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 י"ב באב תשפ"ב
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244534.docx 
 

 9/8/22מיום שלישי    10/2022פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  
 

 ראש העיר  -משתתפים: מר ארקדי פומרנץ 
 סגן ראש העיר  –מר טנוס נחלה                
 חברת מועצת העיר -הגב' לידיה רזניקוב                
 משנה לראש  העיר  -מר יורי קוצ'ר                
 סגן ראש העיר בתואר   -מר יוגב אפוטה               
 חבר מועצת העיר  -מר טוביה גלזר                 
 חברת מועצת העיר –הגב' הלן שחאדי                
 מ"מ וסגן ראש העיר -מר שמעון בן נעים                
 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון                 

 –חבר מועצת העיר   -מר מוטי בן דוד                 
 חבר מועצת העיר  –מר שמעון משה                
 חבר מועצת העיר –מר נזיל אנדראוס                

 
 חבר מועצת העיר -עו"ד איימן שנאתי חסרים: 

 
 מנכ"ל העירייה  –מר אמנון אשל אסולין משתתפים נוספים: 
 ראש אגף כספים וגזברית העירייה  -אירית מורן הגב'                          
 יועמ"ש העירייה  -עו"ד ענבר בן סימון                          

   סגנית גזבר –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק                          
 דובר העירייה –מר אילן אוחנה                          
 מבקר העירייה –עי מר באסם מר                         

 
 תמלול הישיבה.   ב הערה: מצ" 

 
 על סדר היום: 

 
 השבעת חברת מועצת העיר. .1
 פיטורי מ"מ וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי מ"מ וסגן בשכר . 2

 מר יוגב אפוטה.    
 הרשויות   לחוק 14מינוי מר יוגב אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף . 3

 )תיק שפ"ע, ותיק   והאצלת סמכויות המקומיות )בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם(   
 חינוך ממלכתי דתי(   
 
 

 .ראש העיר פותח את הישיבה
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 : השבעת חברת מועצת העיר הגב' הילן שחאדי 1סעיף מספר  

 
כמיל עודה ראש העיר: מציג את הגב' הלן שחאדי חברת מועצת העיר במקום עו"ד 

שהתפטר ממועצת העיר, גב' הלן אני מבקש לברך אותך לכניסתה של מועצת העיר 
עשייה מרובה ואנו נשמח שנוכל לעבודה בשיתוף פעולה לטובת כלל התושבים 

 תרשיחא. -במעלות
 

"אני מתחייבת לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה  הלן שחאדי: 
 את שליחותי במועצה". 

מספר דברים אני היום פה כדי לשרת את כלל היישוב ובפרט את  מבקשת להגיד 
 תושבי תרשיחא אני מאחלת לכולם הצלחה רבה.

 
 ראש העיר מר ארקדי פומרנץ ונחלה טנוס סגן ראש העיר מענקיים זר פרחים 

 לגב' הלן שחאדי על כניסתה לתפקיד. 
 

 מועצת העיר  שחאדי לכניסתה לתפקיד כחברת ןנחלה טנוס: אני מברך את הגב' היל
אני מכיר את הלן כאישה שתורמת בכל התחומים בחברה של תרשיחא מקווה שיהיה 

 שיתוף פעולה למען התושבים.
 

נזיל אנדראוס: מבקש לברך את הגב' הלן שחאדי שמח לראות עוד אישה במעמד הזה  
במועצת העיר ולא סתם אישה, אישה של עשייה עם ראש משכמה ומעלה בטוח  

משפט להילן  תבדקי אם כל מה שאת מאמינה בו וכמו    .בתפקיד הזה ישתצליח
 שהבטחתם לבוחרים שלכם נמצא במקום שאת יושבת בו עכשיו תודה והצלחה. 

 
 דקות.  5שמעון משה: אני מבקש לדבר 

 
 ראש העיר: אם זה קשור למינוייה של הגב' הלן שחאדי, אז כן לדבר רק לגבי הסעיפים.

