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על סדר היום:
 .1הודעות ראש העיר.
 .2אישור תב"רים.
.3

דוח כספי – רבעון ראשון.

 .4אשרור החלטות המועצה מיום  30.4.12ומיום  2.9.12בדבר הקמת חברה לתועלת הציבור
מעלה אדומים מפעלי תרבות בע"מ ,או כל שם אחר שיאושר ע"י רשם החברות ,ואשרור
תקנון החברה שאושר ע"י משרד הפנים.
 .5אישור חוזה בכירים לחיים שמעוני.
 .6הצעה להקים יחידת שיטור עירונית.
 .7אישור חוזה בכירים ליריב ספיבק.
 .8פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ
בני כשריאל:
את ההודעות לישיבת מועצת העיר נעשה בסוף ,ישנם אנשים חולים שרוצים להגיע הביתה ,עם 40
חום הגיעו ,כל הכבוד להם .נאחל רפואה שלמה לדודו.
אני פותח את ישיבת מועצה מספר .9-14
רוני טורטן:
בני ,אני רוצה לחזור לעניין הזה ש - - -
בני כשריאל:
בהודעות ראש עיר?
רוני טורטן:
לא ,זה משהו שצריך להביא בתחילת הישיבה.
בני כשריאל:
מה העניין?
רוני טורטן:
אני רוצה להעלות תיקון פרוטוקול .ב 11-ביוני פורסם פרוטוקול של הישיבה הקודמת ,ב 15-ביוני,
זאת אומרת ארבעה ימים אחר כך חברת המועצה גבי בר זכאי פנתה למזכיר המועצה - - -
גבי בר זכאי:
מנכ"ל המועצה.

