל אנדראוס,
איימן שנאתי.
בעד :ארקדי פורמנץ ,לידיה רזניקוב ,נחלה טנוס ,יורי קוצר ,טוביה גלזר.
החלטה סעיף מספר  :2לא אושרה את הארכת מסגרת האשראי של העירייה
לשנת .2022
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סעיף מספר  3שונות:
אורן משה :מבקש בסעיף מספר  3שונות :להביא לאישור את מינוי הגזברית הגב'
אירית מורן לממונה על הגבייה.
הצבעה:
הצביעו בעד:
ארקדי פומרנץ ,נחלה טנוס ,לידיה רזניקוב ,יורי קוצ'ר ,טוביה גלזר ,איימן שנאתי,
שמעון בן נעים ,שמעון ביטון ,כמיל עודה ,מוטי בן דוד ,נזיל אנדראוס.

החלטה בסעיף מספר  :3בהתאם להצבעת החברים מאשרים פה אחד את מינויה של
הגב' אירית מורן לממונה על הגבייה.

רושמת הפרוטוקול :דפנה עייש
מזכירת לשכת מנכ"ל

___________________
ארקדי פומרנץ
ראש העיר

_________________
אמנון אשל אסולין
מנכ"ל העירייה
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