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 15/2/22מיום   2/2022פרוטוקול 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                
 חברת מועצת העיר -הגב' לידיה רזניקוב                
 סגן ראש העיר בתואר   -מר יוגב אפוטה               

 חבר מועצת העיר  - טוביה גלזר מר                 
 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון                 

 חבר מועצת העיר  –ד"ר יוסף ברדא                
 חבר מועצת העיר -עו"ד איימן שנאתי                
 עיר חבר מועצת ה -מר מוטי בן דוד                
 חבר מועצת העיר        -עו"ד כמיל עודה                

 
 חבר מועצת העיר  – חסרים: מר נזיל אנדראוס

 
 מנכ"ל העירייה -אמנון אשל אסולין מר משתתפים נוספים: 
 ראש אגף כספים וגזברית העירייה  -הגב' אירית מורן                          
 יועמ"ש העירייה  - ענבר בן סימוןעו"ד                          
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי                          
 ראש מינהל חינוך )בזום(  –הגב' אורנה טל                          

 )בזום( -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים -גל גוטמןנירית  ד"ר                          
 ראש אגף שפ"ע )בזום( –מר יוסי לוי                          
 דובר העירייה  –מר אילן אוחנה                          
 ום( )בז מנכ"ל אגם מונפורט –מר אופיר עקיבא                          
 )בזום(  מנהל מדור הספורט –מר עידן כפיר                          
 )בזום( מנהל תפעול החברה הכלכלית  –מר עמית דהן                          
 קב"ט העירייה  –מר טל מעוז                          
                           

 הערה: מצ"ב תמלול הישיבה. 
 

 היום: על סדר  
 
 מצ"ב –( הארכת מסגרת אשראי בנקאי 1
 מצ"ב. –( אישור תב"רים 2
 ( עדכון לגבי רובעים  3
 ( שונות. 4
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 :  : הארכת מסגרת אשראי בנקאי 1סעיף מספר  
 

הארכת מסגרות אשראי בבנקים, הנושא  מנכ"ל העירייה: פותח את הישיבה בנושא 
 . לאישור מליאהמוכר, מדובר בכל הבנקים כמו בכל שנה מביאים 

  
 

 בנק 
אשראי 

 מבוקש ₪ 

 1,200,000 פועלים

 2,500,000 מרכנתיל )מוניציפל(

 650,000 מרכנתיל 

 2,000,000 לאומי 

 2,000,000 מזרחי 

מרכנתיל )מוניציפל( 
 הלוואה ז"ק 

4,100,000 

 
 : ישנם התייחסויות? ראש העיר

 
מטעה אותי, בישיבה האחרונה מוטי בן דוד: כן אני מבקש להתייחס, אם זכרוני לא 

נושא זה עלה ולא אישרנו זאת עפ"י חוק אמור להביא את זה לאחר שלושה חודשים 
 מבקש לקבל תשובה מדוע זה עלה עכשיו שוב. 

 
 בבנק מרכנתיל?  נאתי: אפשר לדעת מה זה הלוואה ז"אאיימן ש

 
 שנים.לא הלוואה זה אשראי. כך הוא נקרא וכך קיים המון  ומנכ"ל העירייה: ז

 
האשראי מבקש את כאן לגבי אישור  ישהעליתמוטי בן דוד: אני מבקש הסבר למה 

 התייחסות היועצת המשפטית לנושא זה. 
א' אתה יכול להעלות את זה  46זה נפל בישיבה הקודמת פעם הבאה עפ"י חוק סעיף 

 פעם בשלושה חודשים. אני רוצה לדעת למה זה עולה עכשיו. 
 

ומאפשר עבודה תקינה ומסגרת    האשראי חשוב מאוד לעירייהראש העיר: נושא 
 מובא לאישור שוב.  אשראי לעבוד איתו ולכן הנושא

 
 זה לא קשור, יש חוק אני מדבר לעניין. מוטי בן דוד: 

 
 ראש העיר: מוטי בן דוד: אני מזהיר אותך פעם ראשונה, מבקש לא להפריע.
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 ה מזהיר אותי. על מה אתלנושא זה, מוטי בן דוד: זה לקשור 
 

 מזהיר אותך פעם שנייה אל תגרום לי להוציא אותך מהישיבה. ,ראש העיר: מוטי
 

)א( קובע כי: לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה לביטול   46סעיף יועצת משפטית: 
ראשית אין כאן ביטול החלטה... )התייחסות היועצת המשפטית נקטעת  -החלטה... "

 בשל התפרצויות לדבריה( 
 

 בן דוד: אז מה כן?. מוטי 
 

 . שמובאת על סדר היום...)נקטעת שוב בשל התפרצויות( הצעה  זויועצת משפטית: 
 

 שמעון בן נעים: מה היא כן?
 

 ראש העיר: שמעון אני ביקשתי ממך התייחסות אמרת אתה לא רוצה להתייחס.
 החוצה. היר אותך פעם ראשונה, פעם שנייה פעם שלישית תצא ומזאני מבקש ממך 

 
 מוטי בן דוד: אפס, יא אפס תתבייש לך  עוד שנה ושמונה אתה תלך הבייתה, כלומניק. 

