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 5/22/11מיום    2022/7פרוטוקול ישיבת מליאה מן המניין מספר  

 
 ראש העיר  -משתתפים: מר ארקדי פומרנץ 

 מ"מ וסגן ראש העיר -מר שמעון בן נעים                
 סגן ראש העיר  –מר טנוס נחלה                
 משנה לראש  העיר  -מר יורי קוצ'ר                
 סגן ראש העיר בתואר   -מר יוגב אפוטה               
 חבר מועצת העיר  -מר טוביה גלזר                 
 חבר מועצת העיר  –מר שמעון משה                

 חברת מועצת העיר -הגב' לידיה רזניקוב                
 חבר מועצת העיר  -מר מוטי בן דוד                

 חבר מועצת העיר -עו"ד איימן שנאתי                
 חבר מועצת העיר        -עו"ד כמיל עודה                 

 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון                  
 

 חבר מועצת העיר –מר נזיל אנדראוס חסרים:      
 

 מנכ"ל העירייה -ים: מר אמנון אשל אסולין משתתפים נוספ
 יועמ"ש העירייה  -עו"ד ענבר בן סימון                          
 גזברית העירייה –הגב' אירית מורן                          
 סגנית גזבר  –הגב' ירדן טומרצ'ק  כהן                          
 דובר העירייה  –מר אילן אוחנה                          
 מהנדס העירייה –מר נעם מסד                          

 
       מבקר העירייה –מר בסאם מרעי חסרים:               

               
 הערה: מצ"ב תמלול הישיבה

 
 על סדר היום:  

 
 שמעון בן נעים.( פיטורי סגן ומ"מ ראש העיר מר 1
 מצ"ב  - 11/4/22מיום   3/2022( אישור פרוטוקול הנהלה         מספר 2
 מצ"ב  - 11/4/22מיום  2/2022( אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר 3
 מצ"ב –( אישור תב"רים 4
 בנושא "דו קיום" בהשתתפותם של ראש העיר ארקדי  ד( יציאה למשלחת לאירלנ5

 מר נחלה טנוס שלא במימון הרשות. פומרנץ וסגן ראש העיר    
 מוטי בן דוד חבר מועצת העיר.  –א' בנושא כריתת עצים בעיר   36( שאילתה עפ"י ס' 6
 ( ציון אירועי "יום הניצחון על הנאצים". 7
  –הצעה לסדר יום מוטי בן דוד  –( טיפול ותחזוקה שוטפת באנדרטאות ברחבי העיר 8

 חבר מועצת העיר   
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 סדר הדיון: 
 

 העיר: אני מבקש לפתוח את הישיבה.  ראש
 

 . פיטורי סגן ומ"מ ראש העיר מר שמעון בן נעים :  1סעיף מספר  
 פיטורי סגן ומ"מ ראש העיר מר שמעון בן נעים. 1סעיף מספר מנכ"ל העירייה: 

 
יש למישהו מה להגיד על חוסר תפקוד סגן ומ"מ ראש   ראש העיר: יש התייחסות?

 העיר? 
 

 לא מתפקד, אתה בתור ראש העיר לא מתפקד. אתה  : שמעון בן נעים
 

 בנושא הזה? להוסיף או לומר נוסף ראש העיר: יש למישהו 
 

 לא מתפקד. ארקדי  אתה : שמעון בן נעים
 

 ראשונה, שמעון אתה לא מתפקד. פעם ראש העיר: אני מזהיר אותך שמעון 
 

אני מתאר לעצמי שמעון ביטון: אני מבקש להתייחס, אני פונה ליועצת המשפטית, 
שהבאתם את הסעיף הזה להצבעה על סמך זה שאתם רוצים למנות במקומו מישהו  

 יש לי שאלה לגבי המינוי.  אחר.
 

