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  א' בשבט תשפ"ב
 2022בינואר  03

240588.docx 
   3/1/2022מיום   2022/1 מספר פרוטוקול ישיבת מליאה שלא מן המניין

 
 ראש העיר  - ארקדי פומרנץמר משתתפים: 
 סגן ראש העיר -מר נחלה טנוס                
 סגן ראש העיר בתואר - יוגב אפוטהמר                
 משנה לראש  העיר - יורי קוצ'רמר                
 חברת מועצת העיר - לידיה רזניקובהגב'                

 חבר מועצת העיר                - טנוס נחלהמר                
 חבר מועצת העיר -מר טוביה גזלר                
 חבר מועצת העיר  –מר נזיל אנדראוס                
 חבר מועצת העיר  - עו"ד איימן שנאתי               
 חבר מועצת העיר     - עו"ד כמיל עודה               
 חבר מועצת העיר   - מוטי בן דוד               
 חבר מועצת העיר - יוסף ברדאד"ר עו"ד                

 חבר מועצת העיר  -ן ביטון שמעומר                
 מ"מ וסגן ראש העיר - שמעון בן נעיםמר                

 
 חבר מועצת העיר  - עו"ד איימן שנאתי    חסרים: 

 
 מנכ"ל העירייה  - אמנון אשל אסוליןמר משתתפים נוספים: 
 ראש אגף כספים וגזברית העירייה  - אירית מורןהגב'                          
 העירייה יועמ"ש -ענבר בן סימון עו"ד                          
 מ"מ סגן גזברית   - ירדן כהן טומרצ'קהגב'                          
 מבקר העירייה –מר בסאם מרעי                        
 חשבת מינהל כללי  –הגב' שמרית פדידה                        
 חשבת מינהל כללי  –הגב' לוטם משה                        
  חשבת מינהל חינוך –הגב' מירי כהן                        
 מנכ"ל אגם מונפורט  –מר אופיר עקיבא                        
 קב"ט העירייה –מר טל מעוז                        
 ראש מינהל שפ"ע –מר יוסי לוי                        
 מנהל מח' מערכות מידע  –מר אריה פרץ                        
 דובר העירייה  –מר אילן אוחנה                        
 מנהל פיקוח ושיטור קהילתי  –מר דני חזן                        
                          ראש אגף מינהל החינוך )בזום( –הגב' אורנה טל                        
 מנהל פרוייקטים )בזום(  –מר רומיאו דכואר                        
 מנהלת תחום שלטון מקומי מחוז צפון  –הגב' שלומית יפתח                        

 על סדר היום:  
 
 . 2022. אישור התקציב הרגיל ותקני העירייה לשנת 1

 6/12/21מיום  8/2021מצ"ב: פרוטוקול ועדת כספים מספר    
 13/12/21מיום  9/2021פרוטוקול ועדת כספים מספר             
 2022חוברת תקציב ותקני כ"א לשנת             
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 הערה: מצ"ל תמלול הישיבה. 
 

מסכות   ועטיתפותח את הישיבה ומדגיש להקפיד על כללי הקורונה  מנכ"ל העירייה:
 במהלך כל הישיבה. איסור צילום הכל משודר ומוקלט. 

 העיר מעלות כרגע עיר ירוקה, מחייב את כולנו הקפדה יתרה. 
 נעבור לתקציב

בצירוף פרוטוקולים של ועדת כספים  התקציב  כל חברי המליאה קיבלו את חוברת
 פותח את דיון התקציב לדיון והתייחסויות.   13/12/21, 6/12/21מיום 

 
 ראש העיר: האם ישנם התייחסויות? 

 
  2021 -הוא שוב תקציב לא טוב כמו ב 2022מוטי בן דוד: שלום לכולם, נושא תקציב 

ראינו התקציב הוא כספים כדבירנו על רבעון שלישי ושם  תבוועדלא מזמן ישבנו 
ה הבנה ברורה  מלש"ח ז  4.1מובנה מלש"ח, הגרעון  162מלש"ח והכנסות  166אומנם  

דבר אי אפשר לעבור כעל כך לסדר היום זה משהו לא הגיוני    אלא אם תוכיחו אחרת,
 ולא נכון. 
גרעון ולא   מלש"ח 8.5על פי כל הנתונים שאני רואה זה כרגע עומד על   2021את שנת 

 חודשים וזה לא מבשר טובות.   3נגמר בעוד יודעים מה 
אני לא זוכר שנה אחת שמאז שאתה יושב בתפקיד ראש העיר שהעירייה הביאה 

אני יודע שסוף   2022מאוד גדולים וכך שנת  תגירעונובשורה מבחינה תקציב כל שנה 
כשאנו מדברים על הכנסות שאתם   השנה הולכת להיות לפחות כמו סוף שנה שעברה.

אני רואה שוב כמו שנה שעברה הכנסות לא ראליות רוב הסיכויים שלא   הצהרתם,
אותו הדבר    מלש"ח, 3.2שאתם רושמים שתכניסו  יכנסו לעירייה לדוגמא מח' הנדסה

 3.1זה לא קרה וזה גורם לגרעון חינוך בלתי פורמלי רשמתם בשנה שעברה בפועל 
 מאות. ג מלש"ח שיכנס לא מבין מאיפה ועדו כל מיני דו

אני רואה כל מיני כתבות שאתה מפרסם אלא אם כן   אליך ארקדי  ותפנמבקש ל אני
תגיד לי באיזה צורה הן ממומנות דרך כל מיני אחרים כמו כלכליסט וכאלה אשמח  
שהציבור ידע בכמה אתה ממן כל כתבה כזו אלו הן כספי ציבור, אנחנו מדברים על 

 תקציב עירייה.
 

אני מבקש להתחבר ולדבר רק על   2020תקציב עירייה ראש העיר: אנחנו מדברים על 
 התקציב. 

