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 כ"א בחשון תשפ"ג 
 2022בנובמבר  15

246529 
 22/11/15מיום שלישי    2022/21פרוטוקול 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                
 חבר מועצת העיר -מר ביטון שמעון                 

 חבר מועצת העיר  –מר שמעון משה                
 

 חבר מועצת העיר -חסרים: עו"ד איימן שנאתי 
 חבר מועצת העיר  –מר נזיל אנדראוס            
 מ"מ וסגן ראש העיר -מר שמעון בן נעים            
 –חבר מועצת העיר  -מר מוטי בן דוד            

 
 פים וגזברית העירייה ראש אגף כס -משתתפים נוספים: הגב' אירית מורן 

 יועמ"ש העירייה  -עו"ד ענבר בן סימון                          
 סגנית גזבר   –הגב' ירדן כהן טומרצ'ק                          
 דובר העירייה –מר אילן אוחנה                          
 מבקר העירייה –מר באסם מרעי                          

 מהנדס העירייה –מר נועם מסד                          
 אחראית על נכסי הרשות המקומית  –הגב' קריסטינה בליזניוק                          
 מינהלן אגף החינוך  –מר ואג'די דכואר                          

 הערה: מצ"ב תמלול הישיבה. 
 

 על סדר היום: 
 להלן הנושאים  7/11/22מיום  5/2022. אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר 1

 מצ"ב  –לפרוטוקול זה    
 הפקעה  -ברחוב דוד המלך  כנסת שכונת רבין-ביתא(     
 הפקעה  -כנסת שכונת סביונים -בית( ב    
 ג( הפקעת דרכים לבית עלמין געתון    
 הפקעה וכן הכללת הפרויקט כחלק מהסכם הגג עם רמ"י  –ד( מלונית בשכונת רבין     
 מצ"ב –החלטה  –ה( דיווח משא ומתן בנושא הסעות     
 צוריאל  -ו( שכונת גבעת הנשיא פרס     
 הפקעת השטח במליאה בשל העדר מציאת החלטת   אישרור  -ז( בית עלמין געתון    

 מליאה קודמת ובהינתן כי ההפקעה בוצעה.        
 מצ"ב –ח( מתן הנחה למפקדי מילואים פעילים     

 מצ"ב –. אישור תב"רים 2
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 ראש העיר: פותח את הישיבה.
 

 : 7/11/22מיום    5/22פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר   : אישור 1סעיף מספר  
 

 הפקעה   - כנסת שכונת רבין ברחוב דוד המלך  - מס' א( ביתסעיף  
, מדובר בשטח ציבורי 223-0345751נועם: עפ"י תוכנית מפורטת מספר נועם מסד: 

 כנסת. -המיועד לבניית בית 49, 70חלק מחלקות  19446בגוש 
מטר, ביוזמתו ובליווי   160כנסת לא גדול  -בימים אלו אנו מכינים תוכנית להקים בית

 יוגב אפוטה סגן ראש העיר, נשפץ גם את הפארק משחקים במקביל. של מר
הועדה מבקשת לצורך הגשת בקשה להיתר בניית ביהכ"ס אישור של ישיבת מליאה  

 תרשיחא. -להפקעת קרקע בעלות עיריית מעלות
יש כבר מתכננים לבניית ביהכ"ס ותוך כדי הליך  ושוקלים אפשרות לקבל מבנה מוכן 

ת האפשרויות זה פשוט יותר מהר, זו לא בנייה קלה זו בנייה עם  מ"רולן" בודקים א
 ציפוי אבן ובטיחותית שעומדת בתו התקן הישראלי שוקלים גם את האופציה הזו. 

 
 הפקעה   –כנסת שכונת סביונים  - סעיף מס' ב( בית 

 19חלקה  18379מדובר בשטח ציבורי בגוש  62נועם מסד: עפ"י תוכנית מפורטת ג/במ/ 
כנסת, הועדה מבקשת לצורך הגשת בקשה להיתר בניית -מיועד לבניית ביתמגרש י"ב ה

 תרשיחא. -ביכנ"ס אישור ישיבת מליאה להפקעת קרקע בעלות עיריית מעלות
 

 חבר המועצה מר שמעון ביטון נכנס לאולם. 
 