אנחנו דנים כעת אך ורק בפיטורי סגן ומ"מ ולא עומד על הפרק מינוי של ראש העיר: 
 יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לסעיף זה? לסדר היום.  סגן אחר כהצעה

 
שמעון משה: אני מבקש להתייחס להצעת ההדחה של מ"מ ראש העיר מר שמעון בן  

נעים, את עמדתי העקרונית והתנגדותי להדחת נושא תפקיד שנבחר ע"י המליאה  
הבעתי בעת הצטרפותי לקואליציה. במקרה הנוכחי מדובר באיש ציבור שפעמיים  

כה המליאה במינוייו. אולי נעשתה טעות פעם אחת, אבל כאשר מדובר בפעמיים... תמ
 המשמעות היא שמר בן נעים לדעתכם חברי המליאה שבחרו בו, כנראה ראוי לתפקיד. 

וזאת כדי למנוע מראש כל חטאו של בן נעים הוא שאינו מתפטר )כפי שמצופה ממנו( 
ופת העיר עשרות אלפי שקלים העיר בחירת סגן וממלא מקום בשכר. לחסוך לק 

 וטובת העיר. בחודש או מאות בשנה, זה בהחלט ראוי להערכה ומצביע על ערכיות 
הצעתי לראש העיר ופורום א' לקחת על עצמי או לתמוך במינוי כל חבר קואליציה  

שיבחר לתפקיד סגן בשכר ) אשר יהיה מוכן לתרום את שכו ושכר העוזרת 
על תיק שפ"ע אני מאמין כי במקרה זה היינו מקבלים כולל אחריות לעירייה/שפ"ע( 

את ברכת האופוזיציה בכלל ומר בן נעים בפרט, אשר לדעתי גם יהיה מוכן להגיש 
 מכתב התפטרות. 

 לראש העיר יש כנראה העדפות ומחויבויות אחרות. לצערי, 
לסיכום, ביקשתי מראש העיר להוריד מסדר היום את נושא ההדחה אך הוא סירב, 

י יש בנינו כאלה שאינם מוכנים לסלוח ויצר הנקמנות והכבוד האישי מניעים  לצער
 אותם לכיוונים שליליים במקום לעשייה וטובת העיר.

 מודגש בזאת כי גם אם יהיה רוב להדחת מר בן נעים, אני אתנגד. 
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ראש העיר: מבקש לענות לשמעון משה, אנו אמרנו לך שכן מסכימים להצעתך, אבל 

ל לבצע הליך פיטורין לפני שאנחנו דנים במינוי סגן כלשהו אחר ובאילו  קודם כ עלינו
 תנאים. 

 
 עון משה: מי זה אמרנו ? אתה אמרת. שמ

 
 ממלא מקום סגן וראש העיר: בשביל לעשות מהלך כזה צריך שיתפנה המקום של 

וההצעה    כל מה שאתה אומר לגבי ראש העיר ואז נוכל לקבל תפקיד סגן או מ"מ 
 בחיוב.  שהנחת נענית

 
  מצוינתהצעה אם הוא הציע שמעון ביטון: מבקש להוסיף לדבריי שמעון משה 

ואפשר לדון בה אחרי ששמעון יתפטר   יכולתם לבטל את הסעיף הראשון מסדר היום 
 כפי שאמר אז שמעון בן נעים יזוז ממקומו  ושהוא מאמין שאם הצעה זו תבוא

 ואז להביא בפעם הבאה את ההצעה של שמעון משה. 
 

ן  גס ראש העיר: חוזר ואומר שוב, אי אפשר למנות סגן אחר מבלי שיפנה את המקום,
 אי אפשר להמתין. ,שלא מתפקד בפועלשמעון בן נעים  ומ"מ ראש העיר

 
נושא סגן ראש העיר בשכר נוכח הנסיבות, שמעון משה: אני מבקש להתייחס לדברייך, 

יהיה רצוף קשיים בקבלת אישורים ממשרד הפנים, עפ"י הנחיות משרד הפנים, מינוי 
 לא יתאפשר יותר מחילוף אחד. לתפקיד סגן בשכר 

הרציונל העומד מאחורי ההנחיות הוא ניסיון למנוע שימוש פסול במינוי ובפיטורי 
ושכרו כי לא "נשמע"   ול בן נעים נשללו סמכויותיהרב בשני המקרים שסגנים. לצערי 

לראש העיר והצביע בהתאם למצפונו... זה בדיוק מה שהמחוקק רצה למנוע ולכן, מי 
 שחושב שראש העיר יכול למנות פעם נוספת סגן בשכר, פשוט חי בסרט. 