רוני טורטן:
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מנכ"ל המועצה שהוא מזכיר המועצה גם כן ,לצורך העניין ,לצורך בתיקון הפרוטוקול ,שהוא אינו
משקף את מה שהיה בישיבת המועצה וזה לא נעשה .זה משהו שהוא לא תקין ,כי זה משהו שצריך
לעשות.
בני כשריאל:
בסדר ,אני אבדוק את זה עם המנכ"ל ותקבל תשובה במועצה הבאה.
גבי בר זכאי:
יש הוראה בחוק שחייבים כל פעם ,אם יש התנגדות לפרוטוקול הקודם ,חייבים להגיד אותו
בתחילת הישיבה ואנחנו אומרים את זה - - -
בני כשריאל:
אז הנה ,אמרתם.
גבי בר זכאי:
החוק אומר שחייבים לתקן את הפרוטוקול .ביקשנו - - -
בני כשריאל:
אני לא יודע אם לתקן או לא לתקן ,אני אבדוק את זה .מה שנאמר נרשם בסטנוגרמה .אוקיי ,אני
אבדוק את הנושא הזה עם האנשים לגבי התיקון .אם צריך לתקן נתקן .אני אבדוק את העניין.
על סדר היום אישור תב"רים .תב"ר  ,955פארק האגם יצחק שמיר ,הקטנת - - -
גבי בר זכאי:
היית צריך להגיד את זה - - -
בני כשריאל:
אתם מפריעים לנהל את הישיבה.
גבי בר זכאי:
כבוד היועץ המשפטי אמר משפט ,צריך לענות לו.
בני כשריאל:
לא ,לא חייבים .לא חייבים לענות לכל דבר.
גלעד רוגל:
להיפך ,הפעם עזרתי לכם.
גבי בר זכאי:
לא ,לא עזרת לי .אתה צריך לעזור למועצה.
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בני כשריאל:
לא חייבים לענות.
פארק אגם יצחק שמיר ,תב"ר א' ,יש הקטנה של  150,000שקל .זה עובר לאתר האינטרנט ,אתר
האינטרנט שלנו הוא די ,בוא נאמר ,מסכן ,אנחנו צריכים לתת שקיפות ,אנחנו צריכים להעביר
הרבה דברים לידיעת התושבים 150,000 .שקל גם לא יספיקו כל כך .היום שיפור אתר האינטרנט
ותחזוקתו עולים הרבה כסף.
אני מעלה את סעיף א' ו-ב' להצבעה ,תב"רים שקשורים אחד לשני 955 ,ו 1072-להצבעה ,מי בעד?
גבי בר זכאי:
מה עם הכסף שיחסר באגם אחר כך? מאיפה הוא יבוא?
בני כשריאל:
אנחנו נחזיר את זה .ברגע זה התקציב - - -
גבי בר זכאי:
עכשיו אתה מוריד את זה מפה ,אבל זה יחסר .צריך לה - - -
בני כשריאל:
הפרויקט של האגם תלוי גם בתרומה שאנחנו מקבלים מצרפת .יש בעיות בצרפת לגבי תרומות
ליהודה ושומרון ,אנחנו מנסים לפתור את זה .ישבתי בשבוע שעבר וגם השבוע עם אפי שטנצלר,
וגם היום דיברתי עם יאיר שמיר ,שעוזר לנו בנושא הזה ,כי הפארק על שם אביו .אנחנו מקווים
שהכסף יעבור .ב 3-ביולי מגיעה לכאן קבוצה גדולה מאוד של צרפתים ,הנהלת קרן קימת בפריז,
הם מגיעים לחתונה של ז'אק קופר ,שהוא עזר לנו וסידר לנו את הקשרים .אנחנו נעלה את זה
שוב .יש איזה שהוא דבר ,עניין.
נא לסגור את זה לרגע.
(הפסקת הקלטה).
רוני טורטן:
איך מעבירים טכנית מקרן מוסדות ציבור לקרן עבודות פיתוח? הרי אלה שתי קרנות שונות.
בני כשריאל:
הקרן למוסדות ציבור וקרן עבודות פיתוח זה בסדר גמור ,זה אותו  - - -אם הייתי מעביר מקרן
מוסדות ציבור לתקציב רגיל הייתה בעיה.
דובר:
אגב ,זה לא מהתקציב - - -
בני כשריאל:
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פיתוח לא ,החברה הכלכלית מפתחת את הפרויקטים ,את המסעדות ,ואז היא  - - -אבל הפרויקט
הענק זה  10מיליון שקל .מה שאתה רואה ,מה שקרה באגם ,זה  11מיליון שקל השקעה.
דובר:
שזה מ?-
בני כשריאל:
מקרן קימת 70% ,קרן קימת 30% ,העירייה.
אני מעלה את א' ו-ב' להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס'  -955פארק האגם יצחק שמיר (הקטנה)
תקבולים -₪ 150,000 -קרן מוסדות ציבור (הקטנה)
תשלומים -₪ 150,000 -ע .קבלניות (הקטנה)
לאחר הקטנה יגיע התב"ר לסך של .₪ 5,200,000
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
ב .תב"ר מס'  -1072אתר אינטרנט וניו מדיה
תקבולים -₪ 150,000 -קרן לעבודות פיתוח
תשלומים -₪ 150,000 -ע .קבלניות
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
סעיף ג' ,בית ספר נירים חינוך מיוחד .משרד החינוך העביר לנו  6,000שקל הגדלה ,זה כמובן
הבנייה של משרד  - - -סך הכול התב"ר בינתיים מגיע ל 13,439,000-שקל 875 .עולה להצבעה ,יש
התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
רוני טורטן:
רק שאלה ,למה זה  ,5,999למה זה לא  6,000שקל?
בני כשריאל:
תגיד את זה למשרד החינוך.
רוני טורטן:
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קיבלנו  5,999שקלים?
מוטי ברשישת:
זה תיקון טכני של ההרשאה שהם נתנו לנו בחסר של  5,999שקל והם השלימו את זה .זה המספר.
בני כשריאל:
תב"ר  ,875יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ג .תב"ר מס'  -875בי"ס נירים חינוך מיוחד (הגדלה)
תקבולים -₪ 5,999 -מ .החינוך (הגדלה)
תשלומים -₪ 5,999 -ע .קבלניות (הגדלה)
לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של .₪ 13,439,195
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר  956פסטיבל פיסול/סוכות ,מפעל הפיס העביר לנו  74,000שקלים ,זה מעלה לנו את התקציב
לפסטיבל ,יהיה פיסול ,שהפיסול הזה כמובן אנחנו רואים חלק ברחבי העיר והפסלים האלה
ברחבי העיר .אני מעלה להצבעה את תב"ר  ,956יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
רוני טורטן:
יש - - -
בני כשריאל:
אי אפשר שאחרי שאני גומר אתה מתחיל.
רוני טורטן:
לא ,אתה רץ מהר ,אני לא רציתי להפסיק אותך ,אז חיכיתי .רציתי להבין מה יש  374,000שקלים
בפסטיבל פיסול? מה עולה  37,4000שקלים? כמה פסלים?
בני כשריאל:
הפיסול ,ההוצאות ,הפעילות לילדים .אתה רוצה את זה ,גיא ייתן לך את הכול .אגב ,הדבר הזה
אושר כבר בעבר.
אוקיי ,תב"ר  956עולה להצבעה ,יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ד .תב"ר מס'  -956פסטיבל פיסול /סוכות
תקבולים -₪ 74,000 -מפעל הפיס (הגדלה)
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תשלומים -₪ 74,000 -ע .קבלניות (הגדלה)
לאחר הגדלה התב"ר יגיע לסך של .₪ 374,000
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
יש עוד תב"רים .תב"ר  .904שימו לב 1058 ,904 ,ו- - - 1057-
גבי בר זכאי:
תעשה יותר לאט ,כי את זה עוד לא קראנו.
בני כשריאל:
אוקיי- - - 904 .
בוריס גרוסמן:
בני ,תתחיל מ ,901-יותר קל .לא צוחק.
בני כשריאל:
הוא צודק ,901 .אנחנו צריכים לעשות הסדרי העלאה והורדה בממלכתי דתי צמח השדה .אנחנו
עושים גם חניות במרכז המסחרי באותה הזדמנות ,אנחנו מקצצים קצת מהשביל ,נכנסים מצד
אחד ויוצאים מצד שני ,משהו חד סטרי ,כשיש לנו גם מעון יום שם של המתנ"ס ,יש לנו פעילות
של המתנ"ס וכמובן את בית הספר הממלכתי דתי צמח השדה .הנושא הזה הוא בטיחותי ,כדי
שההורים יוכלו להביא את ההורים שלהם ,גם ההיסעים יורידו את הילדים ממש בפתח בית הספר
ולא יצטרכו לחצות כבישים.
בוריס גרוסמן:
וזו תוספת של  40חניות - - -
בני כשריאל:
וזו גם תוספת של  40חניות שחסרות שם.
גבי בר זכאי:
הסברת את זה בפעם שעברה.
בני כשריאל:
אנחנו קיבלנו כמובן תקציב ממשרד התחבורה ,סך הכול התב"ר הגיע ל 710,000-שקל ,כשכמובן
חלק ממנו משרד התחבורה ,החלק האחר זה אנחנו ,שאנחנו צריכים לשלם .מאחר שכבר שיפצנו
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את רחוב המיצדים  ,בשלב זה אנחנו מורידים את תוספת החניות ,הקטנה מ 90,000-שקל ל-
 30,000שקל .מוציאים מפה  60,000שקל ועוד  60,000שקל אנחנו מורידים מתוספת החניות
ושיפורים בטיחותיים ברחוב המצוק  40,000שקל .את זה אנחנו כמובן מעבירים להסדרי העלאה
והורדה .זה לא אומר שאנחנו לא נעשה את הדברים האלה ,במשך  2014נקבל את הכספים
ממשרד התחבורה .אבל זה עודף שהיה לנו מתקציב שנה שעברה .לא צריך את הכסף הזה בשלב
הזה לחניות.
גבי בר זכאי:
בעצם התוספת כרגע של הסדרי העלאה והורדה - - -
בוריס גרוסמן:
 190,000שקל.
גבי בר זכאי:
שנייה ,לא גמרתי את השאלה .לא זאת השאלה שלי .התוספת של העלאה והורדה של ממלכתי
צמח השדה בעצם כרגע היא לא ממשרד התחבורה ,אלא כל - - -
בני כשריאל:
לא.לא כל ה 710-הם שלנו.
בוריס גרוסמן:
 400,000שקל - - -
גבי בר זכאי:
שנייה ,תן לי לגמור את השאלה .כתוב מלוות מבנקים ,כתוב עבודות קרן פיתוח ועבודות קבלניות.
הכול זה אנחנו.
בוריס גרוסמן:
.190
בני כשריאל:
רגע ,תעשי חשבון ,תגידי לי כמה זה ביחד.
גבי בר זכאי:
.380
בני כשריאל:
כמה התב"ר?
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גבי בר זכאי:
התב"ר ,הוא היה גם קודם.
בני כשריאל:
 710 .710פחות  400,000שקל שלנו .תביני כשהם משלמים - - -
גבי בר זכאי:
לא ,אבל העלינו גם בפעמים הקודמות.
בני כשריאל:
לא .משרד התחבורה כן משתתף בתקציב .מוטי ,בכמה בדיוק?
בוריס גרוסמן:
 420,000שקל.
בני כשריאל:
 420,000שקל שלהם .אגב ,זה האומדן ,יכול להיות שהעבודות יהיו בפחות.
מוטי ברשישת:
 420,000שקל ואנחנו - - - 100
בוריס גרוסמן:
 .400אנחנו  100והתוספת  110,000שקל.
בני כשריאל:
אני מעלה את  901להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
תב"ר  -901הסדרי העלאה והורדה ממ"ד צמח השדה (הגדלה)
תקבולים -₪ 90,000 -מלוות מבנקים
תקבולים -₪ 100,000 -ק .עבודות פיתוח
תשלומים -₪ 190,000 -ע .קבלניות
לאחר הגדלה התב"ר יגיע לסך של .₪ 710,000
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד

בני כשריאל:
כמובן  1058 ,904ו 1057-עולים גם כן להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
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א .תב"ר מס'  -904תוספת חניות המיצדים (הקטנה)
תקבולים -₪ 90,00 -מלוות מבנקים (הקטנה)
תשלומים -₪ 90,000 -ע .קבלניות (הקטנה(

לאחר הקטנה יגיע התב"ר לסך של .₪ 30,000
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
ב .תב"ר מס'  -1058תוספת חניות רח' המיצדים (ביטול)
תקבולים -₪ 60,000 -ק .עבודות פיתוח (הקטנה)
תשלומים -₪ 60,000 -ע .קבלניות (הקטנה)
לאחר ההקטנה התב"ר יגיע לסכום  ₪ 0ויבוטל.
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
ג .תב"ר  -1057שיפורים בטיחותיים רח' המצוק (ביטול)
תקבולים -₪ 40,000 -ק .עבודות פיתוח (הקטנה)
תשלומים -₪ 40,000 -ע .קבלניות (הקטנה)
לאחר הקטנה התב"ר יגיע לסך  ₪ 0ויבוטל
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
רוני טורטן:
מתי מתחילה הבנייה?
בוריס גרוסמן:
ב 1-באוגוסט מתחילים לעבוד.
בני כשריאל:
יש עוד תב"ר אחד ,מעבר לניהול עצמי בבתי ספר .זה כבר אנחנו אישרנו את התב"רים האלה
בעבר ,אנחנו מכירים את זה ,המפע"מ שלנו הוא זה שמפעיל את הניהול העצמי בבתי ספר שלב ג'.
ההגדלה של התקבולים ב ,3,523,000-יש לכם את זה מולכם?
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גבי בר זכאי:
כן.
בני כשריאל:
תשלומים  ,3,523לאחר הגדלה הגיע תב"ר נוסף של  6.023מיליון לניהול עצמי .אני מעלה את
תב"ר  1071להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ד .תב"ר  -1071מעבר לניהול עצמי בתי"ס – שלב ג'
תקבולים -₪ 3,523,000 -משרד הפנים (הגדלה)
תשלומים -₪ 3,523,000 -ע .קבלניות (הגדלה)
לאחר הגדלה יגיע התב"ר לסך של .₪ 6,023,000
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
גילי כהן:
רציתי להודיע משהו למועצה .אפשרי? ב 8-בחודש - - -
גבי בר זכאי:
עוד לא גמרנו - - -
גילי כהן:
רציתי להודיע משהו אם אפשרי.
בני כשריאל:
אכפת לך להמתין להודעות ראש העיר ואז אני אתן לך  - - -אוקיי ,את סעיף  2נשאיר לסוף.
.3

סעיף  3זה אשרור החלטת המועצה .הייתה החלטת מועצה כבר ב 30.4.2012-על הקמת
חברה לתועלת הציבור ,מעלה אדומים מפעלי תרבות .זה היכל התרבות .ואשרור תקנון
החברה ש אושר על ידי משרד הפנים .מאחר שעברה חצי שנה ואנחנו עכשיו הקמנו את
הדירקטוריון ואנחנו רוצים להפעיל את זה ,בא משרד הפנים ואומר 'אוקיי ,נא לאשרר
את זה לפני שאתם מגיעים אליי להמשך הדרך' .לכן אנחנו מביאים את זה לאשרור ,גם
את הקמת החברה לתועלת הציבור ,מפעלי תרבות בע"מ ,וכמובן את אשרור תקנון
החברה שאושר במשרד הפנים.

רוני טורטן:
למה צריך לאשרר את זה עוד פעם?
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בני כשריאל:
כי עברה חצי שנה.
גלעד רוגל:
משרד הפנים ,בגלל שהאישור שלו מוגבל בתוקף הוא דרש שנחדש את זה .זה עניין פורמלי אבל
חשוב ,הוא דרש ולכן הבאנו את זה לאשרור .בהזדמנות הזאת אני גם רוצה להגיד לפרוטוקול ,לפי
הנוהל יש כאן שלוש חוות דעת ,אחת של מנכ"ל העירייה ,אחת של גזבר העירייה ואחת של היועץ
המשפטי ,שאנחנו חוזרים ומאשררים את כל ההליכים להקמת התאגיד לפי הגדרות משרד הפנים.
אני מבקש לצרף את זה לפרוטוקול.
בני כשריאל:
צרף .אוקיי.
גבי בר זכאי:
זה לאשרור התקנון ,אבל לא לאשרור הנבחרים ,נכון?
בני כשריאל:
לא ,זה אשרור התקנון וההקמה של החברה.
גבי בר זכאי:
לא הרכב הוועדות וכו'.
בני כשריאל:
לא ,הקמת החברה ותקנון החברה .מה שאישרנו בעבר.
סעיף  3עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 .4אשרור החלטות המועצה מיום  30.4.12ומיום  2.9.12בדבר הקמת חברה לתועלת
הציבור מעלה אדומים מפעלי תרבות בע"מ ,או כל שם אחר אשר יאושר ע"י רשם
החברות ,ואשרור תקנון החברה שאושר ע"י משרד הפנים (מצ"ב).
מצ"ב חוות דעת של מנכ"ל העירייה ,גזבר העירייה ,והיועץ המשפטי של העירייה.
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד

בני כשריאל:
סעיף  .4נבחר מבקר לעירייה שיתחיל לעבוד במהלך אוגוסט ,באיזה תאריך בדיוק?
דובר:
בראשון.
בני כשריאל:
13
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בראשון או בשמיני לאוגוסט? לא יודע ,לא משנה בדיוק התאריך ,בוא נאמר במהלך חודש אוגוסט
הוא יתחיל לעבוד .הייתה ועדת מכרזים ,הגיעו מספר לא מבוטל של מועמדים ,היה ניפוי ראשוני
וניפוי שני ,עלו שלושה לגמר ,השלושה נשלחו למבחנים ולגרפולוגיה .התוצאות של השלושה חזרו
לוועדת המכרזים וועדת המכרזים אישרה את מר חיים שמעוני ,שהוא תושב העיר אגב.
גבי בר זכאי:
שלושת המועמדים היו תושבי העיר.
בני כשריאל:
תושבי העיר והיו טובים .ועדת המכרזים החליטה לבחור בחיים שמעוני לאחר שזכה במכרז פומבי
לתפקיד מבקר העירייה.
רוני טורטן:
רגע ,לפני כן.
בני כשריאל:
תשאל את גבי ,היא הייתה שם.
רוני טורטן:
אבל אתה לא יודע מה אני רוצה להגיד.
בני כשריאל:
בבקשה.
רוני טורטן:
אני רוצה לבקש שסעיפים  6 ,5 ,4ו 7-לא יעלו לדיון היום .הם לא נידונו בוועדת כספים ,לא עלו
לדיון בוועדת כספים - - -
,
בני כשריאל:
לא צריך.
רוני טורטן:
אבל עוד פעם מגיע - - -
בני כשריאל:
 4לא צריך.
רוני טורטן:
גיאף עוד פעם ,ארבעה דברים - - -
גיא יפרח:
מה זה קשור?
רוני טורטן:
שלושה סעיפים תקציביים כספיים - - -
גיא יפרח:
מה זה קשור סעיף תקציבי למינוי מבקר?
רוני טורטן:
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לא מבקר ,השכר.
בני כשריאל:
אני אסביר לך .השכר קבוע - - -
רוני טורטן:
אבל הדברים כל הזמן עברו בוועדת כספים .פה דברים בכלל - - -
בני כשריאל:
שנייה ,תן לי להסביר .רוני ,תקשיב רגע .אני אסביר לך ואתה תראה שאתה תהיה איתי .משרד
הפנים קבע שכר בדיוק ,הוא לא נותן לנו את האפשרות ,האמת היא שאני אמרתי שהוא יתחיל
בסכום נמוך יותר ואז נעלה אותו בדרגות ואז  - - -כמו שכל עובד בכיר יקבל .כנראה שלמבקרי
העיריות יש כוח לא קטן ,זה תפקיד סטטוטורי ,השכר שלו קבוע על פי החלטת מועצה .כלומר אין
לנו שום סיי בדבר הזה .לכן השכר שלו הוא  ,85%ועדת הכספים תאשר או לא תאשר ,זה לא
משנה.
גבי בר זכאי:
אבל עדיין זה צריך לעבור - - -
רוני טורטן:
ועדת כספים  - - -בחייך.
בני כשריאל:
אי אפשר להעביר את זה  - - -אין צורך להעביר את זה לוועדת כספים.
רוני טורטן:
אז לא צריך את ועדת הכספים.
בני כשריאל:
אני מעלה את זה להצבעה .אין ,אי אפשר.
רוני טורטן:
ארבעה סעיפים שלא עברו את ועדת כספים.
בני כשריאל:
סעיף  4עולה להצבעה .מי בעד? יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.

 .5מוצע לחתום על חוזה בכירים (עד  85%משכר מנכ"ל חדש ברשויות מקומיות עד 50,000
תושבים) עם מר חיים שמעוני לאחר שזכה במכרז פומבי לתפקיד מבקר העירייה .
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
סעיף  ,5אני מוריד מסדר היום.
בוריס גרוסמן:
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רק בגלל שרוני אמר את זה ,הורדנו מסדר היום .באמת .סעיף  5לא יהיה היום ,שיטור קהילתי
עירוני לא יהיה היום.
דובר:
זה לפי בקשתו של רוני.
בני כשריאל:
זה יעלה בישיבה הבאה.
יהודה אסרף:
זה ממש לא לאור בקשתו של רוני.
בני כשריאל:
גבי ,שלא תבקשי תיקון פרוטוקול ,אני אגיד לך שאני מוריד את זה מסדר היום בגלל - - -
גבי בר זכאי:
אתה חושב שאני לא יודעת? אבל היועץ המשפטי זרק שזה לפי בקשתו של - - -
גלעד רוגל:
עוד פעם היועץ המשפטי?
גבי בר זכאי:
אתה אמרת ,אמרת שאני אכבד את דבריך .הנה ,אני מכבדת את דבריך .יהודה ,אתה לא צריך
לקפוץ כל פעם שאני מדברת ,זה - - -
יהודה אסרף:
חס וחלילה ,גבי.