 
העיר החדשה הגב' הלן שחאדה ובאותה  לברך את חברת מועצתשמעון משה: מבקש 

 מידה לדבר על שאר הסעיפים.
ברכות חמות לגב' הילן על הצטרפותך למועצת העיר, תעשי הכל למען התושבים 

 ביושר ובשקיפות מלאה. 
 ראוי לציין שהישיבה הבא לכבודך אך בעיקר מכרעת לראש העיר... 

 
 ום.. ראש העיר: סליחה להיצמד לסדר הי

 
 שמעון משה: מותר לי להגיד מה שאני רוצה. 

 
ראש העיר: אתה תיצמד לסדר היום, אם זה קשור לסעיף הראשון אז תדבר רק מה 

 שקשור לסעיף. 
 מוטי בן דוד: תן לו לדבר.
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 ראש העיר: מוטי בן דוד אני מזהיר אותך פעם ראשונה. 

 
 הוא רוצה. שמעון בן נעים: תן לו להתבטאות הוא רוצה להגיד את מה ש

 
 אני מזהיר גם אותך תדברו לפי נושאים.  בן נעים,  ראש העיר: שמעון

 
פוליטי בתחום שמעון משה: ממשיך בנאומו,  גב' הלין אני מבין שאין לך כל ניסיון 

ומקווה כי לפני שאת נותנת חלק בהצבעה תשכילי ללמוד את חוזר מנכ"ל  מוניציפלי ה
אשמח לסייע לך בכל אשר  ,הלות האמתית בעירופקודות העירייה כדי להכיר את ההתנ

 תרצי בהצלחה. 
 

 ראש העיר: יש עוד מי שרוצה לברך את הגב' הלין שחאדי? אין נעבור לסעיף הבא. 
 

פיטורי מ"מ וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי  :  2סעיף מספר  
 מ"מ וסגן בשכר מר יוגב אפוטה. 

 לסעיף זה? ראש העיר: האם יש התייחסות 
 

היו שני החלפות   , שמעון משה: כן, אני רוצה לשאול את היועמ"ש אם יש לה תשובה
של סגנים, האם מותר להצביע פעם נוספת על מינוי סגן כן או לא אם יש אשמח 

 אז בהזדמנות אחרת.  תשובה עכשיולך לשמוע אם אין 
 

שמעון בן נעים אלא  היו בעבר שתי הצבעות שנגעו לפיטוריו של מריועמ"ש העירייה: 
. זו פעם ראשונה בה הפיטורין הסעיף הזה להבדיל מפעמים קודמות הוא סעיף אחרש

הם לצורך מינוי ספציפי וזו הצעה חדשה לסדר היום ולא מדובר בהצעה לדיון בהצעה  
 נדחית או בהצעה לביטול החלטה קודמת שהתקבלה. 

 
 ? שמעון משה: כמה פעמים מותר להחליף סגנים

 
מדובר בחילוף   . לכןהעירייה: מי שכיהן עד עכשיו זה מר שמעון בן נעים יועמ"ש
חילוף זה כשמדברים על העובדה שהוא התפטר וחזר כמה פעמים אינה חילוף.  .ראשון

 וזה עדיין לא קרה.  סגן אחד בסגן אחר שונה,  מצב של חילוף
 

פה רוטציה, אז זה   מוטי בן דוד: אני רוצה לתקן אותך מכיוון שהיה פה עוד חילוף והיה
 נחשב לפעמיים.

 
 ראש העיר: יש עוד משהו שרוצה להתייחס? 

ר  כוזמי ש  עיף פיטוריו של מר שמעון בן נעיםקש להתייחס לסבשמעון ביטון: אני מ
ומנענו את   ראר והצבענו בעד שיישאבישיבות הקודמות למה שמעון התעקש להיש

הדחתו כדי לחסוך כסף לציבור אני חשוב שאפשר להמתין עם המינוי הזה, יש עוד 
 שנה וחודשים בחירות היה אפשר להמתין עם זה, הגזברית מציגה פה את עלות השכר  

 חצי מיליון שקל עד סוף השנה. 
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 שקל יצא אליכם תיקון.  ןמיליויועמ"ש העירייה: זה לא חצי 
 

 לחסוך אותם.  ואלף זה רבה, יכולנ 200שמעון ביטון:  גם 
 

 , מילים האלו ראש העיר: חבל מאוד כששמעון בן נעים כיהן כסגן לא אמרת את ה
שלא אמרת את המילים הללו  ה סגן בשכר שיעבוד, חבל יהיש ישנה אופציהכעירייה 

 אז כששמעון בן נעים כיהן כסגן ומ"מ. 
 