 את זה הבנתי ולכן, אני כאן. 
 

 ראש העיר: את זה נשאיר ליועצת משפטית.
 

 יועמ"ש: הפרטים שהוצגו ע"י מר שמעון משה אינם נכונים. 
 שמעון ביטון: צריך אישור של משרד הפנים זה תהליך מאוד ארוך. 

 
 הצבעה:  

: ארקדי פומרנץ, טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, לידיה רזניקוב,  הצביעו בעד
 נחלה טנוס. 
, שמעון בן נעים,  שמעון ביטון: מוטי בן דוד, כמיל עודה, איימן שנאתי, הצביעו נגד

 שמעון משה. 
 

 פיטורי סגן ומ"מ ראש העיר מר שמעון בן נעים   : 1החלטה בסעיף מספר  
 הצעה לא התקבלה.   עפ"י הצבעת חברי מועצת העיר 
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 11/4/22מיום   3/2022אישור פרוטוקול הנהלה מספר  :  2סעיף מספר  
דו"ח  .11/4/22פרוטוקול הנהלה מיום מנכ"ל העירייה: מבקש להביא לאישור את 

 נשלח אליכם.  2021הרבעון רביעי לשנת 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

מס'  
 תבר 

 סכום  שם הפרויקט 

₪  114,360 הפחתת מפגעי ליישמניאזיס     2065  

₪   900,000 רכבי שפע ומיול  4 - הלוואה ל 2114  

₪   135,000 תכנון תב"ע כביש עוקף    1529  

₪   797,622 תשתיות מדרחוב תרשיחא  1963  

  1,304,848 עבודות פיתוח שכונת הבנים  2099
  ₪ 

₪   341,770 תשתיות גני משחקים רחבי העיר   2109  

₪   23,000 2020פעולות בטיחות בדרכים  2151  

₪   182,665 שינויים והתאמות במוסדות חינוך   2083  

₪   560,448 גן יצהר   2090  

₪   27,960 נגישות פיזית באר חיים   2179  

₪   15,000 חיבור חשמל גנרטור לרשת  1985  

₪   700,000 פרויקט יעוץ ארגוני   2129  

₪   114,360 הצטיידות איכות הסביבה   2045  

     הלוואה למחזור  2175
₪12,600,000 
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 נשלח אליכם.  2021את הדו"ח רבעון רביעי לשנת 
 

 ראש העיר: מי רוצה להתייחס לפרוטוקול? 
 

 עולה להצבעה?   4רבעון מס' של דו"ח  מוטי בן דוד : הנושא
 

 זה רק לידיעה לא להצבעה.  ,מנכ"ל העירייה: לא
 

סגירת תב"רים ישנו בפרוטוקול  2שמעון בן נעים: אני מבקש להתייחס לסעיף מספר 
 ח? מלש" 12,600.000הלוואה למחזור של    2175תב"ר  

 
גזברית העירייה: מבחינת פרוצדוראלית של משרד הפנים כספים שנכנסים ממשרד 

ים בלתי רגיל ומשם מוזרמלתקציב הצריכים להיכנס לא לתקציב רגיל אלא הפנים 
 לתקציב הרגיל. 

 
 Xשמעון בן נעים: מה זה הלוואה למחזור? את יודעת מה זה הלוואה למחזור שקיבלת 

 אז תסבירי בבקשה.  ...כסף ו
 

מנכ"ל העירייה: כל תב"ר שפותחים במליאת העיר חייבים לסגור אותו. הובאה רשימה  
 לסגירה, זו הפרוצדורה. ב"רים ששנים לא טופלו ולא נסגרו לכן הובאו של ת

 . 2175אחד מהם זה התב"ר הזה 
 

 ₪? 12,600.000ההלוואה  של מוטי בן דוד: ממתי 
 

לפי אבני דרך ואבני דרך כל  2021הייתה תוכנית התייעלות בשנת גזברית העירייה: 
ן אותה עמידה ביעדים בגי פעם שהרשות עומדת ביעדים, אז העירייה מקבלת 

  מלש"ח וכל רבעון מקבלים. 12התוכנית הייתה עד 
 כדי לעשות את זה אנו אמורים לסגור את התב"ר.