 
שמעון בן נעים: מי אתה שלא נותן לדבר אתה תתבייש לך אתה לא יודע לענות על 

 אתה יכול להוציא אותי. ,החוקים
 

 ראש העיר: מוטי בן דוד ושמעון בן נעים מבקש מכם לצאת עד להצבעה. 
 

 בן דוד ושמעון בן נעים יוצאים מהאולם. מוטי 
 

מתייחס לסיטואציה )א(  46סעיף מספר : הממשיכה  את התייחסות  יועצת משפטית:
הצעה לדיון מחודש   שבה מבקשים לעשות דיון ולהצבעה הצעה לביטול החלטה או

לשון הסעיף קובע )מצטטת(: "לא תועמד לדיון ולהצבעה הצעה  בהצעה שנדחתה 
או הצעה לדיון מחודש בהצעה שנדחתה, אלא לאחר שעברו שלושה  לביטול החלטה 

חודשים ממועד ההחלטה או ממועד דחיית ההצעה, לפי העניין, זולת לפי דרישה של 
 ראש העירייה או שליש לפחות מחברי מועצה, חתומה בידיהם..." 

 
 עו"ד כמיל עודה:כלומר די לך בסייפא של הסעיף?

 
 יועצת משפטית: בהחלט.

 
לא יכול להעלות את ההחלטה זה מה   )ראש העיר( ביטון: זאת אומרת שהוא שמעון

 שאת אומרת? 
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חוץ מדרישה של ראש העירייה. ראש העיר דרש  –" זה זולתלא. כי " יועצת משפטית:
ולכן זה אפשרי וחוקי להביא הצעה מחדש גם אם לא חלפו שלושה חודשים עפ"י  

 תפקודה. 
 

ת עכשיו לסדר והצבעה. קיבלת  פשר להעלות זאראש העיר: כבקשה של ראש העיר א
 ובה. שת
 

שלושה   דון במתןסעיף מאוד ברור ואומר שאי אפשר למדובר פה ב יוסי ברדא: 
 אלא אם כן ראש העיר ביקש להביא את ההצעה לסדר היום. , חודשים

 
תעשו את זה  רק הכל בסדר, עכשיו את זה  הבאתשמעון ביטון: ארקדי אם אתה 

 מסודרת. בצורה 
 

 אני הבאתי את זה להצעה ואישור.  ,ראש העיר: כן
 

אני חושב שאין בעיה חוקית אם ההצעה  אחרי ששמענו את ההסבר כמיל עודה:עו"ד 
אני חושב שניתן להעלות   שהיא מובאת ע"י ראש העיר ךהוגשה ע"י ראש העיר די בכ

 אותה לסדר היום. 
 

כל מיני התנהלויות לגבי התקציב ומסגרת אשראי לנסות   יוסי ברדא: אני שומע פה
אנחנו נבחרי ציבור שנבחרנו ע"י הציבור במטרה לשרת   "תקוע מקלות בגלגלים"ל

אותו, אני חושב שמה שצריך לעמוד לנגד עינינו שהעיר תתפקד, שהציבור יקבל את  
 מה שמגיע לו. 

 
 יה. שמעון ביטון: יוסי אתה אופוזיציה, תתנהג כמו אופוזיצ

 
 יוסי ברדא: אני לא צריך עוזרים עם כל הכבוד. 

גם כשהייתי חבר קואליציה ידעתי להצביע נגד העלאת ארנונה לתושבים כשחשבתי  
שזה נכון, וגם כשהייתי חבר אופוזיציה אם היו הצעות לסדר היום טובות 

מהקואליציה ידעתי להצביע בעד. אני מסתכל לגופו של עניין בעיניי להפיל תקציב 
 עירוני או להצביע נגד מסגרת אשראי לא לעניין. 

 
 ראש העיר: אני מבקש להביא להצבעה, תכניס את מוטי ושמעון. 

 
 מוטי בן דוד ושמעון בן נעים נכנסים חזרה לישיבה. 

 
 מוטי בן דוד: אני רוצה להגיד דברים לפרוטוקול. 

 
 מוטי תצא החוצה. ראש העיר: אתה כבר התייחסת בזמנך לסעיף זה. אני מזהיר אותך 

 
 השמעון בן נעים: הכל דיקטטורה, תן לנו לדבר תן לנו הסברים. אי אפשר לנהל ישיב

 בצורה כזו אל תביא אותנו למצב תצא תכנס מה זו האוירה הזו. 
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 הצבעה: 
 : ראש העיר,  טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, רזניקוב לידיה הצביעו בעד

 נחלה טנוס, יוסי ברדא.  
 : מוטי בן דוד, שמעון בן נעים, שמעון ביטון, איימן שנאתי, כמיל עודה הצביעו נגד
 אין נמנעים.

 
הארכת מסגרת אשראי בהתאם להצבעת החברים מאשרים   : 1החלטה בסעיף מספר  

 בנקאי. 
 