נה מ"מ שצריך להיות ושמעון ביטון: זה תקדים אני בדקתי, זה לא פעם ראשונה שממ
 והיועמ"ש רשמה השאר יעבוד כספר, זה לא נראה טוב.  75% -לטובת התושבים ב 24/7

 
משרה ולא הייתה שום  50% -ראש העיר: אתה טועה, יש לי חברים שכיהנו כסגנים ב

 בעיה עם זה. 
 

גם בלי התפקיד  בהתנדבות עובד שעות ביממה  24יטון אני  יוגב אפוטה: אדון שמעון ב
 הזה. 

 
שמעון בן נעים: אתה מדיח אותי היום כך בס"ד הקדוש ברוך הוא ידיח אותך מראשות  

אתה לא דואג לתושבי העיר לקופת העיר אתה  עיר ואת כל היועצים והשותפים שלך. ה
שעמלו שתיבחר לראשות  בוחרים 1250אתה צריך להתבייש דואג רק לפוליטיקה שלך, 

 העיר, אסור להאמין לך, הבטחות לחוד ומעשים לחוד. 
 

זה בושה וחרפה על מה שאתה מדבר אני אני מתנצל לעצור אותך, שמעון, ראש העיר: 
 ולא עשית כלום.  קורא אותך לסדר פעם ראשונה כשהיית סגן היית צריך לעבוד

 
 ון בן נעים, שמעון ביטון, יצאו מהאולם ועזבו את הישיבה: מוטי בן דוד, שמע

 נזיל אנדראוס. 
 

 הצבעה:  
: ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, לידיה הצביעו בעד

 רזניקוב, הילן שחאדי. 
 

 נמנע: שמעון משה
 

פיטורי מ"מ  בהתאם להצבעה החברים פה אחד מאשרים את   : 2  החלטה בסעיף מספר 
 וסגן ראש העיר מר שמעון בן נעים לצורך מינוי מ"מ וסגן בשכר  מר יוגב אפוטה. 
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מינוי מר יוגב אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף  :  3סעיף מספר  

  הרשויות  המקומיות )בחירת ראש הרשות סגניו וכהונתם(   לחוק   14
 . צלת סמכויותוהא 

 
ראש העיר: תרשו לי לברך את יוגב אפוטה, כמו שנאמר כאן לפני מס' דקות יוגב 

 מלאה ועל כך תודה.  תעד עכשיו כיהן כסגן בתואר ועשה עבודה בהתנדבואפוטה 
 

  ית , בתוקף סמכותי כגזברתבהתאם להנחיות משרד הפנים הריני מאשרגזברית העירייה:  
,    2022עד דצמבר    -לחודשים אוגוסט    ,סגןיוגב אפוטה להעירייה, כי עלות העסקת מר  

 משרה.  75%ל  אחזקת רכבהעלות כאמור כוללת מרכיב שכר ו₪   210,140 ההינ
עמידה   מאפשרות  תרשיחא  מעלות  עיריית  של  הכספיות  יכולותיה  כי  לאשר  הנני 

 . בהתחייבות הכספית כפי שפירטתי לעיל ולטווח הנדרש
 

 משרה?  75% -נחלה טנוס: מדובר ב
 

 גזברית העירייה: כן. 
 