 
, מלש"ח ואישרנו אותה בישיבת המליאה  13הבנתי, בהלוואה שקבלנו שמעון בן נעים: 

 להעביר  לסגור את מלוות השכר,והם: הוצהר וביקשתי לאשר אותה במספר תנאים 
. אפילו חלק יחסי לא עשיתם חצי תםימלש"ח לתוכנית השפ"ע ואת זה לא עש 2
 ליון שקל לא העברתם לצעירים במרכז הצעירים.ימ
 

לא יכול תקציב ביצועי. אתה בין יש הבדל בין תקציב תזרמי ל גזברית העירייה:
 ואתה לא יכול להעביר לתקציב.  ת אלא תזרימי היא לא תקציבית ההלווא להעביר, 

 . תאלא גירעונו  תזה לא לכסות הלוואו
 

 ?  תשמעון בן נעים אני שואל לאן הולכים הכספים הללו? בשביל זה לקחנו הלוואו 
 

 . , לתזרימיםהעירייה: לבנקגזברית 
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 שמעון בן נעים: מה זאת אומרת לבנק מה לקחנו הלוואה בשביל לכסות רק גירעונות. 

 .תבשביל זה לקחנו הלוואות בשביל לכסות גירעונו 
 הכנו תוכנית שפ"ע מצוינת שהוצגה בפני המנכ"ל לצערי לא יצאה לפועל עד היום. 

 
 שצריך.ראש העיר: הכל עבר והכל עובד כמו 

 
 .  תמוטי בן דוד: מה עבר, העיר מלוכלכ

 
 מוטי אני מזהיר אותך פעם ראשונה, דבר בזמנך.  ראש העיר:

 
סגירת תב"רים, הסעיף הוא סגירת למה שנאמר פה לגבי   מנכ"ל העירייה: בהקשר

 . במליאת העיר תב"רים ולא תקציב העירייה, התקציב עבר
 

 הללו.  ותאת ההורא בצעהעירייה, ואתה אמור לשמעון בן נעים: אתה רק עובד של 
 

 שמעון משה: שמעון, האם זה קשור לסגירת תב"רים אם לא חבל להתפרס סתם. 
 

רו תקציבים לכמה יעדים הזו בתנאי  שיועב השמעון בן נעים: אישרנו את ההלווא 
 משמעותיים כפי שביקשתי.

 
מלש"ח אין  1.7רעון של בג 4מוטי בן דוד:  חשוב להדגיש שמדובר פה בדו"ח רבעון 

 שנה שאנו לא מסיימים בגירעון, המצב מאוד קשה ללא עשייה בעיר. 
 

 ראש העיר: זה לא קשור לפרוטוקול. 
 

, יש לך סעיף שמדובר לרבעון, אתה לא נותן לי לפרוטוקול מוטי בן דוד: זה כן קשור 
 לדבר, אני רוצה להתייחס אליו, זה חלק מהפרוטוקול. 

 מלש"ח.  30  -מלש"ח הגענו ל 10 -אנחנו בגירעון  מ
 

 מוטי אני מזהיר אותך פעם שנייה, אין קשר תהיה צמוד לנתונים.ראש העיר:  
 לעניין. מדבר קשה לי שאתה  לא

 
  לנו  אתה טס להולנד תספר 3מוטי בן דוד: אני רוצה שתתייחס לגבי סעיף מספר 

 סתם לדעת מה מטרת הנסיעה? 
 

