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פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין  7/2021מיום 8/11/21
משתתפים :מר ארקדי פומרנץ  -ראש העיר
מר שמעון בן נעים – מ"מ וסגן ראש העיר
מר נחלה טנוס  -סגן ראש העיר
מר יורי קוצ'ר  -משנה לראש העיר
מר יוגב אפוטה -סגן ראש העיר בתואר
מר טוביה גלזר – חבר מועצת העיר
מר נזיל אנדראוס – חבר מועצת העיר
חסרים :מר שמעון ביטון – חבר מועצת העיר
הגב' לידיה רזניקוב – חברת מועצת העיר
ד"ר עו"ד יוסף ברדא – חבר מועצת העיר
מר מוטי בן דוד  -חבר מועצת העיר
עו"ד כמיל עודה – חבר מועצת העיר
עו"ד איימן שנאתי – חבר מועצת העיר
משתתפים נוספים :מר אמנון אשל אסולין -מנכ"ל העירייה
הגב' אירית מורן  -ראש אגף כספים וגזברית העירייה
עו"ד נידאא אבו האשם –סגנית יועמ"ש העירייה
ד"ר נירית גל גוטמן – מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
הגב' ירדן כהן טומרצ'ק – מ"מ סגנית גזברית
הגב' לוטם שושן – מנהלת פיתוח כלכלי ומיצוי משאבים
מר אילן אוחנה  -דובר העירייה
מר רומיאו דכואר – מנהל פרוייקטים מינהל הנדסה
מר עמית דהן – מנהל תפעול החברה הכלכלית ואזור תעשיה
מר עידן כפיר – מנהל עמותת הספורט
הערה :מצ"ב תמלול הישיבה
על סדר היום:
 .1אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  7/2021מיום 1/11/21
עפ"י סדר היום:
א .הוספה והתקנת אנטנות סלולריות בעיר לשיפור קליטה -מצ"ב.
ב .אישור תב"רים – מצ"ב.
ג .מינוי נציגים למועצת איגוד ערים לאיכות הסביבה הגב' גלינה אמדור
ומר יוסי לוי ראש אגף שפ"ע – מצ"ב.
ד .אישור מתן ייפוי כח לעמותה למען הקשיש לצורך קבלת כספים ישירות
ממשרד הרווחה.
ה .הצגת מדד קהילתיות בעיר.
ו .אישור והצגת פרויקט עיר חדשנות במעלות-תרשיחא.
ז .תוכנית מפורטת תרשיחא.
 .2שונות.
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סדר הדיון:
מנכ"ל העירייה :ערב טוב לכולם ,פותח את הישיבה ומבקש להוריד מסדר היום שני
נושאים השייכים לגב' מרינה רוזנר מנהלת רשת המתנ"סים בשל היעדרותה והם:
* הצגת מדד קהילתיות בעיר.
* אישור והצגת פרויקט עיר חדשנות במעלות-תרשיחא
נתחיל בסעיף  1מבקש להביא לאישור את פרוטוקול ישיבת הנהלה מיום . 1/11/21
סעיף מספר  :1אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר  7/2021מיום :1/11/21
ראש העיר :יש הערות לגבי הפרוטוקול?
נחלה טנוס :מבקש להתייחס לגבי תוכנית מתאר של תרשיחא ,מבקש מרומיאו דכואר
להציג זאת.
רומיאו דכואר :הכפר תרשיחא הינו כפר שנבנה עוד לפני קום המדינה.
חלק הם קרקעות מדינה וחלק קרקעות פרטיות.
ישנם שטחים רבים שנקראו שטחי בינוי אשר נבנו בצורה צפופה עם גישה מאוד
מוגבלת וללא ראייה תכנונית.
כתוצאה מתכנון לקוי נוצר מצב בעייתי בכפר שגרם לפגיעה בתושבים כגון:
* קושי בהוצאת וקבלת היתר בנייה מכל מיני סיבות.
* פיתוח תרשיחא בעתיד וכדו'..
(מצ"ב נייר עמדה חתום ע"י מרק פסין מהנדס העיר)
נחלה טנוס :אני מברך על החלטה זו להביא לסדר היום את תוכנית מתאר תרשיחא ,זו
תוכנית חשובה מאוד והגיע הזמן שנושאים יובאו לטיפול ותכנון מחדש.
נזיל אנדראוס :מברך על התוכנית של תרשיחא זו תוכנית חשובה ונחוצה מאוד ,אבל
ישנם עסקים שעדיין לא יכולים להוציא רישיון עסק ועד שתוכנית זו תאושר יקח
המון זמן ,מה יעשו בעלי העסקים? איך אפשר לעזור להם?
ראש העיר :נדון בבעיית רישיון עסק לעסקים בפורום הנכון.
מבקש לציין ,שחבל שחברי האופוזיציה מתרשיחא אינם כאן כדי להצביע על אישור
תוכנית מתאר של תרשיחא.
הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,נחלה טנוס ,יורי קוצ'ר ,יוגב אפוטה,
נזיל אנדראוס ,טוביה גלזר.
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החלטה בסעיף  :1בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב פרוטוקול ישיבת
הנהלה  7/2021מיום ( :1/11/21מצ"ב פרוטוקול הנהלה)
סעיף מספר  :2אישור  2תב"רים נוספים בסעיף שונות:
מנכ"ל העירייה :ישנם  2תב"רים שנוספו מבקש להביא לאישור.

הצבעה:
הצביעו בעד :ראש העיר ,שמעון בן נעים ,נחלה טנוס ,יורי קוצ'ר ,יוגב אפוטה,
נזיל אנדראוס ,טוביה גלזר.
החלטה בסעיף מספר  :2מאשרים פה אחד את התב"רים.
ראש העיר :סוגר את הישיבה.
רושמת הפרוטוקול :דפנה עייש
מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה

______________________
ארקדי פומרנץ ,ראש העיר

___________________________
אמנון אשל אסולין ,מנכ"ל העירייה
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