 .6מוצע לאשר הקמת יחידת שיטור עירוני משלבת פקחי סיוע ושוטרים ,פרויקט משותף
לעירייה ולבט"פ ,החלטות ממשלה " – 1848-2910מתכונת להפעלת שיטור עירוני
בישראל" אישור תבחינים לבחירת רשויות מצטרפות לשיטור".
היחידה תשליט חוק וסדר  ,תמנע עבירות איכות חיים ותפעל לאבטחת התושבים
 10שוטרים ייעודיים  8 +סיירים/פקחים.
סך התקציב הנדרש להפעלת המערך עד סוף שנת  2014הינו  ₪ 600,000להעסקת
כ"א ,רכבים ,השתלמויות והצטיידות ,על בסיס שיחלוף תקציב קיים ומאושר
בפרק  - 722שמירה ביטחונית ,בסעיפים שירותי שמירה והעסקת קב"ט.
 ירד מסדר היום

בני כשריאל:
סעיף  6לא יורד מסדר היום .השכר שלו זה בתקציב העירייה ,נכון ,מוטי?
גבי בר זכאי:
כתוב שהייתה ועדת מכרזים .אני חברה בוועדת מכרזים ,לא זכור - - -
בני כשריאל:
זה ועדת קבלה .אני לא הייתי שם ,זו ועדת קבלה - - -
גבי בר זכאי:
16
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מה זה ועדת קבלה? זה מכרז.
בני כשריאל:
למבקר העירייה חייבים להקים ועדה מיוחדת והקמנו ועדה מיוחדת .לעובדים אחרים ,מנהלי
אגפים וכו' ,לא מקימים ועדות מיוחדות .מועצת העיר לא הקימה ועדה כשבחרנו את מנהלי
האגפים או הסגנים שלהם או עובדים אחרים .היו המון עובדים במשך כל השנים שעבדנו ביחד,
בעזרת ה' גם הלאה ,אבל - - -
גבי בר זכאי:
בוודאי .תיזהר ,יתהפכו היוצרות.
בני כשריאל:
אה ,היו זמנים.
לכן סעיף  6עולה להצבעה .הוא יתחיל לעבוד ב 1-באוגוסט .מי בעד?
רוני טורטן:
איפה הוא נמצא כבתקציב?
גיא יפרח:
רוני ,אני רוצה להסביר.
בני כשריאל:
הוא בתקציב ,כבר שנתיים הוא מופיע בתקציב.
רוני טורטן:
למרות שאין פונקציה כזאת?
גיא יפרח:
רוני ,תשמע רגע ,יש שני נושאים שאתה טוען שהם היו צריכים להגיע לוועדת כספים והם לא היו
צריכים להגיע לוועדת כספים ,למרות שיש להם נגזרת תקציבית ,למה? הנושא של מבקר העירייה
זה עניין סטטוטורי ,אתה לא יכול להשפיע עליו ,זה לא צריך להגיע לוועדת כספים וזה גם קיים
בתקציב העירייה ,שיש מבקר לעירייה .כנ"ל נושא סגן לגזבר .הנושא של סגן גזבר ,תפתח את ספר
התקציב בכוח אדם אתה תראה שיש שם את הסכום הזה שכבר מתוקצב.
גבי בר זכאי:
על זה הצבענו בתקציב.
גיא יפרח:
אז הצבעת נגד .זאת אומרת דנו בזה - - -
גבי בר זכאי:
לא ,לא דנו בזה .הצבענו על תקציב כולל.
גיא יפרח:
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גבי ,תני לי לסיים .היית רשאית להגיד שבנושא הספציפי הזה את מתנגדת ,היה דיון על התקציב.
אין עניין לדון בו שוב .משהו שכבר דנו בו ,תקציבי ,לא צריך לעשות - - -
רוני טורטן:
אבל הניתוח של ה - - -
גיא יפרח:
רגע ,רוני .מה שהגיע לכאן לישיבה זה לאשר את הבן אדם .מה שאנחנו עושים עכשיו זה לא
מאשרים את התקציב ,אנחנו מאשרים את הבן אדם ,את האיש ,חיים שמעוני ואת האיש שאני לא
זוכר את השם שלו שהוא סגן גזבר.
רוני טורטן:
מוצע לחתום על חוזה בכירים עם האדם .זה משהו תקציבי.
גבי בר זכאי:
אל"ף ,אתה לא מדייק ,כי כתוב בפירוש שהשכר שלו יהיה כך וכך ,ואנחנו דנים ומצביעים על
השכר.
גיא יפרח:
טוב ,בסדר.
גבי בר זכאי:
עדיין לא דנו ב - - -
בני כשריאל:
אני מעלה את  - - -בכל זאת ועדת כספים לא צריכה לדון בזה - - -
גיא יפרח:
את רשאית לשאול .את בחרת לא לשאול.
בני כשריאל:
  - -מסגרת תקציבית  - - -עם ההנהלה .לגבי גובה השכר שלו ההנהלה תחליט .הוא מתחיל ב- .40%אני מעלה את זה להצבעה .אני מעלה להצבעה את סעיף  .6יש מתנגדים? יש נמנעים? כולם
בעד ,סעיף  6עבר פה אחד.

 .7מוצע לחתום על חוזה בכירים ( בהיקף של  40%-50%משכר מנכ"ל חדש ברשויות
מקומיות עד 50,000תושבים)  ,עם יריב ספיבק שנבחר במכרז פומבי לתפקיד סגן גזבר.
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
18

ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס'  – 9ביום 30/6/14
סעיף  .7מוצע לאשר פתיחת חשבון בנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ ,פעילות שוטפת ,ניהול יתרות
מזומנים .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.