 התב"רים האלה נוצלו? איימן שנאתי: כל 
 

 וצריך לסגור אותם, חבל שזה יישאר פתוח בהנה"ח.  סוימוגזברית העירייה: כן. הם  
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מטעם אשכול גליל נסיעה להולנד,  3ראש העיר: אני מבקש להתייחס לגבי סעיף 
מערבי כחלק מתהליך אסטרטגי לגיבוש דפוסי עבודה ושיתוף פעולה בין כל הרשויות 

במהלך הסיור ניפגש עם עוד ראשי רשויות ונלמד מהניסיון של החברות באשכול. 
 ₪.  8,000 -₪ ואשכול גליל מערכי משתתף בכ 4,800 -השתתפות הרשות: כ  ההולנדים.

 
 ם ותחזרו בשלום. וכמיל עודה: לכו לשל 

 
 

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

 נחלה טנוס, כמיל עודה, איימן שנאתי, שמעון משה. 
 : מוטי בן דוד, שמעון ביטון, שמעון בן נעים.נמנעים

 
  בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב פרוטוקול   : 2החלטה בסעיף מספר  

   :11/4/22מיום    3/2022מספר    ישיבת הנהלה 
 מאשרים את סגירת התב"רים כפי שהוצגו. ( 1
 מאשרים את יציאת ראש העיר לסיור מקצועי בהולנד מטעם אשכול גליל מערבי.( 2
 
  

 : 11/4/22מיום    2/2022אישור פרוטוקול ועדת כספים מספר    3סעיף מספר  
 

 ראש העיר: מישהו רוצה להתייחס לפרוטוקול ועדת כספים? 
 

 מנכ"ל העירייה: הסעיף הראשון עכשיו אישרתם אותו בהנהלה, סגירת תב"רים.
 אלו אותן נושאים כפי שהועלו בפרוטוקול הנהלה. 

 
 כמיל עודה: זה אותם תבר"ים.

 
 מנכ"ל העירייה: כן.

 
 הצבעה:  

: ארקדי פומרנץ, טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, לידיה רזניקוב,  הצביעו בעד
 נחלה טנוס, כמיל עודה, איימן שנאתי, שמעון משה. 

 ביטון, שמעון בן נעים.: מוטי בן דוד, שמעון נמנעים
 
 

  בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב פרוטוקול   : 3החלטה בסעיף מספר  
  :11/4/22מיום    3/2022מספר    ועדת כספים ישיבת  

 ( מאשרים את סגירת התב"רים כפי שהוצגו. 1
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 : מצ"ב   – : אישור תב"רים  4סעיף מספר  
 

 לאישור:מנכ"ל העירייה: מציג את התב"רים החדשים 

 
 אני חושב שנפתח המכרז שלו כבר.  2015נעים : התב"ר של נוף האגם שמעון בן 

 
 מנכ"ל העירייה: זהו תב"ר נוסף.  

 
 כמיל עודה: היינו שמחים לראות  לראות תב"ר לתרשיחא. 

 
 . יש מלא פרוייקטים שעשינו לתרשיחאישנם תב"רים ייעודיים, ראש העיר: 

 
ח, עוד יומיים מלש"   2.750,000וקיבלנו   נחלה טנוס: הגשנו בקשה לבניית מגרש כדורגל

מלש"ח שיגיע גם חלקו לתרשיחא טיפול   10,000.000יוכרז השוכה לבניית בי"ס, יש לנו 
 בליקויים. 

 
 הצבעה:  

: ארקדי פומרנץ, טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, לידיה רזניקוב,  הצביעו בעד
 מוטי בן דוד, שמעון ביטון,  נחלה טנוס, כמיל עודה, איימן שנאתי, שמעון משה,

 שמעון בן נעים. 
 

את התב"רים  בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב  : 4החלטה בסעיף מספר  
 הנ"ל לאישור. 

 
בנושא "דו קיום" בהשתתפותם    ד יציאה למשלחת לאירלנ  (5סעיף מספר  

של ראש העיר ארקדי  פומרנץ וסגן ראש העיר מר נחלה טנוס שלא במימון  
 הרשות. 