הריני למסור לחברי מליאת העיר, את חוות דעתי המשפטית למינוי יועמ"ש העירייה:  
( לחוק 1)א()  14מר יוגב אפוטה לתפקיד סגן וממלא מקום קבוע לראש הרשות, לפי סעיף  

, דהיינו כסגן  1975  -, תשל"ה  -וכהונתם(הרשויות המקומיות) בחירת ראש רשות, סגניו  
 דתי. –בשכר, ואישור האצלת סמכויותיו בתחום השפ"ע והחינוך הממלכתי 

 
וממלא מקומו הקבוע, אושרה במליאת העיר בשכר  בהינתן כי חדילת סגן ראש העיר  

 (,  3) 25ברוב חבריה, כאמור בהחלטה מהיום, בהתאם לסעיף 
הגזברית שצורפה לזימון לישיבה, הריני ליתן חוות דעתי בהתאם  ובהינתן חוות דעת  

 בטרם ההצבעה.  3.6.1.3בסעיף  4/2017להוראת נוהל  
 

זה   ואין במינוי  בהתאם לחוות דעתי המשפטית  אין מניעה משפטית למינוי האמור, 
משום חריגה או סטייה מהוראות החוק או הנוהל. מדובר בחילוף סגנים ראשון ויחיד  

 חלק מהסכם רוטציה.  ינווהוא א
כמו כן הריני לאשר בחוות דעתי זו כי ככל שתאושר האצלת הסמכויות ע"י המליאה   

היום  לסדר  ההצעה  כפי  בשכר  סגן  מינוי  אצילת   –לצד  את  מאשרת  שהמועצה  הרי 
  .או תאורטית תייצוגיהסמכויות כדין. מדובר בהאצלת סמכות ממשית ושאינה 

 
לסוגיית דעתי  בחוות  בהתאם    אתייחס  וזאת  אפוטה.  יוגב  מר  של  הנוסף  העיסוק 

מדובר  בפניי,  שהונח  ולמידע  לחומר  בהתאם  זה  בהקשר   . ד'  בפרק  הנוהל  להוראות 
של מועמד בעל עיסוק נוסף כספר גברים   75%במינוי סגן ומ"מ קבוע בהיקף משרה   

דעתי  ועד היום, אשר לפי חוות    2012וילדים במספרה בעיר, אשר החלה פעילותה משנת  
ב )ב( לחוק המאפשרים משרת סגנות בהיקף משרה חלקית    15עומד בכל תנאי סעיף  

)ג(. עוד אציין כי בהתאם   15תנאי סעיף    -לצד עיסוק נוסף לנוכח קיום התנאים, ו ב 
חריג לאיסור על העסקה בעיסוק נוסף ללא אישור שר הפנים  ממילא  הג לחוק     15לסעיף  
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של   בתקופה  חלים  שהחל  החודשים    6לא  לעסק  ביחס  סגן  של  לכהונה  הראשונים 
משמע בששת החודשים הראשונים    -ב )ג(  15פעילותו לפני תחילת הכהונה למעט  סעיף  

 לכהונה אין תחולה לאיסור העיסוק בהיבטי אישור השר לעיסוק הנוסף כאמור. 
 

בהתאם למידע שנמסר לי מהמועמד לא מתקיים חשש לניגוד עניינים במינויו מפאת  
להימנע  העי חובתו  למועמד  והובהרה  בכלל  או  לקוחותיו  רשימת   לאור  הנוסף,  סוק 

 מניגוד עניינים בין משרתו כסגן  ומ"מ לבין עיסוקו הנוסף. 
 

  3.4כמו כן הובהרו למועמד תנאי העסקתו כסגן ומ"מ בהתאם להוראות הנוהל בסעיף  
: ימי חול  דרך כללב  המועמד פירט כי שעות עבודתו וימי עבודתו בעיסוק הנוסף הינם

השעות הינן ויום ו' בבוקר עד כניסת חג/ שבת ומוצ''ש.    15:00-20:00בשעות אחה''צ  
במדויק  קירובב ולא  בלבד  ווכהערכה  לשינוייםזאת  ,  לבכפוף  וכן  שיכולים אילוצים  , 

 ונחיצותו בתפקידו כסגן ומ''מ.   הבעיריימדרישות תפקידו לנבוע גם 
 

ת , בהתאם להצעה לסדר,  לאשר את מינויו של הסגן  המליאה מתבקשת ע"י ראש הרשו
א לחוק הרשויות המקומיות )ראש הרשות סגניו ותנאי   14ומ"מ קבוע בשכר  מכוח סעיף  