 
 יש להתחשב בתושבים המצב על הפנים הגרעון הוא מטורף.  2022מוטי בן דוד: בשנת 

אנחנו מדברים על תהליך של גירעונות מטורפים וכל מי שיושב פה צריך להבין אנחנו  
ת האלה תחסוך את זה  והאחריות שלנו לציבור היא ענקית לגבי הכתבונבחרי ציבור 

מלש"ח ואתה  30מהציבור לא לבזבז כספי ציבור כשאנו מדברים על גרעון מצטבר 
מלש"ח גירעון אז תראה לאן דרדרת אותנו עשרות הלוואת   10 -ה בז קיבלת את 

לאן מלש"ח  51 מלוותעומס מלש"ח  11 -כגרעון בבנק מלש"ח  23חובות לספקים 
אני מסתכל פה לכל אחד בעיניים  ם קטסטרופלי אתה רוצה להגיע, העיר שלנו במקו

יש לנו פה להציל עיר ואם ניתן   בואו נשים בצד את כל הדברים העיר שלנו במצב
 יהיה מאוד קשה לשקם את זה קחו החלטה ותדאג לעיר שלנו רלכך להמשיך להידרד

 אי אפשר להמשיך כך. 
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 ראש העיר: סיימת? 

 
 . תהעמוטי בן דוד: לעת 

 
ההצבעה העתידית שלי תהיה נגד  שכמיל עודה: ערב טוב לכולם, אקדים ואומר 

אתם לא   שכנע את חבריי והתנגדות שלי לא רק בהיותי נמצא במקום שבוואשתדל ל
 ,אבל בטרם שנגיע לסגה של ההצבעה  ענייניםנמצאים כי היא מבוססת על נימוקים 

  תמורפיאתונח בפני כולנו לא תהיה  הצעת התקציב כי ספר התקציב או צפה הייתי מ
פה היה  ו חוברת קטנה ודלה תרשו לי, מצואין לי מילה אחרת להגדיר שיש בידנו 

אחרת כל חבר עירייה אפילו המנוסה ביותר לא  רזולוציה ושהחוברת תכלול פירוט  
  ,יכול להתחקות אחר התכנים ואני אקדים ואומר אני לא רוצה ומצפה לשמוע הערה

שכל חבר עירייה הדלת בפניו הייתה פתוחה לגשת לאגף הכספים/גזברות ומשם 
 לדלות נתונים. 

על התקציב לגשת לאגף   ההצבערם ט צריך ב חבר כנסת שהיהתארו לעצמכם מצב ש
 בכדי ללמוד על הנתונים. הכספים/גזברות 

 
 מה שהם עושים.  אגב ראש העיר: זה דרך

 
כל הדברים  דברים שצריך לבדוק במקומות הנכונים.יש כמיל עודה: זה לא כל כך נכון, 

בחוברת התקציב,  תקן כ"א   12כאן הן כלליים אני מפנה את הנהלת העיר לעמוד 
אל"פ    267שזה הפעולות למשל בדוברות מהן הפעולות הוא  לצידה שכר חשוב  

ליד   200מלש"ח בהכנסה מה זה  1.354אל"פ משרדי הרשות   635תקנים  5.1מזכירות 
 ברמת הדברים. ירות ליד סעיף ראש העיר וסגניוהמזכ

שנית, מצופה היה ואני פונה לחבריי בתרשיחא בעיקר לנחלה טנוס שהוא חלק  
מי שנמצא בקואליציה אנחנו לת יבנימה חברנחלה,  כבר שלוש שנים,מהשלטון החדש 

, יש דברים מיפוי צרכים כשמו הוא לקראת השנה הרביעית עושים מיפוי צרכים
בעיית חניונים  יש מוסכמות, בתרשיחא שאין שניים שחולקים עליהם, םאקוטיי

איפה  םהאקוטייאלה הם הדברים   , מערביותוה תכנון באדמות המזרחים  ,בתרשיחא
לא ניתן להמשיך ולומר פחות   .לדבר הזה ביטוי תקציבי מלבד אמירותניתן למצוא 

כל שנה אנו חוזרים על  המחודש התקבלה כאן החלטה לפני חודש בידי הקואליצי
 איפה הדברים האלה ברמה התקציבית. רבאוויהצהרות 

הטבלה המרכזת ניתן להיווכח כי בצפי   9מפנה אתכם לעמוד   -םיכללידברים 
זה מקור ההכנסה שיכסה  ח, מלש" 4 -ארנונה תעלה כהמשוערת מהההכנסות הכנסה  

שעל  דובר על כספים  ם ניסיון העבר מלמד שמ על עודף הגירעון כפי שנרשם מטה, ג
 "קרני השור". 
אז איזון תקציבי ותם כספים שיתקבלו היא כמעט לא קיימת וכשעסקנן בהוודאות שא

 ת גירעונוים לחסל למשתד ביהירות.אני חשוב שמדובר במשהו שגובל 
מלש"ח לא ניתן לחשוב על  3 -עלייה משהו כ 2021- הוצאות שכר כללי בהשוואה ל

 מלש"ח רק בשכר.  3 -הכרח להתייעל עלייה בכרצון להתייעל או 
אל"ש איך אפשר להבין את העלייה הכללי זו לא   668השכר בחינוך שהוא הכרח הו 

 מלש"ח.  1.5הזחילה של 
 מכל הנימוקים אני סבור שיש לדחות את התקציב ולהצביע נגדו. 
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  תבקירבלבידוד והיה  יש פה חבר מועצה שניכנס ,מוטי בן דוד : מפנה שאלה ליועמ"ש
הצביע מבקש אישור לחבר  חבר אותו בזום על מנת שיוכל לומבקש ל חולה קורונה

 . אותו
 

, נוכחות למועצה להצביע ולעלות בזום ברור שאוסר בהעדרראש העיר: יש חוק 
 חובה. 

 
 . מוטי בן דוד: שנה שעברה עשינו את זה

 
 ראש העיר: אני לא מאשר להעלות את זה בישיבה הזו. 

 
 העיר: יש עוד מישהו שרוצה להתייחס לתקציב.ראש 

 
 נוכחות חובה. אני מבקש ממך לא להפריע. ראש העיר: 

 
 מוטי בן דוד: יש יועמ"ש אני פונה אליה ומבקש תשובה. 