 .8מוצע לאשר פתיחת חשבון בבנק מרכנתיל דיסקונט בע"מ לפעילות שוטפת וניהול
יתרות מזומנים .
הצבעה:
בעד –13
החלטה:
אושר פה אחד.
בני כשריאל:
אני עובר להודעות ראש העיר .בבקשה ,גילי.
גילי כהן:
רציתי להודיע לחברי המועצה שב 8-ביולי ,בעזרתו של גיא וענת והלשכה ,ייערך סיור עם יוסי
אייש .יוסי אייש הוא מנהיג הליגה למניעת אנטישמיות וביחד עם גיא והלשכה בנינו פה סיור ,אז
באמת אתם תקבלו גם הזמנה מסודרת עם לו"ז מסודר לגבי הסיור שנערוך ,תהיה הרצאה שהוא
כמובן יעביר לנו מפה ,אז ראו קודם כל את ההזמנה הזאת - - -
גבי בר זכאי:
מה זה אייש?
גילי כהן:
יוסי אייש הוא מנהיג הליגה למניעת אנטישמיות .מי שרוצה באמת לפני הביקור שלו פרטים יכול
להיכנס ליוטיוב לתכנית ב'עובדה' עם אילנה דיין .אני מזמין את כולם וזו ההזדמנות גם לומר
תודה לך ,גיא ,ולענת על כל הסיוע .תודה.
בני כשריאל:
גילי ,תודה.
בוריס גרוסמן:
מלפני שבוע הגיע לפה אוטובוס מספר  ,29לפי דרישת תושבים ,בקשת תושבים ,אוטובוס שיוצא
מקניון מעלה אדומים לפארק שמיר .הוא יוצא כל רבע שעה .אתה אחר כך תשאל למה אנשים - -
 אם לא יהיה תוך שבועיים חצי אוטובוס לפחות יסגרו את זה ,משרד התחבורה סוגר את זה .היוהמון אנשים שאמרו לפארק שמיר לא מגיעים אנשים בגלל שאין אוטובוס .כל רבע שעה .אנחנו
ביקשנו כל חצי שעה ,באים לשם אוטובוסים והאוטובוסים ריקים לגמרי .אם שבועיים
האוטובוסים יהיו אותו דבר לא יהיו אוטובוסים ושכולם יכולים להגיד מה שהם רוצים לא יהיה
יותר כלום.
גבי בר זכאי:
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אתה שמעת מה שהוא אמר? הוא אמר שקו  29זה להר המנוחות ,אז אנשים מפחדים לנסוע בקו
.29
בוריס גרוסמן:
לא ,הר המנוחות זה איפה שגילי עכשיו אחראי ,בגבעת שאול .לא גבעת שאול ,גבעת המייסדים.
רוני טורטן:
משום מה התחלתי קצת להתעדכן ולקרוא את פקודת העיריות ,אני רוצה להפנות את תשומת לבך
ותשומת לבם לסעיף  .140לפי סעיף  140ב' כתוב שראש העירייה ימסור למועצה אחת לשלושה
חודשים דין וחשבון על מצבה הכספי של העירייה ויפרט את הוצאותיה והכנסותיה ,ראש העירייה
יגיש למועצה אחת לשלושה חודשים דין וחשבון - - -
בני כשריאל:
שלושה חודשים - - -
רוני טורטן:
שנתיים אני במועצת העיר הזאת ,עוד לא ראיתי פעם אחת.
בני כשריאל:
ד"ר טורטן ,אני לא אתווכח איתך ברפואה - - -
רוני טורטן:
למה? לא רציתי לקרוא לך ראש העיר כשריאל ,תגיד רוני.
בני כשריאל:
אתה יכול לקרוא לי כבוד ראש העיר ,אין בעיה .תשמע ,עבדת קשה בשביל התואר הזה ,דוקטור,
מגיע לך ,ברצינות.
רוני ,תשמע ,אין דבר כזה ,אנחנו מגישים דוח רבעוני ,כל רבעון .אין דבר כזה .אנחנו מחויבים
להגיד וגם עכשיו ,אנחנו מעלים את סעיף  ,2סעיף  2עולה לסדר היום ,תקרא את זה .יש סעיף דוח
רבעוני והדוח הזה מוצג בפני ה  - - -לא מצביעים על זה ,אבל הוא מוצג .אתה רואה את זה? סעיף
 2לדוח כספי ,רבעון ראשון? ראית? כמה שנים אתה חבר מועצה?
רוני טורטן:
בערך שנתיים.
בני כשריאל:
לא ,באמת.
בני כשריאל:
אתה קצת יותר ,נראה לי.
רוני טורטן:
בערך.
בני כשריאל:
אני ראש מועצה כמעט שש שנים - - -
רוני טורטן:
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שנתיים.
בני כשריאל:
נכון ,נכון ,אתה החלפת באמצע .נכון .בסדר .אז במשך כל השנתיים קיבלת שמונה דוחות
רבעוניים ועוד שניים שנתיים ,וגם בוועדת הכספים.
בבקשה ,מוטי ,דוח רבעון בבקשה.
מוטי ברשישת:
דוח רבעון.
בני כשריאל:
עוד מעט ,אחרי זה ,אני אתן לך.
גבי בר זכאי:
איזו הערה הייתה לך?
דובר:
יש לי הרבה הערות להעיר לך ואני - - -
גבי בר זכאי:
יש לך הערה מטומטמת - - -
דובר:
מה שאת עשית - - -
בני כשריאל:
טוב ,אני מבין שכולם יקבלו את הדוח הרבעוני ואם יש להם שאלות - - -
מוטי ברשישת:
שייפנו אליי.
בני כשריאל:
שייפנו אליי.
בני כשריאל:
שייפנו אליך ,זה לא צריך לעלות להצבעה.