 סברים. דיקטטורה, תן לנו לדבר תן לנו ה  שמעון בן נעים: הכל
 שמעון בן נעים עד להצבעה בסעיף הבא מבקש ממך לצאת. ראש העיר: 

 
 אישור תב"רים : 2סעיף מספר  

 
 .את אישורכם תב"רים שהתקבלו מבקש  4מנכ"ל העירייה: נשלחו אליכם 

 
 ראש העיר: תמתינו בחוץ בבקשה עד להצבעה הבאה. 

 
ושמונה אתה תלך הביתה אתה תלך כלומניק שנה  דיקטטור, מוטי בן דוד: דיקטטור, 

 הביתה. 
 

המילים שאמרת אני יבקש  על אני אומר לך פה  מוטי יצא,שאמנון תמתין ראש העיר: 
 מהמליאה לתבוע אותך דיבה, עכשיו תצא החוצה. 

 תוציאו אותו החוצה. פונה לפקח ומבקש 
 

 מנכ"ל העירייה: ממשיך להסביר על התב"רים. 
 

 נגישות אקוסטית אורט?  2232התב"ר   יוגב אפוטה: מבקש לדעת מה זה
 

 בבתי ספר של אורט.   נגישות מנכ"ל העירייה: 
 

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

₪  30,000 נגישות אקוסטית אורט    2232  משרד החינוך   

₪   30,000 נגישות אקוסטית אורט  2233  משרד החינוך 

תוכנית הפעלה עבור נוער   2234
 וצעירים  

 

263,000  ₪  מפעל הפיס  

תוכנית הפעלה בתחום   2235
 הרווחה  

50,000  ₪  מפעל הפיס  
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 ראש העיר: מבקש להכניס את החברים להצבעה. 
 

 הצבעה: 
 : ראש העיר,  טוביה גלזר, יורי קוצ'ר, יוגב אפוטה, רזניקוב לידיה הצביעו בעד

 נחלה טנוס, יוסי ברדא מוטי בן דוד, שמעון בן נעים, שמעון ביטון, איימן שנאתי, 
 כמיל עודה. 
 אין נמנעים.

 
 בהתאם להצבעת החברים מאשרים את התב"רים הנ"ל.    : 2החלטה בסעיף מספר  

 
 

שמעון בן נעים ומוטי בן דוד אתם תיכנסו רק  את ראש העיר: מבקש להוציא 
 להצבעות. 

 
 נעים ומוטי בן דוד יוצאים מהישיבה. שמעון בן 

 
 

 : עדכון לגבי רובעים3סעיף מספר  
 

ת בעירייה צעבודה מאומהסביר על התהליך של עדכן ולמנכ"ל העירייה: מבקש ל 
בנושא הקמה מחדש של הרובעים, אושרה ע"י הנהלת העיר ואנחנו למעשה יוצאים 

 מה בהיבט הקהילתי. לדרך עם הקמה מחדש של הרובעים שהמהות של המהלך הוא הק
מנהלות רובע שמרכזות את הקהילה   6עם היבטים פיזיים אבל הרעיון המרכזי לייצר 

 על כל ההיבטים. 
מתחילים בתרשיחא, סך הכל בעבר מעלות עבדה בשיטת הרובעים, הייתה די מובילה  

למעשה אותה מנהלת רובע תיתן את כל הפתרונות הדרושים בתחום בארץ בתחום זה 
 בות חינוך, רווחה, אירועים פעילויות, ספורט ועוד. הקהילה לר

מי שלמעשה ירכז את כל התחום הזה מבחינת העירייה כמנהל הקהילה יהיה המתנ"ס, 
 מנהלי הרובעים הם עובדי עירייה והכפיפות תהיה למתנ"ס. 

 לא יהיו לא תוספת תקנים ואם תהיה היא תהיה שולית.
  תקן אם צריך, חושב שזה מהלך מבורך קיבלנו נצא לדרך תוך כדי עבודה נפיק לקחים ונ

 בתחום זה. ברכת הדרך של משרד הפנים את 
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בשכונת הסיגליות  מבקש בנוסף לעדכן לגבי מבצע "ירוק בעיניים" שמתחיל מחר 
  תלמידים, ,עירייה יעובדומבצע עירוני בשיתוף, מוס"ח, מתנדבים, מחלקות וברובע ג'.  

 מבורך זה.  בצעמלמען ועוד נרתמו מתנ"ס 
מהקואליציה את נבחרי הציבור ומזמין שוב הזמנתי   ,נבנתה תוכנית מאוד מסודרת

 "ירוק בעיניים".להשתתף ולקחת חלק במבצע ומהאופוזיציה 
 

מבקש להוסיף שזוהי תוספת  משמעותית לשירות  ראש העיר: בהמשך לדברי המנכ"ל
 לתושב  בכל רובע יוצמד פקח ואחראי. 

 יש התייחסות? מחר כולם מוזמנים לבוא ולהשתתף במבצע זה. 
  

 הישיבה מסתיימת. 
 
 
 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש        
 ת לשכת מנכ"ל העירייה מזכיר                                                                 

 
  

 
 
 
 
 

      __________________                            ___________________ 
 אמנון אשל אסולין                                       ארקדי פומרנץ          

 מנכ"ל העירייה                                            ראש העיר           
 