 
כמיל עודה: למה בכלל צריך אישור ליציאת משלחת לאירלנד אם אין מימון של 

 . הרשות
 

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

שלב ב השלמת פיתוח נוף   2015
 האגם     

10,497,643  ₪  רמ"י  

סירוס ועיקור חתולי רחוב   2236
 2021לשנת 

300,000   ₪  
75,000   ₪  

 אות למשרד החק
 עירייה  

נגישות אקוסטית מצפור   2244
 סביונים

30,000   ₪  משרד החינוך   
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שאינה פרטית ושאינה במימון הרשות, לפי נוהל משרד  כי זה יציאה לחו"ל ראש העיר: 
 ראש העיר והסגן לא יכולים לצאת.  מליאת העיר בלי אישורהפנים. 

 
 מוטי בן דוד: מי מממן את זה? 

 
 מנכ"ל העירייה: העמותה שמארחת. 

 
 כשאתה לא פה. שמעון משה: מי יחליף אותך 

 
 יהיה מינוי אל דאגה.  .ראש העיר: אני יענה לך

 
   הצבעה: 

: ארקדי פומרנץ, טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, לידיה רזניקוב,  הצביעו בעד
 נחלה טנוס, כמיל עודה, איימן שנאתי, שמעון משה, שמעון ביטון. 

 : שמעון בן נעים.הצביעו נגד
 : מוטי בן דוד. נמנע

 
יציאה האת  בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב  : 5החלטה בסעיף מספר  

בנושא "דו קיום" בהשתתפותם של ראש העיר ארקדי פומרנץ וסגן  דלמשלחת לאירלנ
 ראש העיר מר נחלה טנוס שלא במימון הרשות. 

 
מוטי בן    – א' בנושא כריתת עצים בעיר   36שאילתה עפ"י ס'  :  6סעיף מספר  

 דוד חבר מועצת העיר. 
 

 לכל סעיף. מנכ"ל העירייה: מוטי יקריא את השאילתה ואנו נענה בהתאם 
 

 מוטי בן דוד: 
 עשתה לכאורה כריתה הרבה מעבר  נ ה באזור העליוןנ בחורשת המימו( 1

   עשתה חקירה של פקיד היערות ומי נ  למוגדר באישור פקיד היערות. כתוצאה מכך   
 .ים העולים מהדוחנתונמטעמו. אבקש לדעת מה העלתה החקירה ומהם ה   
    כו'ית מוסדרת ונית תוכבניום מומחה לנ לקחת אגרואבקש לקבל תשובה מדוע לא ( 2

 ורי. עשה שיתוף ציב עבור כריתת העצים בחלק מחיץ אש ברחבי העיר ומדוע לא   
  .כרתו בעיר כולה עד כה והאם יש תיעוד כמה עצים ךתו אבקש לקבל (3

 ף על ידי קבלן בפיקוח  נו  ת יפהנ עשית כריתת עצים בשכונ יםנהאחרו בימים 4) 
 ייה בעתיד. אבקש לקבל תשובה מדוע העירייה מבצעת נהעירייה באזור בו תעשה ב   
 ש מקצוע מטעמו?  יים יביא אניינה את הב נאת העבודה במקום שהקבלן שבו   
 . ושא מוסדר אבקש שתציג אסמכתאותנבמידה וה   
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 מנכ"ל העירייה: להלן ההתייחסויות לכל הסעיפים:  
 לתה לא נערכה חקירה ע"י פקיד היערות. בוצעה ביקורת ( להבדיל מהנכתב בשאי1

 העיר, מנכ"ל העירייה, נציג כב"א, מפקד משטרת מעונה, ראש  ומפגש בנוכחות ראש   
 אגף שפ"ע קבלן מבצע ותושבים, בו הועלו טענות וניתנו תשובות מקצועיות ע"י     
 כלל הגורמים באשר לנושא "חיץ אש".    
 