 סעיף מס' ג( הפקעת דרכים לבית עלמין געתון 
מטרת התוכנית, מתן פתרון קבורה   20866מפורטת ג'   נועם מסד: עפ"י תוכנית

תרשיחא וחלק מיישובים מועצה אזורית מעלה יוסף לצורכי -לאוכלוסיית מעלות
קבורה אזוריים עתידיים. אתר בית הקבורות הקיים של מעלות ומושב מעונה ולא ניתן 

.  להרחיבו במקומו הנוכחי, עקב המצאות אתרים ארכיאולוגיים חשובים בסביבה
השלמנו את ההפקעה של בית עלמין עצמו ונדרשת הפקעת קרקע המיועדת לדרכים  

 תרשיחא.  -כדין לבעלות עיריית מעלות
 במקום תקום כיכר באישור נתיב ישראל המכרז מוכן כבר.  8833כביש 

 
 סעיף מס' ד( מלונית בשכונת רבין  

המלונית תהיה תוספת להסכם הגג אשר נחתם בין רמ"י  מבוקש לאשר כי נועם מסד: 
 223-0219352בתב"ע  1וחלק מחלקה  21155תרשיחא. המגרש בגוש -ועיריית מעלות

( מיועד להקמת מלונית  בוטיק אשר תהיה חלק מרשימת התוכנית למגורים  22366)ג/
את כללי שבהסכם הגג המקורי. העירייה ורמ"י מעוניינות להחיל על תוכנית המלונית 

ההסכם המקורי כולל את דרישות הפיתוח אשר יחול על היזם. אנו לא מפקיעים את 
 השטח עצמו כי זה שטח של המינהל  אלא רק את הדרך. 

חדרי אירוח דרך הגישה למלונית תהיה דרך רחוב   24התב"ע מאפשרת הקמת 
 החשמונאים והחניות הנדרשות יהיו כולן בתחום המגרש. 
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 נעשה שם שינוי ייעוד?  י ההפקעה? מהמינהל?שמעון ביטון: ממ

 
 נועם מסד: לא, זה שטח שמיועד לבית המלון. 

 התב"ע כבר נעשתה מזמן והיא גם חלק מהסכם הגג שלנו עם המינהל. 
 

 החלטה   – סעיף מספר ה( דיווח משא ומתן בנושא הסעות  
ועפ"י   20.9.22מיום    11/2022בהמשך להחלטת מליאת העיר בישיבתה מס'  ואג'די דכואר:  

מיום   העירייה  גזברית  רלוונטיים,  22.9.22הנחיית  מסיעים  עם  שיחות  סבב  קיימנו   ,
במטרה למצוא מפעיל קבוע לשלושה קווי הסעות חינוך רגיל בתרשיחא ואשר לא נמצא  

 עבורם מפעיל במכרזים שפורסמו. 
 : להלן תוצאות השיחות 

המסיע הודיע שאין לו אוטובוסים פנויים לביצוע   –  המסיע אלקטרה אפיקים .1
 הקווים. 

₪   320המסיע מוכן לבצע את הקווים בעלות של    –  המסיע מובילי תפן והגליל .2
 לפני מע"מ לכיוון. 

 ₪ לפני מע"מ לכיוון.   370מוכנים לבצע את הקווים בעלות של    –  המסיע שחר צח .3

הנ"ל בעל   –   המסיע מחמוד ראג'ב .4 ₪ לפני   270ות של  מוכן לבצע את הקווים 
 מע"מ לכיוון.

הסכים לסייע לנו בפתיחת  חשוב לציין שהמסיע האחרון לא השתתף במכרזים, אך
 השנה ומסיע זמנית את התלמידים עד למציאת פתרון קבע. 

 אנו ממליצים לקבל את ההצעה הזולה ביותר שכבר עושה חלק ממנה 
 

 שמעון ביטון: ומה היה המחיר במכרז הראשון? 
 

 שקל.  240ואג'די דכואר: 
 

 צוריאל   –סעיף מס' ו( שכונת גבעת הנשיא פרס  
מטרת התוכנית: תכנון לשטח מסחר   1057נועם מסד: עפ"י תוכנית מפורטת תמ"ל 

ושטחים לצורכי ציבור בשכונת צוריאל, המתחם מהווה למעשה את עתודת פיתוח 
 האחרונות של העיר. 

ותחזוקת המבנים ונגישות לשימושים הציבוריים התוכנית מרכזת ככל הניתן להקמת 
כגון: גן ילדים, מעון יום, גן חינוך מיוחד, מרכז תרבות וקהילה, שיטור בריאות 

כנסת מקווה( באזור אחד על מנת ליצור מתחם חינוך אחד -משפחה, בי"ס יסודי, בית
 גדול בסמיכות לשטח ציבורי פתוח. 

