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על סדר היום:
.1

דיון בדוח הממונה על פניות הציבור לשנת .2012-2011

 .2הודעות ראש העיר.
ישיבת המועצה
בני כשריאל:
ברשותכם ,מאחר שאנחנו מקדימים בזמן ,ישיבה מספר  ,20אין טעם לחכות שעה .יש התנגדות
למישהו שנתחיל את הישיבה הזאת עכשיו? אוקיי.
דיון בדוח הממונה על פניות הציבור לשנת  .2011-2012בבקשה ,אדוני היושב ראש .גם כאן אנחנו
מקבלים את ההמלצות של ועדת הביקורת ואני מבקש מההנהלה שלנו וגם מהחברה הכלכלית
לפעול בהתאם .אוקיי ,אלי?
אליעזר הר ניר:
כן ,בוודאי.
בני כשריאל:
מישהו רוצה להביע דעה? יש התנגדות? הימנעות?
חיים שמעוני:
הדוח הזה לא נדון בוועדת הביקורת ,הוא מובא בעצם לדיון במועצה.
אליעזר הר ניר:
הוא דיווח.
בני כשריאל:
יש התנגדות? הימנעות? אנחנו מקבלים את זה .תודה.
הודעות ראש העיר .בבקשה ,אלי ,תתחיל אתה .ואחרי זה מעין.
אליעזר הר ניר:
אני רוצה לעדכן את המליאה שקיבלנו אישור בכתב ממשרד הפנים לבצע שינוי במבנה הארגוני
אחרי עבודה די מאומצת של הסברים ונימוקים .בעקבות השינוי במבנה הארגוני ביצענו מכרז
פנימי לסמנכ"ל לתפעול ומנהל .היו שני מועמדים בכירים ומתוך השניים נבחר החבר מאיר
אבודרם ואני מאחל לו בשם הנהלת העירייה הצלחה בתפקיד .למעשה עם הרקורד המרשים שיש
לו ,אחרי  12שנות עבודה ,אני סמוך ובטוח שהוא גם יצליח פה.
בהמשך לאותה הנחיה של משרד הפנים אושר לנו להקים שני אגפים חדשים על ידי פיצול אגף
שפ"ע המקורי ,שהוא היה גדול מדי במוטת השליטה של מנהל וסגן .עשינו שני מכרזים פנימיים
ומונו במכרזים הפנימיים האנשים הבאים :רונן אקנין מונה למנהל אגף מוניציפאלי שעוסק
בחוקי העזר העירוניים ,פיקוח ,תברואה ,וטרינריה ,רישוי עסקים ,חניות ,ועל הדרך הוא גם יודע
לקמבץ עבורנו את האירועים משנה לשנה בהרבה יותר יכולת והרבה יותר הצלחות .הצלחה לרונן
אקנין בתפקידו החדש .לאגף השני ,שהוא אגף תחזוקה ושפ"ע עירוני ,שמרכז את כל פעילויות
השפ"ע והתחזוקה ,בדק בית ,אחזקה כללית ,מים ,ביוב ,חשמל ,גינון ,ניקיון ,פינוי אשפה ,בקיצור
נראות וחזות העיר היפהפייה שלנו ,נבחר מר רון צרפתי ,שעד לבחירתו היה הסגן של מאיר .הוא
עבר בהצלחה את הוועדה ואנחנו מאחלים לרון צרפתי הצלחה בתפקידו.
לגבי ההערה שהשמיעה חברתי גבי בר זכאי .אנחנו פעלנו בדיוק על פי הנחיות משרד הפנים ,לא
סטינו מהן כהוא זה .משרד הפנים מנחה אותנו ששני האגפים החדשים ,המנהלים שלהם ,יועסקו
לפי דירוג דרגה ,לא בשום צורה אחרת ,וזה מה שעשינו .הקידום שלהם תלוי בהסכמים
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הקיבוציים במשק ,לא בשום גחמה של אף אחד ,לא כאן ולא במקום אחר .רק כך זה יעבוד .מה
שאני אמרתי באותה ישיבה לפני שלושה-ארבעה חודשים שריר וקיים עם קבלות ותודה רבה לכם.
בני כשריאל:
אוקיי .מעין ,בבקשה.
מעין מור:
במסגרת תיק אקדמיה וסטודנטים יש מספר פרויקטים כרגע שעומדים על הפרק לקראת תקופת
המבחנים שעומדת בפתח ואמורה להתחיל בשבוע הבאה .אני לא אלאה אתכם בכולם ,מי שזה
ממש מעניין אותו מוזמן להיכנס לקבוצת פייסבוק סטודנטים מעלה אדומים ,אבל מה שכן חשוב
לעדכן זה שהחל מ שבוע הבא במשך חודש שלם הספרייה העירונית הולכת להיות פתוחה כל יום
עד השעה  12בלילה ,לסטודנטים שיוכלו לבוא ,ללמוד .יש שם מכונת צילום ,אינטרנט אלחוטי,
פינת קפה - - -
אליעזר הר ניר:
קפה ,תה ,על חשבוננו.
מעין מור:
הכול יהיה על חשבון העירייה כדי לאפשר להם מרחב לימוד שקט .גם כפית ייתנו בבקרים כל יום