אני חוזר חזרה להודעות ראש העיר.
רוני טורטן:
מה שעשית אסור לדבר ,רק אסור לכתוב את זה.
בני כשריאל:
אני אתן לך ,תיתן לי לסיים את ההודעות או שאתה רוצה לפניי? אם זה דחוף.
יהודה אסרף:
לא ,אני לא לחוץ.
בני כשריאל:
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נרשמנו בוועדת עיר ללא אלימות ,יחד עם המשטרה ,יחד עם כל הגופים ,המתנ"ס ,בנושא של
היערכות לחופש הגדול .גם המשטרה וגם סיירת ההורים מגבירים כבר את הנוכחות שלהם
בלילות ,בפרט בימי חמישי ושישי .כנראה שגם תהיה נוכחות באמצע השבוע ,על ידי סיירת
ההורים ,אבל זה תלוי כמובן - - -
גיא יפרח:
תהיה .כל יום יהיה או ציפור לילה או סיירת הורים.
בני כשריאל:
אוקיי .כמובן גם אירועים ,אירועי הקיץ שהתחילו ,ימי שישי ,אני אתן לך עוד מעט לפרט .מסיבות
רחוב ימי שישי ,יהיו גם פעילויות למבוגרים ולנוער.
דבר שני ,מאבק בוונדליזם .בישיבה שלי עם המשטרה ,מפקד התחנה במשטרה ,הבענו את אי
שביעות רצוננו מכך שהמשטרה לא חוקרת מספיק את הוונדליזם וזה גם היה לאור זה שמצאנו
גרפיטי על הקירות 'מוות לערבים' ומישהו גם קילל את חברת הכנסת הערבייה ואמר לה מי היא
ומאיפה היא .זה לכלך את הקירות .זה שמקללים וכמובן ריסוס קירות זה דבר שמזיק ,קשה
מאוד להוריד את הצבע .נתפסו קטינים בשריפת מכולות אשפה .יש מצלמות וקשה מאוד להגביר
את המצלמות ,אבל הנושא הזה ייבדק שוב מבחינה כלכלית ביחד עם המשרד לביטחון פנים.
התקציב הזה הוא תקציב גבוה ,לא קל לרכוש את המצלמות ואי אפשר לשים מצלמות בכל מקום.
למשל יש לנו אלפי מכולות אשפה ומתקנים אחרים ברחבי העיר .קשה לשים מצלמה על כל מכולה
או על כל מתקן .זה בלתי אפשרי ובלילה גם קשה מאוד לזהות אותם .אבל המשטרה תפסה את
הוונדליסטים ששרפו את המכולות .בישיבה שהייתה לי איתם הוחלט שאנחנו מגישים נגדם גם
תביעה אזרחית .מלבד המשפט הפלילי שיהיה להם אנחנו נגיש תביעה אזרחית .אם הם קטינים
אנחנו נגיש את התביעה האזרחית נגד ההורים.
אתם לא שומעים .חבל שאתם לא שומעים אותי ,גבי ,כי אני שומע אתכם.
אז לנושא של הוונדליזם אנחנו באפס סובלנות ,הם יועמדו למשפט גם בתביעה אזרחית בנושא של
המכולות .אני מקווה מאוד שהמשטרה ,לבקשתנו ,תתפוס גם את המרססים .מלבד הנושא
הפלילי הם ייתבעו תביעה אזרחית על ידינו ,שברת? שילמת .העלינו את כל התלונות שהגשנו
למשטרה על הוונדליזם ,אנחנו מקווים מאוד שהמשטרה תפעל קצת יותר בעניין ותביא תוצאות.
ברגע שאתה תובע תביעה אזרחית זה יוצר הרתעה לאחרים.
תעריפי הכניסה לבריכה שונו הפעם .הם תעריפים שונים לתושבי העיר ולתושבי חוץ .ההפרש הוא
כ 20-שקלים.