 
 , אני לא מאשר לעלות בזום נוכחות חובה. ראש העיר: אני מבקש ממך לא להפריע

 יש עוד התייחסויות. 
 

  הקשרבאתה מפנה אשמח לדעת איזה חוק אתה אומר שיש חוק כזה יוסי ברדא: ד"ר 
 הזה? 

 
 ראש העיר: אסרו לעשות ישיבות בזום אין כרגע אפשרות. 

 
יוסי ברדא: רציתי לשאול כמה שאלות לגבי התקציב, אתם מדברים על מענקים ד"ר 

 –מותנה באישור משרד האוצר  1.2 -מלש"ח ו 2.7סך של צפויים של משרד הפנים, 
הכנסות וודאיות בתוך  שנכנס במסגרת ה משהו זעיוותים  צמצום  מלש"ח מענקי 1.1

   .לאש יכול להיותשנקבל ומותנה כי יכול להיות סוגריים בשהתקציב או שזה משהו 
 

מה מותר לנו לתכנן  משרד הפנים של יש תשובה מאוד ברורה  ,יוסימנכ"ל העירייה: 
ת מאוד ברורות ממשרד הפנים מה במסגרת ההכנסות ממענקים צפויים, יש הנחיו

לחשב כהכנסה ברורה והתקציב הזה עובר לאחר אישור המליאה לאישור  מותר לנו 
 משרד הפנים. 

 
שנה החולפת  ב 2021בחוברת כתוב בתקציב  9עמוד ב ,דבר נוסףיוסי ברדא: ד"ר 

מאיפה נובעת   87.147ה דיש ירי 2022. אלף לעומת 91 -תקבולי ממשלה עמדו על כ
מלש"ח זה אמור   10יברמן אביגדור ל? ואיפה נכנס כל האבטחה הזו של הירידה הזו 
 תקבולי הממשלה אשמח לדעת לגבי זה. התקציב את להגדיל את 

למרות  ישנה חתימה רק של הגזברית קרן היטל השבחה המסמך שצירפתם  10עמוד 
  .מח לדעת בחרת ארקדי לא לחתוםאששיש פה מקום לחתימה של ראש העיר 

 אני רואה הכנסה צפויה מתאגיד מעיינות זיו האם מדובר באותה הכנסה   11עמוד 
 באותה הכנסה אשמח לקבל תשובה.  מלש"ח האם מדובר  3 -כ
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מלש"ח כל שנה מקבלים בשנה הבאה   2.8  לגבי התשובה האחרונה מנכ"ל העירייה:
 . מלש"ח 4.3מלש"ח זה לא קשור לחוב של  3צריכים לקבל 

 
 מישהו רוצה להתייחס? עוד ראש העיר: 

 
 שמעון בן נעים: אולי בהתחלה זה לא ישמע בנושא של התקציב בסופו של דבר כן. 

 היום נגד התקציב כי אני מאמין ויודע שזהו תקציב גרועהחלטתי להצביע 
        אולי בהתחלה זה לא יישמע בנושא של התקציב, אבל בסופו של דבר זה כל התהליך

 שנים זה כן יישמע עבור התקציב.   3שעברנו פה 
אז ערב טוב לכולם, תושבים יקרים. כשהחלטתי להצטרף לפוליטיקה המקומית ראיתי 

דבר אחד לנגד עיניי והוא עשיה למען הציבור, האמנתי בכל לבי שאוכל לקדם עשיה  
ציבורית ענפה בעירנו, שאוכל לשרת נאמנה אתכם, התושבים, ולהיות עבורכם  

תובת לבית בתוך הרשות המקומית. זה היה המנוע שבער בי כשהתמודדתי לבחירות כ
 כיו"ר מפלגת נץ.  2018

רציתי להיבחר למועצת העיר בתפקיד מפתח כדי לקדם תוכניות לפיתוח העיר ולפעול 
למענה במגוונים ותחומים שונים. נתתם בנו את אמונכם, בחרתם בנו ונכנסנו  

הישג עצום שאני גאה בו. כמוכם האמנתי בשינוי   מנדטים, 2למועצת העיר עם 
והצטרפתי לשורת ההנהגה המקומית מתוך רצון ואמונה כנה שהקדנציה הזאת תביא  

 רוחות חדשות לעיר, עם עשיה ענפה ופורחת. 
במפלגה, עם קבלת המינוי   2מיד עם השבעתי למועצה ביחד עם שמעון ביטון, מס' 

יקים לאחריותי, ניהולי ואמוניי והתחלתי  כממלא מקום סגן ראש העיר קיבלתי ת
במלאכה. כתבתי את האני מאמין שלי, התוויתי מדיניות ואף כתבתי תוכניות 

 עבודה.  
לצערי הרב מהר מאוד התברר לי שתוכניות לחוד ומעשים לחוד, הבנתי מהר מאוד  
שלא רואים בי שותף לדרך ולעשיה. זה מתבטא בפעולות יום יומיות שעל פניו היו 

מורות להיות טריוויאליות לחלוטין, אך לצערי לא קרו, לא זימנו אותי לדיונים א
בנושאים שונים או לביקורי אח"מים שמגיעים לעיר, לא שיתפו אותי בתהליכי קבלת  

 החלטות. על דברים רבים גיליתי בדיעבד ולאחר מעשה. 
אחר  דוגמא קטנה, כמחזיק תיק השפ"ע בשנה האחרונה נבחר מנהל שפ"ע ורק ל

שבועיים וחצי הודיעו לי שזה המנהל. כך לא מתנהגים אל ממלא מקום וסגן ראש 
העיר. כנראה שמישהו לא מבין את המשמעות של תפקיד ממלא מקום וסגן ראש 

 העיר. אני נבחר ציבור, הציבור בחר בי להיות שותף להנהגת העיר.  
     אם ראש העיר לא נמצא אני הכתובת לטפל בכל הדרוש, ראש העיר יודע את היכולות    

