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נוכחים

מר בני כשריאל
מר גיא יפרח
מר בוריס גרוסמן
מר נוריאל גץ
מר דודו מתתיהו
גב' מעין מור
מר יהודה אסרף
מר אבי רחמים
מר גילי כהן
מר יחיאל וקנין
ד"ר רוני טורטן

משתתפים:

מר אליעזר הר ניר-גרינברג -מנכ"ל ומזכיר העירייה
 גזבר העירייהמר מוטי בר שישת
 יועץ משפטי לעירייהעו"ד גלעד רוגל
 מבקר העירייהמר חיים שמעוני
 דובר העירייהמר חזקי זיסמן
 ע .ראש העיר ומנהלת אגף פניות הציבורגב' שלומית ביטון
 ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העירגב' ענת רחמים

חסרים:

מר רפי אוברגוט – חבר מועצת העיר
גב' שרה קמינסקי – חברת מועצת העיר
גב' אלינה אייזנברג – חברת מועצת העיר
גב' גבי בר זכאי – חברת מועצת העיר

על סדר היום:
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דו"ח ביקורת משרד הפנים לשנת 4114
ישיבת המועצה
בני כשריאל:
אני מתכבד לפתוח את ישיבת המועצה .אנחנו מתחילים בישיבת מועצה מספר  ,14דוח מבקר
משרד הפנים לשנת  ,2012היועץ המשפטי מתבקש לשבת ולהשתתף בישיבה .יש לנו היום שלוש
ישיבות ,יש גם תוספת לסדר היום של שינויים בתקציב הרגיל וסובה לאוטובוסים בתב"רים .אני
מבקש לחלק לכולם את התוספות .המבקר נמצא ,קוורום יש .יושב ראש ועדת ביקורת ,יחיאל,
בבקשה.
יחיאל וקנין:
טוב .בוועדת הביקורת דנו בהתייחסות של ראש העיר למספר ליקויים שגילה המבקר .כל
התגובות מצורפות בזה ,על כל דבר יש בנו בוועדת הביקורת והגבנו .יש למישהו שאלות לגבי מה
שכתוב?
בני כשריאל:
אני מקבל את ההמלצות של ועדת הביקורת .אנחנו נפעל לפי ההמלצות של ועדת הביקורת .אני רק
רוצה להתייחס לנושא של עובדי העירייה .עובדי העירייה שנמצאים פה אלה עובדי עירייה לא
ברמה בכירה בכלל .למשל  - - -היא סייעת - - - ,היה ,נדמה לי ,אב בית .אלה אנשים שאנחנו
מתייחסים אליהם כאל כלל התושבים .מאחר שהם עובדים בעירייה אנחנו לא יכולים להתייחס
אליהם בחומרה .מול נבחרים זה כן ,נבחרי וחברי המועצה ,אנחנו כן מקפידים ,אבל עובדי
העירייה הם תושבים לכל דבר .האנשים האלה ,אגב ,אם תיקחו את  - - -אני מבקש לא להוציא
את השמות האלה - - -
חיים שמעוני:
בהערה שלי לדוח ביקשתי לא לציין את השמות ולכן יש תגובה ללא השמות.
בני כשריאל:
אני מאוד מבקש מהתקשורת לא לפרסם את השמות .אני מבקש למחוק את השמות מהפרוטוקול.
אותה בחורה שהיא עובדת עירייה היא קשת יום ,הבעל מובטל ,היא בקושי מרוויחה כסייעת ,הם
בפשיטת רגל בהרבה מקומות ,יש להם נושים בכל מקום ובית המשפט קבע שהם צריכים לשלם
 100לחודש .נו באמת ,זה העניין .אנחנו עובדים לפי בית המשפט .אי אפשר להחמיר עם אנשים
קשי יום כאלה .מה נעשה? נפטר אותה מהעבודה? אז המשפחה תידרדר עוד יותר.
יחיאל וקנין:
אי אפשר למחוק את זה לגמרי? את החוב הזה?

בני כשריאל:
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אנחנו עובדים לפי התקנות של משרד הפנים ,לפי ועדת ההנחות ,לפי חוות הדעת של היועץ
המשפטי.
גילי כהן:
המקרים שלהם נדונו בוועדת ה - - -
בני כשריאל:
המקרים נדונו ,בוודאי .כל המקרים נדונו ,כל המקרים האלה הגיעו.
יחיאל וקנין:
השאלה אם לא כדאי לאפס את זה .בשביל ה 100-שקל האלה?
בני כשריאל:
זה העניין .רק רציתי להביא את זה לתשומת לבכם .אז אנחנו מקבלים את ה - - -
לגבי התאגידים העירוניים .האישורים המקוריים אבדו משום שהייתה שריפה שם .אני אבקש
מהיועץ המשפטי לבדוק אם אפשר לעשות משהו בנושא הזה.
אליעזר הר ניר:
המקרה של העובדת דווח לפני שנה.
בני כשריאל:
כל שאר הליקויים ,אגב ,בינתיים טופלו .מכרז ליועצת למעמד האישה ,זה תוקן .מי שהייתה
יועצת למעמד האישה הייתה גבי בר זכאי וזה לא היה מקובל עליהם שנבחרת תהיה יועצת
למעמד האישה ,לכן פרסמנו מכרז כדין ולתפקיד נבחרה עובדת ,כדת וכדין ,וכמובן קיבלנו את
האישור של היועצת למעמד האישה ,שממונה על הדבר הזה במשרד ראש הממשלה.
אני מביא את המלצת ועדת הביקורת ואת ההחלטה שלי ,לקבל את הדוח ולתקן את הליקויים כפי
שממליצה ועדת ביקורת של דוח ביקורת משרד הפנים לשנת  .2012יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר
פה אחד.
הצבעה:
בעד –11
החלטה:
אושר פה אחד

___________________
אליעזר הר ניר גרינברג
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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