 תרשיחא מנסה לקדם את ביצוע "חיץ אש" מטעמי -מעלות ( במשך שנים עיריית 2

 בטחון הציבור והצמחייה בעיר.   
 לאחר שנים בהם הנושא לא קודם הצלחנו בהובלת אגף שפ"ע ובשיתוף פעולה עם    
 גורמי קק"ל, כב"א, משרד החקלאות, רט"ג וגורמים מקצועיים נוספים לקדם נושא    
 זה.   
 כל הבקשות שהוגשו בוצעו עפ"י דין ובהתאם התקבלו האישורים.    
 יחד עם זאת בשל הרגישות, היה ניתן וצריך לקיים הליך שיתוף ציבורי איכותי יותר    
 והנושא תוקן תוך כדי ביצוע הפרויקט.    
 
 ( כמות העצים שנכרתה הינה בהתאם לאישורי הכריתה שניתנו ע"י הגורמים 3

 המקצועיים כדת וכדין.   
 
 ( בשטח המיועד לבנייה בשכונת יפה נוף העירייה יבוצעו כריתות בהתאם שניתנו, 4

 ת התוכנית לפועל. ניתנו לאישורי כריתה לקבלן הזוכה והוא זה שיוציא א   
 
 ( אני מזמין את נבחרי הציבור והתושבים לעיין בתיק "חיץ אש" הכולל את כל 5

   החוו"ד המקצועי בנושא זה.   
 

?  יש את המדרכה אחרי המדרכה הלאה זה לא שטח של להבנה מוטי בן דוד: שאלה
 המבנה? 

 
קבלן צריך  מנכ"ל העירייה: יש מרחב שהוא עדיין לא של המבנה, המרחב סומן וה 

 לדאוג לכל ההליך של הכריתה. 
 

שם ותראה שכרתו שם גם באזורים שהבניין  סיור מוטי בן דוד: אני מפנה אותך ל
 נמצא. 

 
  זאת  , קיבלנו בהבנהבשיתוף מרגע שעלתה פה הטענה של הציבורמנכ"ל העירייה: 

ות  ישנם כל המסמכים והנייר עלהגיע למשרדי השפ"לכל מי שפנה בנושא זה ו נאפשרו
מזמין את כל הציבור לעיין בכל התהליך של "חיץ אש" הדבר הזה מנוהל  אני   .בנושא

 ביתר רגישות.
 

שמעון משה: אני מבקש להתייחס בנושא זה, אמנון, ניתן להבין שבעצם לא הייתה כל  
חריגה, אני התרשמתי שהייתה חריגה וגם התנצלות האם הקבלן חרג או לא אני טועה 

 או לא? 
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 מנכ"ל העירייה: לא, אני לא מכיר חריגה כזו של הקבלן, הטענה הציבורית הייתה 

 שיתוף הציבור שעלייה התנצלתי. לגבי 
מי שאחראי על נושא חיץ אש זהו כב"א ולהם יש את כל הסמכות והמעורבות בנושא  

 זה והם היו שותפים מלאים בנושא זה. 
 

 צים". : ציון אירועי "יום הניצחון על הנא 7סעיף מספר  
 

יורי קוצ'ר: מדבר ומספר על יום ניצחון על הנאצים היה טקס מכובד בבית יד לבנים, 
מספר על הניצולים וגבורתם, דור שלם הלך ולא איתנו ובזכותם אנו פה ומדינת 

 ישראל קיימת. 
 מציג סרט של לוחמי ניצחון על הנאצים. 

 
לסבא שנלחם במלחמה   על הנאצים, אני נכד ןניצחוראש העיר: מבקש להתייחס ליום 

ומצד שני אני נכד לניצולי  88נפטר בגיל ו חזר מהמלחמה עם המון פצעים ובעיות  הזו,
בגלל הניצחון של שיתוף כל הצבאות נגד מכונת השמדה שנקראת נאצים . שואה

ערבים, רוסים, יהודים ועוד מסכים עם יורי בגלל הניצחון מדינת הנאצים שלא ראו 
ותודה על כך. לאחר שיפוץ מוזיאון הווטרנים מתחת ליד לבנים תתקיים ישאל קיימת 

מתבצעת עבודת חינוך של בתיה"ס  אתם מוזמנים לקחת חלק.  18:00תערוכה בשעה 
 עם התלמידים. 