   שלי ואת התמיכה הגדולה בי ולכן פוחד שאני אגנוב לו את ההצגה, אז הדרך שלו היא   
   למדר אותי. לא מעט פעמים אני הייתי צריך לגלות שראש העיר נוסע לחוץ לארץ רק   
 א טרח אפילו ליידע אותי למרות שמי שמחליף אותו בזמן  לאחר שהוא נוסע, הוא ל  
 שהוא נמצא בחוץ לארץ זה רק אני, וזה אומר דרשני וזו דוגמא אחת מני רבות.   זז  

לצערי ההסכם הקואליציוני לא כובד, התקציבים עליהם סיכמנו לא הועברו, נדרשתי  
לקיצוצים עקב מצב כלכלי קשה, הסכמתי לקיצוץ, אפילו משכרי. אך גם את היתרות  

 הבנתי מהר מאוד שלא אוכל לנצל במלואן. 
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הכנתי תוכניות עבודה מפורטות בתיק השפ"ע, תיק קטן, תיק השכונות, תוכניות  
מנתי שיגרמו לשינוי משמעותי וחיובי בעיר, אך לא עלה בידי להוציא אותן שהא

 לפועל כי נתקלתי כל פעם בחומות, בסירוב להעביר תקציבים ליישומן.  
בכל דיון במליאה כאשר עלתה להצבעה לקיחת ההלוואה האמנתי שזה לטובת  

תי בתקצוב הציבור והנה אוטוטו נתחיל בעשיה ציבורית ענפה. אף התניתי את הצבע 
נכון של ההלוואה לטובת שיפור פני העיר, פיתוח תחום הצעירים והתעסוקה. בכל 

 פעם סוכמו הדברים מראש ולאחר הצבעה בכל פעם התבדיתי מחדש.  
ולמרות זאת המשכתי לעבוד במלוא המרץ וניסיתי לקדם תוכניות בשביל הציבור,  

ות בגלגלים של העגלה  למרות שלא היו תקציבים, למרות הקורונה ולמרות המקל 
שבכל פעם ניסו לבלום אותי, דחפתי קדימה כל מה שאפשר. אני מטפל בעשרות 

פניות של תושבים מדי שבוע, תושבים מתקשרים אלי בשעות לא שגרתיות, דלתי  
פתוחה תמיד בפני כל פונה. גם כשהיה איסור לקבל קהל בקורונה, פונים אלי בבקשת 

מול ועדה מחוזית בענייני בניה, סיוע בביטול דוחות   סיוע בארנונה, סיוע בתכתובות
חניה, סיוע בהתנהלות מול עמידר, סיוע בקידום נושאים מול אגפים שונים בעירייה, 
בין היתר בנושאי גינון ותברואה, גיזום עצים, ניקיון והצבת פחים, הדברה ועוד ועוד.  

 על כך יעידו התושבים שפונים אלי יום יום, שעה שעה. 
ק החינוך הדתי אני מבקר בקביעות בגני חמד, בבתי הספר הדתיים, מברר צרכים  בתי

ועוזר להם מול משרד החינוך. סייעתי לישיבה התיכונית בהקמת חוה חקלאית בבית 
 הספר ולאחרונה אני מנסה לקדם בניית אולם כינוסים שזה בית מדרש במקור. 

ואני פועל רבות לקדם את   בתיק שירותי הדת הקמנו בית טהרה בבית העלמין החדש
הפרויקט במקום. בגלל הקורונה חילקנו מסכות וחומרי הסברה למתפללים בבתי  

הכנסת. לקראת חגי תשרי יצאנו למבצע חסר תקדים של הכשרת בתי הכנסת  
לתפילה בהתאם להנחיות הקורונה, הכשרנו קרקעות וחצרות לתפילה בחוץ. חילקנו  

גופי תאורה בחצרות וחילקנו סידורי תפילה,  שולחנות, כיסאות, הקמנו רשתות, 
שופרות. כך עשינו בשנתיים האחרונות, הקמנו סככות תפילה במרחב הפתוח כדי  

 שחלילה, חלילה, לא יופסקו התפילות בחורף. 
פניתי למנכ"ל נתיבי ישראל, ביקשתי שיתקנו את הבורות בכביש הכניסה לבית 

 ש חדש במקום.  העלמין הישן. הוא נענה לבקשתי ונסלל כבי
עסקתי רבות בקידום ושיפור ושדרוג מקווה בשכונת בן גוריון שצמוד פה לעיריית  

מעלות. נפגשתי עם שר הדתות לשעבר יצחק ועקנין וגייסנו תורם מניו ג'רסי ותקציב 
,  1959שנה שהוקם בשנת  62מעוד מספר גורמים. צריך לזכור שמדובר במקווה בן 

מצבו המוזנח. והנה העבודות בעיצומן ובעזרת השם   נשים לא רצו לטבול בו בגלל
נוכל לפתוח מקווה כמו ספא, אחד היפים בצפון שחוויית הטבילה והטהרה בו תהיה 

 רגועה ונעימה לטבילת נשים ואף לטבילת גברים. 
בחג הפסח חילקנו מצות שמורות, חרוסת למתפללים בבתי כנסת שעושים עבודתם 

עשורים שבהן ציבור התימנים מבקשים בית כנסת  נאמנה ובהתנדבות. אחרי שלוש
שנים אני   4להתפלל בו, סוף סוף נמצא מקום ויוקם בית כנסת מורשת אבות. במשך 

מטפל בנושא הזה, בשנה האחרונה ביתר שאת, יצאנו לסיורים בשטח, בחנו מספר 
מקומות, בדקנו עלויות על הקרקע, אפשרויות לבניית מבנה קבע או מבנה יביל. 

סינו לאתר מקורות תקציביים ועוד ועוד ותודה לאל נמצא המקום המתאים ובית ני
 הכנסת מוקם.  