 דת למבנים ומוסדות ציבור, שצ"פ.יעוד הקרקע בהתאם לתוכנית מפורטת מיוע
תרשיחא, הבעלות של חלקות אלו הן של רשות -השטח נמצא במרחב תכנון מעלות

 תרשיחא.-הפיתוח ניתן לעשות הפקעת קרקע כדין לבעלות עיריית מעלות
 

 כמה מאכלסת השכונה הזו? נחלה טנוס: 
 

 איש.  10,000יחידות דיור שזה בערך  2,500 -נועם מסד: כ
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יר: אני מבקש להתייחס ולהוסיף משפט בנושא זה, כפי ששמעתם ממהנדס  ראש הע
העיר אנו מתחילים את בניית השכונה ממוסדות חינוך וציבור ולא כפי שנעשה 

בשכונת האורנים שקודם לכן בנו בנייני מגורים ורק מאוחר יותר התחילו בבניית  
 בזה. מוסדות חינוך וציבור, זה מקשה על התושבים בהסעות וכיוצא 

בצורה יעילה וטובה את השכונה דבר ראשון חשוב לציין שאנו כעירייה מתכננים 
מענה לתושב   ןשיית תכנון ובנייה של מוסדות חינוך וציבור ולאחר מכן בנייני מגורים 

 בשכונה בו הוא גר. 
 

 כנסת בשכונת רבין, אני מכבד את-שמעון ביטון: מבקש להתייחס לנושא בית
א ביוזמתו, מי שיזם ותמיד האריך את ההרשאות הוא שמעון בן יוגב אפוטה אבל זה ל

 נעים.
 

 ראש העיר: זה ממש לא נכון. 
 

עמותה ושהעמותה   שיקימו ביקשתםהמתפללים שאתם משמעון ביטון: אני מבין  
 .הכנסת-תשלים את הפער של התקציב לבניית בית

 
ראש העיר: עם כל הכבוד לכל הסגנים וממלאי מקומות, הם לא יכולים לבטל או  

 ראש העיר וגורמים מקצועיים המוסמכים. לבקש הרשאה. רק 
שקל ניסנו לנייד אותם לטובת דברים אחרים אך משרדי   600,000 -היחד עם זאת 

ה  ממשלה לא אישרו זאת. התושבים באו והציעו את ההצעה של הקמת עמותה ועזר
 כנסת.-בבניית בית

 
 הכנסת? -שמעון משה: האם העירייה משתתפת בתקציב בניית בית

 
ראש העיר: את הכסף נותנת העירייה, מדובר כאן במהנדסים מתכננים שעובדים 

לטובת פרויקט זה, יש פה מחלקה שעושה את המכרזים, העירייה תעשה הכל בשביל  
 להביא את הפרויקט לשלמותו. 

 
הזה לא יצא לפעול ארבע שנים ואף אחד לא הזיז פה כלום כדי  טהפרויק נועם מסד: 

 שזה יצא לפועל. 
 

 צ'ינג. ישמעון ביטון: כיוון שלא נתנו מ
 

 ראש העיר: ממש לא נכון אנחנו ביקשנו כל הזמן ארכה זה לא קשור. 
 

 הזה?  הפרויקטיוגב אפוטה: שמעון מדוע עד היום לא זז  
 

 שמעון ביטון: לא יודע.
 

 : למה אתה לא שואל את שמעון בן נעים.יוגב אפוטה
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את ראש העיר את המהנדס לא    שמעון ביטון: אתה לא צריך לשאול אותי, תשאל
 אותי. 

 
 הזה לידיים שלי ולהריץ אותו.  הפרויקטיוגב אפוטה: אני החלטתי לקחת את 

 ועובדה שעכשיו זה מגיע לאישור מליאה. 
 הכנסת.-משחקים באזור צמוד לביתועדו דבר, יש כבר תכנון לבניית פארק 

 
שמעון ביטון: יוגב אני מאוד מכבד את היוזמה, רק אל תבואו לתושבים עם בקשה  

 הכנסת קחו את זה על עצמכם.-לתרום כספים לבניית בית
 

 יוגב אפוטה: שמעון, אני לא יודע מאיפה המידע שאתה מקבל. 
- כן לתרום לבניית ביתכבר ביום ראשון הקרוב אני ניפגש עם תורם גדול שכן מו

 הכנסת. 
 