 
 טוביה גלזר:  גם אמא שלי סבים וסבתות שלי היו בשואה. 

 
עה  הצ  – : טיפול ותחזוקה שוטפת באנדרטאות ברחבי העיר 8סעיף מספר  

 חבר מועצת העיר   – לסדר יום מוטי בן דוד 
 

 5מקריא את ההצעה לסדר של חבר המועצה מוטי בן דוד, ישנם מנכ"ל העירייה: 
 את ג'רי בן חמו שמתחזק ומטפל בהם.  מינינואנדרטאות ברחבי היישוב, כעקרון 

₪   100,000 -כולן מטופלות.  בשנה האחרונה עשינו שיפוץ נרחב בהשקעה של כ
באנדרטה בקרית חינוך יחד עם טקס מכובד בהשתתפותם של אורחים מכובדים גדוד  

 שהונצח שם יחד עם הישיבה התיכונית. 
האנדרטה הספציפית שמוטי דיבר עלייה טופלה ותוקנה, ישנו עובד שלנו שיהיה 

 ליחס לכך חשיבות בנושא זה. אחראי בסבב כל פעם בחודש לעבור בכל אנדרטה 
 

מוטי בן דוד: ראשית אני שמח לשמוע שישנו אחראי על כך, זוהי המטרה כשמדברים  
 כאן. חייםבזכות החללים הללו שנפלו אנו  ,על חייםפה 

מה שקורה באנדרטה במרכז בפועל המזרקה לא עובדת עד היום ישנם חלקים שלא  
 קרה. ר כזה יבאנדרטה צריך לכבד, אסור שד וז כך,זה מעבר לקיימים הרבה זמן, 
 . להיות חקוקים בסלע זו המטרה שלי השמות שם צריכים
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כפי שהמנכ"ל אמר עושים פה עבודה סדורה יכול  ראש העיר: מבקש להתייחס בנושא, 
אינו מכבד, אנו  שפה ושם אי טיפול, אין פה מישהו שיכול להגיד משהו  הלהיות שהיית

 המדינה. ונפלו למען למענינו גאים בכל אחד ואחת שעשו ו בחשיבותלא מטילים ספק 
 משהו שונה. רקה נעשה אלמנטים, פרחים או יכול להיות שנשדרג במקום מז

 
שמעון משה: מילת המפתח היא טיפוח לא רק של אנדרטאות אלה טיפוח ברחבי 

 העיר. 
 

ו שמעון ביטון: האנדרטה לא מטופלת גם עכשיו היא לא נקייה משפחת איפרגן הי
שכנים שלי בן המשפחה היה חבר קרוב אלי,  כל יום זיכרון מגיע לשים פרח, זה לא  

 לוחמים. לשמטופל גם היום, זה לא ראוי לאנדרטה 
 

 נביא תקציב ראוי לכך.  ,ראש העיר: אנו מטפלים ומשקיעים
 

 שנים. 4-5שמעון ביטון: ארקדי, זו הזנחה של 
 

ל הארה לגבי האנדרטה, תלכו לשם מוטי בן דוד: מבקש להודות שמעון ביטון ע
תסתכלו ותראו את החלקים החסרים והמזרקה כן צריכה לעבוד יש שם שמות של 

 אנשים תושבי העיר שנפלו. 
 

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

 י בן דוד, שמעון ביטון, נחלה טנוס, כמיל עודה, איימן שנאתי, שמעון משה, מוט
 שמעון בן נעים. 

 
את  בהתאם להצבעת החברים מאשרים עפ"י רוב  :  8החלטה בסעיף מספר  
 אנדרטאות ברחבי העיר. וטיפוח ה טיפול  ההצעה לסדר היום ל 

 
 

 ראש העיר: נועל את הישיבה.
 

 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש        
 מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה       

 
 
 
 

 ___________________                                 _________________ 
 אמנון אשל אסולין                                            ארקדי פומרנץ    

 מנכ"ל העירייה                                                 ראש העיר      