בשבוע שעבר נפגשתי עם השר מתן כהנא, השר לשירותי דת, כדי לקדם תוכניות  
לטובת העיר וזכיתי לקבל מענה ראוי. אני מטפל בקידום קולות קוראים רבים בתחום 
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ירותי הדת בעיר, הקמת בתי כנסת באורנים,  הדת כדי לגייס תקציבים ולפתח את ש
הקמת מקווה בזיתים, מבנה יביל לציבור הברסלבים ועוד, אך לצערי גם כאן נתקלתי  

 בקשיים שמונעים ממני להתקדם. 
סטודנטים זכו לקבל   15בתיק הצעירים והתעסוקה גייסתי מלגות מעמותת יד לתושב, 

ילה וחונכות אישית לתלמידים שקלים בתמורה להתנדבות בקה 2,000מלגה בגובה  
מתקשים ממשפחות שידם אינה משגת לשלם עבור שיעורים פרטיים. כך גם 

 הסטודנט זכה למלגה וגם המשפחות מקבלות שיעורים פרטיים מסטודנטים בחינם. 
הקמתי פורום עסקים בו חברים בעלי עסקים מהעיר במגוון תחומים וביחד ניסינו 

העסקים בעיר ולרווחת התושבים. במסגרת זו    לקדם נושאים משותפים לקידום
העליתי קמפיין לעידוד הצריכה בעיר, כולנו קונים רק במעלות תרשיחא, עסקים 

 חזקים קהילה חזקה. 
בתיק השפ"ע קידמתי העסקת עובדי שירות שיהיוו כוח מכפיל במינהל השפ"ע 

עובדי שירות  8ויסייעו בעבודה היום יומית בניקיון העיר. כיום עובדים בעירייה 
שעושים עבודה מצוינת בניקיון העיר. כתבתי תוכניות עבודה מפורטות בתחום  

השפ"ע שמשלבת דוברות והסברה מול הציבור. אכיפה מוגברת והגדלת תקציבים 
וכוח אדם בניקיון, בגינון, בתחזוקה ובתברואה, תוכנית שאני מאמין שהייתה 

 מחוללת שינוי משמעותי בתחום זה. 
ף אחד לא התייחס ברצינות לתוכנית ולא הוציא לפועל. תמיד אמרו עוד  לצערי א

חודש, עוד חודש, עוד חודש, כך עברה לה כמעט שנה. קיימנו הילולות וחגיגות ל"ג  
 בעומר במגדל המים. 

 
 קשור לתקציב.   כל זה לאושמעון, אני מתנצל. יש עוד איזה דקה, אמנם   :ירעאש הר
 
 דקה. דקה. אני אסיים. כמה שתיתן לי אני אסיים  בן נעים:  מעוןש
 

 יש עוד דקה, אמנם זה לא נושא הישיבה אבל בסדר.  :ראש העיר
 
 זה נושא הישיבה כי אני אומר מה עשיתי בכל השלוש שנים האלה.  בן נעים:  מעוןש
 
העיר הזאת מתדרדרת לתהום וזה הרגע לומר עד כאן, לא אתן יד  בן נעים:  מעוןש

דרות המתמשכת, הגרעון שהולך ותופח, לחוסר העשייה. אני ער לשיח נוספת להתדר 
ברשתות החברתיות ואני שומע את הציבור זועק לשמים, פעמיים עזבתי לשורות  

האופוזיציה ופעמיים לקואליציה ובכל פעם האמנתי שהנה עכשיו יאפשרו לי לעשות 
 למען הציבור.  

יותר, ראש העיר. לא מאמין לך  הפעם אני אומר די, עד כאן. אני לא מאמין לך 
שתעביר לנו תקציבים כדי שנוציא לפועל תוכניות לקידום העיר. לא מאמין לך  

שתעשה דבר למען הציבור. החזרת את מעלות תרשיחא בכמה שנים לאחור וייקח עוד  
 זמן רב לשקם את אשר הרסת. כואב לי על מה שקורה כאן.  

י אני מאמין ויודע שזה תקציב גרוע שלא אני מסיים. החלטתי להצביע נגד התקציב כ
יוביל לשום עשיה משמעותית. ברורה לי ההשלכה של הצבעתי, אך אני שלם איתה.  

אף פעם הכיסא והמשכורת לא היה מנוע עשיה עבורי, אני מחויב לציבור שהיה איתי 
 ולמצפון הנקי שלי ולערכים עליהם גדלתי.  
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מצטער להגיד לך שהאסטרטגיות שלך  הפסדת פרטנר מעולה לעשיה ולמינוף העיר.
 היו מדרגה נמוכה. תודה לך.

 ש עוד למישהו להתייחס? כן.  י :ראש העיר
 

יו"ר  חברי למפלגה וערב טוב לכולם מצטרף לדבריו של שמעון בן נעים שמעון ביטון: 
נץ ולא כפי שקוראים מר שראה  האותיות שלנו הן  יחד מפלגת יחד אנחנו נקראים

ראש העיר החליט במליאה ארקדי לצערי  לאולם ישבתי בספסלי האופוזיציהשנכנסתי 
 הקודמת לפטר אותי מהנהלת העיר ולקחת לי את התיקים של מרכז צעירים ורווחה. 

שלנו אנחנו אמורים  הקואליציוני אני טועה מדוע? ואומר ומקשר לתקציב בהסכם  
 ולא קיבלנו. נויוחכ נויחכלקבל כספים מהתקציב 

לגבי התקציב, לצערי התקציב, ספר התקציב לא מראה שום בשורות, לא לצעירי העיר 
לצערי, אני לא יכול לבוא לצעירי העיר ולהגיד להם שאנחנו באים עם בשורות, לבוא  

ולמנף את כל מה שקשור לצעירי העיר. אני לא רואה ברווחה איזה שיפור בתקציב 
יות וחסרים תקציבים וכמו שאמרתי משנים קודמות ואני יודע שיש שם הרבה בע

הסכם קואליציוני לא כובד, אמורים להגיע כספים מהתקציב ולכן אני מיישר קו עם 
חברי שמעון, קיבלנו החלטה משותפת שאנחנו ממשיכים ביחד, מפלגת יחד תמשיך 

 .למרות שאני באופוזיציה 
 

 ראש העיר: עוד משהו רוצה להתייחס לגבי ספר התקציב? 
 