, אשר עונה על הדרישה לביצוע התפקיד בהיקף שעות 75%כהונתם(, בהיקף משרה של 
בדירוג   לעובד  שעות    21במשרה מלאה כלומר מעל    מנהלישהינו מעל מחצית שעות 

פחותה מ לתקופה שאינה  הכהונה  כי  בהחלטתה  וכן מאשרת  חודשים   12  -שבועיות, 
כאמור. תוך אישור סמכויות המואצלות ע"י ראש הרשות: אחריות על תיק שפ"ע ועל  

  .תיק החינוך הממלכתי דתי. בהתאם לחוות דעת הגזברית וחוות דעתי
 

הוראות הנוהל במלואן לצורכי המינוי ואישור  לאחר אישור המינוי כדין במליאה יבוצעו  
 העיסוק הנוסף  במשרד הפנים בהתאם לדין.

 
שמעון משה: אני מבקש לפנות ליועמ"ש בשאלה, את ציינת שאין ניגוד עניינים  

 האם המקצוע של אפוטה כספר אינו פגיעה בתדמית העירייה?  .במינוי
 

חושב שאתה צריך לחזור בך מהמשפט  מנכ"ל העירייה: ברשותך אני מבקש להגיב, אני 
ישראל  שלא יכולים להתמודד   נם אזרחים במדינתהזה, למעשה אתה בא ואומר שיש

אז תחזור בך תפקיד /לא משנה מי זה בעל המקצועו ,לכהונה בתפקידים מסוג  זה
 תכבד את האדם והמקצוע שלו.

 
 ראש העיר: שמעון אתה פוגע באנשים.

 
פוגעת, החוק במדינת ישראל מאפשר לכל בעל תפקיד מנכ"ל העירייה: זו אמירה 

 להתמודד כדת וכדין ישנם כללים מה מותר מה אסור. 
 

שמעון משה: אני מדבר כעיסוק כספר בזמן כהונה כסגן ראש העיר זו לא פגיעה 
 בתדמית העירייה? 

 
חושב שאתה מייצג אותם, זה לא  לא מכובד ולא מכבד את אלה שאתה  ראש העיר: זה

 יפה. 
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 תן לי לדבר.  ,שמעון משה: אני פונה ליועמ"ש

 
 תחזור להצבעה. ומהאולם  אני יוציא אותך, פעם ראשונה  ראש העיר: אני מזהיר אותך

 
 שמעון משה: תן לי להגיד משפט. 

 
 ראש העיר: לא, אתה פוגע באנשים. אני מזהיר אותך פעם שנייה.

 
 .שאצא מהאולם .רוצהשמעון משה: זה מה שאתה 

 
 מזהיר אותך פעם שלישית תצא בבקשה מהאולם.  ראש העיר:

 
שמעון משה: אתה חוצפן, אני מבקש מהגזברית לא לשלם לפני אישור של משרד 

 הפנים. 
 

אתה לא יכול לבקש מאף אחד כלום כיוון שהכל נעשה כאן בעירייה כחוק  ראש העיר: 
 וכדין. 

 
 ולא חזר להצבעה.  שמעון משה יוצא מהאולם ועוזב את הישיבה.

 
 הצבעה:  

: ארקדי פומרנץ, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, נחלה טנוס, טוביה גלזר, לידיה הצביעו בעד
 רזניקוב, הלן שחאדי. 

 
מינוי מר יוגב : בהתאם להצבעת החברים פה אחד מאשרים 3 החלטה בסעיף מספר 

יות )בחירת הרשויות  המקומ לחוק 14אפוטה למ"מ וסגן ראש העיר בשכר, לפי סעיף 
 . והאצלת סמכויות ראש הרשות סגניו וכהונתם(

 
מנכ"ל העירייה: בהצלחה יוגב, החלטה במיניו של סגן ומ"מ ראש העיר קבוע בשכר, 

א' לחוק הרשויות המקומיות )ראש הרשות, סגניו ותנאי   14מר יוגב אפוטה מכוח סעי 
  21שהינו מעל  ביצוע התפקיד הינו בהיקף שעות 75%, בהיקף משרה של כהונתם(

 חודשים. 12שעות שבועיות )כפי דרישות הדין(, ולמשך תקופה שהינה מעל  
בנוסף מאושרת האצלת הסמכויות של ראש הרשות לסגן ומ"מ קבוע בשכר שהינה: 

 אחריות על תיק שפ"ע ואחריות על תיק החינוך הממלכתי דתי בעיר.
 