מ 8-עד  ,2את מרחב וי.איי.פי שם וייתנו קפה ב 5-שקלים לסטודנטים .אני אשמח גם אם תוכלו
להפיץ את הבשורה לסטודנטים ולספר על זה לאנשים שאתם מכירים כדי שיגיעו וישתמשו
בשירות.
אליעזר הר ניר:
אני מציע על הרעיון המקסים של מור ,הבחורה הצעירה הזאת ,מגיעות לה מחיאות כפיים .יישר
כוח ,כל הכבוד.
מעין מור:
תודה.
בני כשריאל:
בבקשה ,בוריס.
בוריס גרוסמן:
אני רוצה להגיד ממש כמה דברים .אתמול דיברו איתי מהסוכנות היהודית לגבי איזה שהוא
אירוע למעלה אדומים ,גם חלק נכבד מעולים חדשים מצרפת ,גם תהיה עלייה די גדולה מארצות
הברית ומברית המועצות לשעבר ,אוקראינה  - - -אני מאוד מקווה שיהיו לנו דירות שהם יוכלו
להתאכלס ,כי יש בעיה קשה מאוד עם הדיור .קשה מאוד .אין דירות לשכירות ,אין דירות
למכירה ,אבל סך הכול מדובר על עלייה די גדולה מארצות הברית ,חלק לא קטן מצרפת וגם
מברית המועצות ואנחנו לקראת הדברים האלה.
גבי בר זכאי:
בהצלחה.
בני כשריאל:
קודם כל אני רוצה לשלוח את תנחומינו לענת הברמן במות בעלה בנצי ,בשם מועצת העיר ,למרב
חודדה ,במות אמה ולאסתר סבג במות בנה .תנוחמו מן השמים ואני מקווה מאוד שלא תהיה להם
עוד דאבה וכמובן אמא של יעל ,אשתו של רפי ,נפטרה ,ההלוויה מחר .גם ליעל אנחנו מוסרים
דרכך את תנחומינו.
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לסעיפים האחרים .דיווח על גיוס תרומות לשירותרום ביום שישי .סך הכול אספנו 105,500
שקלים ,אני חושב שזה סכום נכבד שבו האגודה למען החייל תוכל לעשות יותר לרווחת החיילים
שלנו .אני רק רוצה לומר שכל הכסף הזה נאסף על ידי תושבי העיר ,בעלי מפעלים כמובן ועסקים,
וכולם יגיעו רק לאגודה למען החייל שלנו ,הם לא יעברו לאגודה הארצית למען החייל ,כך שנוכל
לתת יותר לחיילים שלנו ולבסיסים מסביב.
עדליידע תתקיים ב 5-במרץ .המוטו של העדליידע הוא דמויות מסיפורי אגדות לילדים .אני מבקש
מחברי מועצת העיר לרשום את התאריך ולהשתתף בה .זה כמובן פורים.
התלמידים בבתי הספר התיכוניים שבתו גם במעלה אדומים .רוב התלמידים שבתו ואנחנו
תומכים בהם ומזדהים איתם.
דובר:
עכשיו הודיעו שמצאו פתרון.
בני כשריאל:
אני מקווה מאוד שמצאו פתרון .זה כמובן בגלל השביתה והמחאה של התלמידים .לא ייתכן
שתלמידי התיכון יהיו בני ערובה במאבקים בין ארגון המורים למשרד החינוך .ארגון המורים
צריך לפתור את הבעיות האלה בדרכים אחרות ולאו דווקא בהשבתת הטיולים ואי הגשת
התלמידים לאבחון .אלה שלא ייגשו לאבחון לא יהיו רשאים לקבל את ההטבות במבחני הבגרות,
כמו הארכת משך זמן הבחינה והם עלולים להיכשל .אני חושב שזה דבר נורא ואיום.
בשבוע הבא יעלה אתר אינטרנט חדש ,מודרני ,משודרג של העירייה .חברי המועצה מתבקשים
לשלוח את התמונות שלהם ,עדכניות ,ולא לשלוח לי תמונות מהבר מצווה או מהחופה ,וכן קורות
חיים מצומצמים ,כדי שנוכל להכניס את תמונות חברי המועצה לאתר האינטרנט של העירייה.
דובר:
יש כבר את כל הנתונים.
בני כשריאל:
אוקיי ,אם אתם רוצים להשאיר תשאירו.
עוד מישהו רוצה לומר משהו לפני שאני סוגר? אני מודה לכל חברי המועצה על הדיון הענייני ,הן
בוועדת הכספים והן בקואליציה והן במועצת העיר בתקציב ,דיון ענייני שהיה פה בצורה טובה,
מסודרת ,ואני סוגר את הישיבה של מועצת העיר .תודה רבה לכולם ,שתהיה הצלחה לכולנו.

___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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