ערב טוב לכולם. אני לפני כשלושה חודשים נכנסתי להנהלת העיר,   אנדראוס:נזיל 
לקואליציה והתחלתי לבחון את הדברים, ראיתי שכל מה שאנחנו הבטחנו לציבור 

שלנו בעיר, במיוחד בתרשיחא, כל מה שרשמנו בהסכם קואליציוני ביחד עם ארקדי  
הספורט, תקצוב של לא מתבצע כראוי, לוקה בחסר ברוב התחומים, בתחום של 

העמותות, צופים, כדורגל, כדורסל, שלא לדבר על מציאת מקומות חניה בתרשיחא, 
שלא לדבר על דחיפת בניית בית ספר יסודי בתרשיחא, שלא לדבר על ההתדרדרות 

 בהישגים של בית ספר תיכון אורט.  
את   כל הדברים האלו אנחנו חרטנו על דגלנו ביחד עם נחלה נביא תקציבים לדחוף

העגלה הזאת קדימה. העגלה הזאת נמצאת בבוץ. במיוחד בתרשיחא ואני מניח שגם 
במעלות. בתחום השפ"ע, תברואה, פינוי אשפה, דברים קטנים כביכול אבל אתם 

צריכים לבוא לראות בווטסאפ שלי ובטח של נחלה ושל שמעון כאחראי על התיק הזה  
צריך  נתקלים עם הדברים האלה. כמה תלונות וכמה צעקות, כל יום ביומו אנחנו 

   על הקטע של השפ"ע, של החינוך, מציאת  22לתת דגש מאוד חזק בתקציב של 
 חניות בתרשיחא, מציאת פתרון לעסקים. רוב העסקים בתרשיחא אין להם היתר,  

 אין להם רישיון עסק. זה יביא להתדרדרות כלכלית של כל העסקים האלו. הדגל הכי 
חנו הבטחנו לבוחרים שלנו בתרשיחא מן אוטונומיה כזאת  נא חזק שאנחנו הרמנו,

שאנחנו ננהל את עצמנו. אנחנו לא יכולים להזיז קש ימינה או שמאלה בתרשיחא, אני 
אומר לכם, כל דבר קטן אנחנו צריכים לבוא למחלקת החינוך במעלות, למחלקת 

 תברואה במעלות, למחלקת חינוך במעלות, 
. מה שאני מציע וזה צריך לתקצב את זה כמובן, לעשות  אנחנו לא שולטים בשום דבר

יהיה סמנכ"ל שנמצא בתרשיחא, אני לא רוצה כל פיפס  מנהלת בתרשיחא שתוקצב,
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קטן לבוא למעלות ולבקש ובסוף שום דבר לא נענה. אני הולך להצביע נגד התקציב 
 הזה. 

 יש עוד מישהו? כן נחלה.  :ראש העיר
 

ערב טוב לכולם. אני מאז שנכנסנו לתפקיד אנחנו שמנו מול העיניים נחלה טנוס: 
שלנו שכל הבעיות של תרשיחא וכמיל יודע, הבעיות שהן החשובות ביותר בתרשיחא 

 וחשוב מאוד שאנחנו מדברים על נושא התכנון של הצד המערבי והצד המזרחי.  
ות, זה תקציב רגיל, קודם כל, כמיל, התקציב הזה זה לא מיועד לפרויקטים ולא לחני

 אתה יודע את זה.  

 נחלה?  מה הקשר עודה: מילכ
 

רגיל נקרא. עכשיו   תקציב הפרויקטים זה תקציב בלתילמה שמיועד  נחלה טנוס:
לדעתך, כמיל, אני וחמד שיתפנו אותך לכל אורך הדרך אתה ואיימן בכל מהלך ומהלך  

ישבנו  ,נזילאת מה שאנחנו מעוניינים לעשות ומה שאנחנו מתכוונים לעשות גם 
איתך בנושא בית ספר אורט, עוד לא נכנס לתקרה של הנושאים אבל לדעתך אנחנו  

בית ספר יסודי המכרז עבר בדיקות של יועצת  השבוע מוציאים מכרז לתכנון
 שיכנס לתפקידו.  משפטית, של מחלקת הנדסה, של כולם, אפילו המהנדס החדש

 זה דבר אחד.   לדרך שר את זה והמכרז יוצאיא
דבר שני, כמיל, בנושא תכנון בצד המזרחי ובצד המערבי אנחנו השבוע קיבלנו כבר  

דונם תכנון בצד  130-מנת שאנחנו מתחילים בהצעות מחיר ממתכננים וממודד על 
 המזרחי. 

סיור על נושא החניונים אנחנו מחפשים כל נקודה וכל  לאיתך  צאתאני יכול לכמיל, 
נקודה בתרשיחא לעשות חניונים, יש לנו תוכניות לכל הדברים האלו. אתה רוצה 

נן, הכל  איתך ואתה תראה בדיוק מה מתוכ סיירלהתפנות לשעה, שעתיים אני יכול ל
עתך בקרוב אנחנו מתחילים בביצוע ידירשום והכל מוכן רק לצאת לביצוע ול

 הפרויקטים.  
 

 מי עוד רוצה להתייחס בבקשה?  ראש העיר: 
 

לגבי בית הספר זה תכנון או   נחלה, שאלה לי אליךמוטי בן דוד: אני רוצה לשאול את 
 שזה ביצוע? 

 לא, תכנון. : נחלה טנוס

 האם יש לכם כסף לבניית בית ספר?  זה בסדר, תכנון בן דוד: וטימ

   .בוודאי טנוס: חלהנ
 

חודשים להכין  4שעמלו ואני בראשם יושבים אנשי הדרג המקצועי מנכ"ל העירייה: 
על אף ההערות שנשמעו פה, עד לרמה של השקל הבודד של הציבור כדי   ,את התקציב

לתת תשובות איכותיות, רציניות בתוך החוברת ולכל אחד שיש שאלה, לכל סעיף 
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ומקווה שלא אבלבל אתכם עם   ש תשובה גם לשאלה הזאת אני מניחבחוברת י
 העובדות אנחנו עוסקים בביצועים ולא באמירות פופוליסטיות. 