ומ"מ ראש העיר רציתי להגיד נחלה טנוס: מברך את חברי יוגב אפוטה לתפקיד סגן 
הוא פגע , מספר מילים בפני חבר המועצה שמעון משה, על מה שהוא דיבר ואמר פה

, יוגב פעיל בעיר עשה עבודה זו לא תרבות דיבור  גם באחרים לא רק ביוגב אפוטה
עוד  קדם ת מגיע לך יוגב להיות בתפקיד הזה ואני בטוח שנאמנה וטובה בהתנדבות, 

 ם בעיר ונעבוד  ובשיתוף פעולה מאחל לך הצלחה רבה.יותר הרבה נושאי
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טוביה  גלזר: מזל טוב יוגב, אני שמח בשבילך חבר יקר, חבר מועצת העיר שעושה 
במה עוסקים אבל אני יודע שכל מי שעוסק ולא משנה  שהרבה. חבל שירדו לדרג  

משנה מה  וע זה זכותו זה מקובל ויפה, גם אם הוא סנדלר זה גם מכובד לא באיזה מקצ
 ותעזור לנו יישר כח למען התושבים יודע שתעשה הרבה  אותך ו רך בעיסוקו אני מ

 ומזל טוב. 
 

יודע יוגב אפוטה: רוצה להודות לכם על התמיכה המלאה מי שהספיק להכיר אותי 
 מבחן התוצאה הוא בשטח מודה לכולם.  ,אני מדבר פחות ועושה הרבה ש
 

ך אותך יוגב על כך שבאמת מגיע לך להיות ראש העיר: לקראת סיום כפי שאמרתי מבר
, מכספך  הפרטי ךסגן בשכר עשית את תפקידיך שלא יכולה להשתמע לשתי פנים בזמנ

אלא שישבו כאן  . 100 -מ 100הצליחו  ים אירועה זמנך הפרטי שקיימת היה ב כל אירוע ו
לעשות משהו  ובתפקידם בשכר,  כשכיהנו היום ודיברו, כאב להם שלא עשו מספיק 

שעושים כאן הרבה אנשים בהתנדבות וכאן המקום להודות ליורי לידיה, לנחלה,  
  השישיי אנחנו כקואליציה .טוביה  שעושים עבודה מדהימה ונאמנה למען התושבים

 הלן שחאדי.ו הגב' ואני שמח שהצטרפה אלינ "גרעין אחד"
 מהיכרותי הקצרה עמך נראה שאת מלאת רצון לעבוד בהתנדבות למען תושבי

 תרשיחא. -מעלות
אני יודע שאתה תעשה את תפקידך על הצד הטוב ביותר, כל   ,יוגב אני שמח שנבחרת

על כך תודה ותודה לכל צוות  חלקך הם מנת האירועים שמתרחשים עכשיו בעיר 
 האירועים בעיר. 

ות אני הסיעה שלי שיש בה נציגרבה בתפקידך רק לידיעה, מאחל לך הצלחה , ןגב' הלה
כחברת מועצת העיר חרת מסיעה אאישה ואני שמח שיש עוד נציגות של אישה של 

 תרשיחא ברכה והצלחה. -במעלות
 

 הלן שחאדי.  'במאחלים הצלחה ליוגב אפוטה והגכולם 
 

 ראש העיר: נועל את הישיבה.
 
 

       
 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש        
 מזכירת לשכת מנכ"ל        

 
 
 
 

                                          _______________ _________________ 
 אמנון אשל אסולין                                                  ארקדי פומרנץ  

 מנכ"ל העירייה                                                       ראש העיר   