 שמעון ביטון: כל הכבוד. 
 

 יוגב אפוטה: אנחנו נשיג את הכסף ונבנה את בית הכנסת. 
 
 
 

 הצבעה:  
ההחלטה לאשר כל אחד מסעיפי פרוטוקול ישיבת הנהלה )כפי שפורט  הצביעו בעד

 , נחלה טנוס, יוגב אפוטה,  שחאדה, לידיה רזניקוב ן: ארקדי פומרנץ, הללעיל(
 טוביה גלזר יורי קוצ'ר. 

                 : שמעון משה, שמעון ביטון.נמנעו
 
 

 : 7/11/22מיום    5/2022אישור פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר    1החלטה בסעיף מספר  
מיום  5/2022החברים מאשרים את פרוטוקול ישיבת הנהלה מספר רוב עפ"י הצבעת 

7/11/22 . 
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 : אישור תב"רים: 2סעיף מספר  
 

 אירית מורן: מציגה את התב"רים בפני חברי מועצת העיר.
 

 
 שמעון משה: מה זה שוק איכרים? תסבירי. 

 
 שהוא משותף לעיריית מעלות למעלה יוסף באגם.  פרויקטזהו תב"ר של אירית מורן: 

 
 בות? כל התרישמעון ביטון: מה המשמעות של שיפוץ ה

 
נועם מסד: המנהלת פנתה שהיא מבקשת לשדרג את השירותים הם במצב 

שנה לקדם ולעשות משהו יותר ראוי להיכל   15 -קטסטרופלי, הגיע הזמן לאחר כ
התרבות, כמו כן ישנה בעיית איטום בכיפה אנו מבקשים להשלים את הטיפול בצורה 

 יותר יסודית. 
 

כפי שאתם רואים ישנם פרוייקטים מאוד  ראש העיר: אני מבקש להתייחס בנושא זה,
חשובים כמו כן נושא הצטיידות, מבקש מכאן להודות למחלקת השפ"ע לשיפור בעיר, 

  4 -בנושא הבריכת שחייה לאחר כשנתיים שסגורה הקול קורא הזה שיכנס בסביבות ה
 מלש"ח נשפץ את הבריכה שתתאים לרווחת התושבים.

מס'  
 תבר 

 גורם מממן  סכום  שם הפרויקט 

שוקי איכרים "תוצרת   2280
   הארץ"  

1,000,000₪ המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב   
  והגליל 

שדרוג ושיפוץ היכל  2281
 תרבות  

300,000  ₪ המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב   
  והגליל 

חינוך סבבתי לשנים  2177
 תש"פ , תשפ"א , תשפ"ב 

199,751  ₪  המשרד להגנת הסביבה  

₪   50,000 שיפוצים בגן שקד 2282  מפעל הפיס  

הקמה גינה ציבורית    2283
 רח' דוד המלך 

83,321   ₪  מפעל הפיס  

הקמה גינה ציבורית    2284
 רח' פארק פלמ"ח  

100,835  ₪  מפעל הפיס   

שיפוץ בריכה עירונית, הקמת אולם ספורט אורנים,    -אישור על הגשת קול קורא עבור 
 שיפוץ אולם ספורט תרשיחא 
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 הצבעה:  
שחאדה, לידיה רזניקוב, נחלה טנוס, יוגב אפוטה,  ן: ארקדי פומרנץ, הלהצביעו בעד

 טוביה גלזר יורי קוצ'ר, שמעון ביטון.
 : שמעון משה. נמנע

 
 

 אישור תב"רים:   2החלטה בסעיף מספר  
 

 החברים מאשרים את התב"רים הנ"ל. רוב עפ"י הצבעת 
 
 
 

 סעיף מספר ח( מתן הנחה למפקדי מילואים פעילים. 
העיר: )מבקש להסביר את הנושא שבסעיף ח לסדר היום שכבר אישרנו בסעיף  ראש 

בארנונה למפקדי מילואים בצה"ל, את   25%הראשון(: אישרנו הנחה בגובה של עד 
השמות אנו לא קובעים אנחנו מקבלים רשימות עדכניות ממשרד הביטחון )הערה: 

 העירייה מקבלת על כך שיפוי מלא(.
 
 
 
 

           
 רושמת הפרוטוקול: דפנה עייש       

 מזכירת לשכת מנכ"ל                                                         
 
 
 
 
 

 