ברשותכם ארצה להתייחס וחלק מהתשובות מופיעות גם במה שאני אציג.  אבל אני
אני מבסס את האמירות שאני אגיד פה כדרג מקצועי ולא בכל שום סוגיה פוליטית,  

מאיפה הביסוס שלהם וכל   לא יודעחלק מהנתונים פה שנאמרו ע"י האנשים אני 
שאלה שרק תרצו נעמיק בה כמה שתרצו כדי להוכיח שאמירות גם צריכות להיות עם 

 אחריות.  
מסתמנת עפ"י הנתונים הראשונים כשנה של עמידה ביעדי התקציב הרגיל   2021שנת 

 המתוכנן.  
הכיוון  יעד התקציב הרגיל המתוכנן אני אומר לכם שעומדים בו ואפילו אני מקווה, זה 

אני עוד לא יודע להגיד כמה   ,ה אפילו התייעלות במספר מיליוניםנ כרגע, שתהיה ש
 זאת עובדה. 

מאיפה הנתונים, ברבעון  לא יודעעמידה בהסכם ההתייעלות מול משרד הפנים, 
זה הסכם התייעלות שאושר פה   גם השלישי עמידה מלאה, מסתמן שברבעון הרביעי 

 במליאת העיר, עמידה מלאה. 
 
הנהלת חשבונות לא היה כזה דבר אף  ב  אפשר לבדוקוסר התשלומים העירוני יעידו, מ

 .פעם, אין חוב לעירייה
שקל למסופקים שאנחנו חייבים להם. כלומר חלק   מיליון 7,7שולמו בחודש דצמבר  

מהאנשים שולם להם נובמבר, כולל נובמבר ודצמבר אפילו בתחום ההסעות ובתחום  
ואני אומר לכם זה גם תודות למאמצים שעשינו עם משרדי ממשלה   בשפ"ע

בצורה דרמטית, לא היה אף פעם כזה דבר  השתפר והתבשרנו שבוע שעבר ופה
 בעירייה.
אחרון שולם כמו שאמרתי לספקים. כל תחום ההסעות כולל דצמבר והכל,  בשבוע ה

הרכב הממשלתי הנוכחי אישור תקציב המדינה יצר לנו הזדמנויות פז. אחת 
  10-ההזדמנויות, דיבר על זה פה מישהו, לפני שבוע התבשרנו על זכיה של קול קורא כ

נוך פורמלי ולא פורמלי שקלים, זה קול קורא שרוב רובו הולך לתשתיות, לחי מיליון
 תוכנית והיא תצא לדרך אני מקווה ברגע שנקבל את המסמך הרשמי.   ישנהולרווחה. 

אלף שקל.   800אלף שקל,  900של  17- ו 2016הכספים, אני פה אומר את זה, של    שולמו
שקל,  מיליוןהטבלה הזאת אפשר לראות פה את כמות התשלומים, יש שם אנשים של 

אלף שקל שהנה זה התאריכים יצאו תשלומים וכולם   890של אלף שקל,  500של 
 שקל ששולם.   מיליון 7,7סך  קיבלו את הכסף שחייבים להם,

  130, 120עומס מלוות זה העומס מלוות העירוני, אפשר להגיד סיסמאות ל שימו לב
הגרף מראה   שקל מיליון 51שקל, זה העומס מלוות. כרגע העיריה עומדת על  מיליון

שקל שאפשר לממש. אני מקווה שלא   מיליון  12פוטנציאלית יש לנו עוד  על ירידה.
שקל לטובת חינוך שפה פה אחד   מיליון 8נממש אותם כי יש לגביהם הבטחות.  

שקל האלו ועוד כמה הלוואות. כך שאפשר לדבר בסיסמאות  מיליון 8-הצביעו על ה
 מו. המדבר בעד עצ אבל אפשר לראות את הגרף

העובדות מלמדות על התנהלות מקצועית, אחראית, ראויה ובהחלט מודל להתנהלות 
 תקינה. 

 תיקחו ותשתמשו למשהו אחר.  אנדראוס: זילנ
 לא נשתמש לכלום, אי אפשר להשתמש כי זה ייעודי לחינוך.  אשל אסולין: מנוןא
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 ואפשר לראות את המגמה.  2013-שקל ב מיליוןאם אני זוכר  67-היו ב
 
 של מה?  בן דוד: וטימ
 
  2013-2021 -מ של עומס המלוות. עומס מלוות לאורך השנים אשל אסולין:מנון א

 מלש"ח.  51תראה את המגמה של עומס המלוות, עכשיו עומדים על 
שקל כנ"ל גם   מיליון 9,5טרם מומשו  שאמרתי פימציג פה נתונים עובדתיים כאני 

 הגרעון המצטבר העירוני במגמת ירידה.  
כלומר זה גם כן   ,מאזן השנתי אנחנו נראה ירידה משמעותית בהתחייבויות לספקיםב

לעירייה לא מס הכנסה, לא   משהו שלא היה שכר ותנאים סוציאליים, אין שום חוב
 , זו עובדה. ביטוח לאומי, לא הקרנות ולא הקופות גמל ולא השכר של העובדים חברים

 
שקל תסתיים השנה בגביה,  מיליון 49,9בארנונה מחלקת הגביה, למי שפה טען טענה, 

  "טייס אוטומטי"יש עליה כ  שנה הבאה? 52למה צפינו שיהיה  48,9שנה שעברה היה 
 את החישובים זה מגיע למספרים. תעשו . 1.9של 

ציג עוד נתונים לכן אני אומר זה חלק מהתשובות לשאלות שנשאלו פה אפשר לה
שקיימים פה, כולל תקני כוח אדם שהם ברמת פירוט ומוטי קיבל את זה כי הוא ביקש  