דובר:
כל הכבוד למי שהחליט.
בני כשריאל:
כ 20-שקלים בינינו לבין תושבי חוץ .אם לקידר מותר לקחת לתושבי חוץ תעריף גבוה יותר אז גם
לנו מותר .אני אשמח מאוד לשבת עם יושב ראש ועד קידר ולהגיע איתו להסכמה שמעלה אדומים
וקידר יוכלו להיות בשתי הבריכות באותו מחיר.
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יהודה אסרף:
הם לא ייתנו ,הם סנובים.
בני כשריאל:
אני אפגוש את היושב ראש ,אני אדבר איתו.
סעיף  . 3כל חברי מועצת העיר מוזמנים לטקס ברכת הדרך למתגייסים ,שזה מחר בשעה שבע בעין
של דקל וילנאי.
דיווח שלי על נסיעה לארצות הברית .כשנסעתי לארצות הברית הייתי שם שמונה ימים ,כלומר
עוד יומיים של נסיעה ,עשרה ימים ,ארבעה ימים הייתי בניו יורק ,עברתי בין בני ציון והארגונים
האחרים לקבל היתר להעלות את הנושא של התרומות שלנו .המצב לא כל כך קל בניו יורק ,יש
בעיה קשה ,מה עוד ששניים מחברינו הוותיקים חלו ,מאיר פרנס חולה מאוד והוא בבית ,לא יכול
לתפקד ,הוא קשור לבלון חמצן ,וג'ק גרינשפן ,שהוא המנכ"ל של בני ציון היום ,עבר ניתוח ,גידול
סרטני פעם שנייה כבר ,בלבלב נדמה לי ,לכן היינו צריכים עכשיו להגביר את הפעילות שלנו שם.
הגענו להסכמה גם עם הפדרציה האירנית להמשך התרומות שלהם  ,הבאנו לפדרציה האירנית עוד
אתגר אחד של הקמת מדעטק לבתי הספר .הם יגיעו לכאן במהלך אוגוסט או בספטמבר ,הם יהיו
איתנו בקשר ,הם הפנו אותנו גם לרקנאטי ,הוא תורם למדעטק בחיפה ,אני מקווה מאוד שייצא
מזה משהו.
הדבר השני ,היה פסטיבל ישראל בגרינפיס ,הבאנו לשם תוצרת מישור אדומים ואני רוצה לומר
לכם ששני מפעלים כבר הצליחו לשווק מיידית ,למצוא עוד מקורות שיווק באזור ממפיס בדרום
ארה"ב ,אחד מהמפעילים שלח מכתב ,אני יכול להגיד לכם גם מי זה ,זה  - - -שהשתתף  - - -חבל
שאחרים לא השתתפו ,כי היה רצון מאוד לעזור לנו ולסייע לאחר שנאמתי שם פעמיים בשני
מקומות על החרם של הערבים על המוצרים שלנו .הנוצרים והיהודים שם פתחו לנו ערוצי שיווק
חדשים .אני אתן לכם דוגמה של ארומה דצי ,זה של חברת מאיה ,אבל בארצות הברית הם
קוראים לזה בשם אחר' ,שלום רב ,ברצוני לציין לשבח את כל הפעולה של הגב' שרה קרמר' ,היא
המתאמת' ,לתיאום השתתפותי בפסטיבל ממפיס ,ולתיאום ,כפי שהיא עשתה עבורנו ,עם נציגי
חברות גדולות בממפיס .תוך זמן קצר בלבד אנחנו רואים תוצאות וקוצרים פירות .חשוב לציין
הכול תואם מראש ,בצורה יוצאת מן הכלל ,האירועים בקהילה המקומית היו מוצלחים ביותר,
כמו כן אני רוצה להודות לך ,ראש העיר ,על תמיכתך ותרומתך בפסטיבל' וכו' וכו'' ,נאור בר,
מנכ"ל הקבוצה' .זהו .גם בנושא יקבי ציון היו שם ,גם הייתה שם התעניינות ,אבל להם יש כבר
סוכן משלהם ,יבואן משלהם ,הוא תפס את הקשרים ,הוא פיתח את הקשרים ,סודה סטרים היו
שם ,הייתה הרבה התעניינות בסודה סטרים מאחר שהם היו על כל גלי האתר והטלוויזיה ,הם היו
בארצות הברית .הייתה שם הרבה הרבה התעניינות ,הם הביאו את המוצרים שלהם ,נתנו את כל
הטעמים המוגזים.
אני מציע ליושב ראש ועד התעשיינים לבדוק את הנושא הזה יחד עם תעשיינים אחרים ,להשתתף,
העלות לא הייתה גבוהה ,אבל התוצאות היו טובות .כלומר בארצות הברית יש רצון לסייע לנו
בנושא הזה ולכן אני באמת רוצה לומר להם תודה גדולה.
בבקשה ,יהודה.
גבי בר זכאי
בהקשר למה שאמרת ,אפשר לבקש לשלוח גם למאיר וגם לג'ק גרינשפן מכל חברי מועצת העיר
החלמה מהירה? אני חושבת שהעירייה הזאת חייבת לשניהם הרבה מאוד.
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בני כשריאל:
נכון.
גבי בר זכאי:
וצריך באמת לאחל להם החלמה מהירה ובריאות שלמה.
בני כשריאל:
אוקיי.
יהודה אסרף:
בתוקף תפקידי כמחזיק תיק איכות סביבה ביקשתי ופניתי לראש העיר להקים ועדה לאיכות
סביבה .אני חושב שיש חשיבות מיוחדת לרשות המקומית בתחום הקיימות .הוועדה תטפל בכל
הקשור לנושא של נחלת הכלל ,האוויר ,האדמה ,הכבישים ,הרעש ,המשאבים ,צואת כלבים ,שזה
נושא שראש העיר העלה כמה פעמים באגף שפ"ע ובכל נושא האכיפה של האזרחים שיוצאים
ופשוט לא דואגים להרים את צואת הכלבים שהם מסתובבים איתם .הם באחריותה של הרשות
המקומית על נחלת הכלל ,תשפר את איכות חייהם של תושבי העיר .ראש העיר בני והמנכ"ל קבעו
מדיניות סביבתית מושכלת ודרך פעולה סביבתית להתנהלות הרשות ,זאת כדי לקדם את עניין
איכות הסביבה בראשות ובכך להשיג יתרונות רבים ונוספים .הוועדה ואנחנו ננסה לשמור על
איכות הסביבה ברשות המקומית.
הועלתה הצעה להקים כמעין פיילוט של נאמני ניקיון ,כמו סיירת הורים ,להקים סיירת של נאמני
ניקיון שייצאו יחד עם הפיקוח ובעתיד גם עם המשטרה המקומית לנושא האכיפה ולימוד הילדים
והנוער שלנו בכל נושא השמירה ונושא צואת הכלבים .אנחנו חושבים שזה מה שהציבור רוצה
למען הדורות הבאים ולמעננו ,מסר של שמירה על איכות סביבה הוא מסר של דרך ארץ ,מעשה
אזרחי טוב ,חברה טובה יותר .אני חושב שבריאות התושבים והחיסכון במשאבים והעלאת איכות
החיים במעלה אדומים ,למשוך אוכלוסייה חזקה ולקדם את תדמית הרשות.
אבקש אם יש מי שבי ניכם רוצה לתרום ולהעניק ומכיר אנשים שזה בדמם ובנפשם ,אנחנו מאוד
מאוד נשמח לצרף אותם לעניין.
נוריאל גץ:
אני מאמין שיש אזרחים ותיקים שרוצים לעשות משהו בעיר ,לגייס אותם לנושא הזה.
גילי כהן:
אני ויהודה גם ישבנו עם נציגים מדואר ישראל ,אצל יהודה ,לפני כמה חודשים ,בנושא של
המחזור האלקטרוני .מי שיודע ,יש את החוק של גלעד ארדן ,של איכות הסביבה ,שצריכים למחזר
מחשבים ,שלטים וישבנו על זה בדיון אחד .זה קצת נעצר בגלל המצב של הדואר ,אני מציע שנחדש
ביחד את הדבר הזה .יישר כוח.
בני כשריאל:
אבי אלקיים ,כמה מילים ,שתי דקות ,בבקשה.
אבי אלקיים
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שתי מילים רק אני רוצה אני פשוט הרבה שנים באזור התעשייה ובני ,אני יודע שגם אתה ,לאזור
התעשייה בשנים האחרונות אתה עשית הרבה מאוד ,אני חושב שאתם עושים פה טעות קריטית
בעלייה הכל כך חדה ,מסיבה פשוטה מאוד .אני לא מדבר ,לא כמישהו שמחזיק  4,500מטר ולא ה-
 7%האלה הם מה שיהרגו אותי או מה שיגידו לי ללכת או מה שיגידו לי להישאר ,סיבה אחת,
האזור בתנופה אדירה ,אתם מכרתם בשלושה החודשים האחרונים ,עם מתווכים חיצוניים ועם
החברה הכלכלית ,קרוב ל 50-דונם .זה שעל המפה שלך רשום שאתה אזור התעשייה הכי זול
בארץ ,זה לזכותך ,זה קו שיווקי שאי אפשר ,אין שני לו .תנו עוד שלוש-ארבע שנים את הקו הזה
ואחרי זה תעלה ,כשכל המבנים בנויים .היום אתם עושים פה טעות שיווקית ,עזוב עכשיו מסכנות,
לבכות ,למה עלה? איך עלה? אתם עושים פה טעות שיווקית ,טעות אחת .תחשבו על זה ,חומר
למחשבה .ושיהיה לכם רק בהצלחה.
בני כשריאל:
תודה רבה .אני נועל את הישיבה.

___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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