אבל יש תקני כוח אדם מפורטים, אף אחד לא מסתיר. העליה המשמעותית היא 
בחינוך לבעלי תפקידים ייעודיים. כלומר כל העליה בחינוך היא למלוות כאלה ואחרות  

ו אותם ואני שמח שהצלחנו לגייס את כולם על אף הקושי שמחויבים עפ"י חוק וגייסנ
בהזדמנות הזאת אני מזמן כל חבר מליאה שרוצה  שהיה לנו בהתחלה עם מלוות.
 לו פגישת היכרות עם העובדות שהצגתי. ונערוך יפנהללמוד את העובדות לעומק ש

 למרות שיש ירידה בפעילות החינוך.  עודה:מיל כ
 

 למה ירידה?  מנכ"ל העירייה: 
 
 .אתם רושמים עודה: מילכ
 

  16תקנים, נדמה לי  16בפעולות, לא. בשכר אני מדבר עליה של מנכ"ל העירייה: 
 . תקנים שאתה מחויב

 
 לפי דרישת משרד החינוך. ראש העיר: 

 . של יותר הסעות, של סייעות בכיתותמנכ"ל העירייה: 
 
 למרות שיש רגרסיה בפעילות.  : עודה מילכ
 

לא. אני אגיד לך גם לזה, ונדמה לי שקיבלתם את זה בעקרונות. אחד   :מנכ"ל העירייה
המאמצים שאנחנו עושים אני מקווה שנעשה אותו בצורה טובה, להעמיס כמה שיותר  
הוצאות שוטפות על קולות קוראים זה יפנה כסף להרבה דברים בעירייה ואם הצלחנו  

וכניות חינוך בתוך מסגרת כזאת או אחרת של קול קורא שזכינו, אז כמובן  להכניס ת 
  שנוריד את זה מזה, אבל זה לא יפגע בחינוך. 
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יש פה עוד פירוטים של גרעון מצטבר  כאן לשכל השאלות שעלו,   זה חלק מהתשובות
כמו שהיא מסתמנת כרגע בהיבט יעדי   2022ויש את כל הנתונים. אני חושב ששנת 

 התקציב, אני אומר לך ממה שאני עשיתי במחקר שעשינו של עשר שנים אחרונות,  
 
 

שנת . כן יש לנו הרבה מה לתקן ולשפר ב2021-לא הייתה עמידה ביעדים כפי שהוצגו ב
  זאת כבר.בהקשר של שירות לציבור ואמרנו  2022

 יש עוד למישהו להתייחס מהקואליציה, אופוזיציה?  ראש העיר: 
 

. כמה  2021אתם מדברים על החזר מע"מ שהיה בשנת  9פה בדף מס' שמעון בן נעים: 
 החזר מע"מ זה?  

 
 . 2022 -לא ב  2021גזברית העירייה: זה בשנת 

 
 ? 2022טוב. עוד שאלות? אני מבקש עכשיו להצבעה. מי בעד התקציב של ראש העיר: 

 
אני מבקש עוד פעם, פעם נוספת ואני אשלח גם למשרד הפנים, יש פה   בן דוד: וטימ

חבר מליאה, חבר מועצה שנמצא בבידוד ואתה עכשיו מונע ממנו להצביע בזום עפ"י 
 יש לך מה להגיד בנושא?  חוק יועצת משפטית

 אפשר לדחות את ההצבעה בחודש ימים.  שמעון בן נעים: 
 

די פומרנץ לא מאשר ליועצת המשפטית להתבטא שארק מוטי בן דוד: מבקש לרשום 
 . בנושא שחבר מועצה נמצא בבידוד ולא מאפשרים לו בזום

 זו.  ענבר, התייחסות לסוגיה  מנכ"ל העירייה: 
 

פקודת העיריות מחייבת נוכחות פיזית ועריכת ישיבות באופן פיזי, יועצת משפטית: 
אלה הם הוראות הפקודה. המקרים שבהם ניתן לבצע ישיבה ללא התכנסות היא  

 לתוספת השנייה. זה לא המקרה.   47במקרה מאוד מאוד מיוחד שמנוי בסעיף 
ים כאלה  ישיבות מתכנסות באופן פיזי אין אפשרות לערוך ישיבות באופן שבו נציג 

. יש בעניין  ים את הנוכחות שלהם באמצעות הזוםואחרים, כולם או חלקם, מביע
 הנחיה ברורה של משרד הפנים אל השלטון המקומי.

 
 

 ? 2022שנת אני מבקש מי בעד התקציב לראש העיר: נעבור להצבעה 
 
 
 
 
 
 
 



 עיריית  מעלות  תרשיחא 
Municipality of Ma`alot Tarshiha 

 
ל   לשכת מנכ"

13 /13 
 

 04-9578788, פקס':  04-9578900, טל':  24952תרשיחא  - מעלות  59, ת.ד.  1רחוב בן גוריון  
 1 Ben Gurion St. P.O.B. 59  Ma`alot Tarshiha 24952, Tl: 04-9578900, Fax: 04-9578788 

 Email:  mankal@maltar.co.ilדואר אלקטרוני:  

 
 
 
 
 
 

 הצבעה:  
 

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

 
 : מוטי בן דוד, כמיל עודה, שמעון ביטון, שמעון בן נעים נזיל אנדראוס. הצביעו נגד

 

 .  2022התקציב עבר לשנת  ,אין נמנעים. תודה רבה. הישיבה הסתיימהראש העיר: 

 
בהתאם להצבעת החברים ועפ"י רוב מאשרים את התקציב   : 1החלטה בסעיף מספר  

 מלש"ח.  166.485ע"ס   2022לשנת  ותקני כ"א הרגיל 

 
 
 
 
 
 

 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש                  
 מזכירת לשכת מנכ"ל העירייה        

 
 
 
 
 
 
 

 _______________         _________________  
 אמנון אשל אסולין                                                  ארקדי פומרנץ  

 מנכ"ל העירייה                                                       ראש העיר   
 
 
 
 


