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מר בני כשריאל
מר גיא יפרח
מר בוריס גרוסמן

 ראש העיר סגן ומ"מ ראש העיר -סגן ראש העיר

נוכחים

מר נוריאל גץ
גב' מעין מור
מר רפאל אוברגוט
מר דודו מתתיהו
מר יהודה אסרף
מר אבי רחמים
גב' שרה קמינסקי
מר יחיאל וקנין
מר גילי כהן
גב' גבי בר זכאי
ד"ר רוני טורטן

 סגן ראש העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר חבר מועצת העיר (הגיע באיחור) חבר מועצת העיר חברת מועצת העיר -חבר מועצת העיר

חסרים:

גב' אלינה אייזנברג

 -חברת מועצת העיר

משתתפים:

מר אליעזר הר ניר
מר מאיר אבודרהם
מר מוטי בר שישת
מר חיים שמעוני
עו"ד גלעד רוגל
מר חזקי זיסמן
גב' ענת רחמים

 מנכ"ל ומזכיר העירייה סמנכ"ל למינהל ותפעול גזבר העירייה מבקר העירייה יועץ משפטי לעירייה דובר העירייה -ע .בכירה ומנהלת לשכת ראש העיר

על סדר היום:
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 .1הודעות ראש העיר.
 .2אישור תב"רים.
 .3הסמכת ראש העיר וגזבר העירייה ליטול הלוואות בבנק הפועלים.
 .4הסמכת ראש העיר וגזבר העירייה ליטול הלוואות בבנק דיסקונט
 .5אשרור החלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום .4.6.15
 .6דוח כספי ליום  ,31.3.15רבעון ראשון ב.2015-
 .7אישור המשך כהונת מר אבי ענתי כיו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח ומינוי מר מאיר
אבודרהם כיו"ר דירקטוריון החכ"ל.
ישיבת המועצה
בני כשריאל:
אוקיי .אני פותח את ישיבת המועצה מספר  .25/15אישור תב"רים ,בבקשה ,מוטי.
מוטי ברשישת:
תב"ר  ,1004החלפת מתקני סל ושערים במוס"ח ,הקטנה של  20,000שקל ,מועברת לתב"ר
 ,11156לשיפוצים כלליים במוס"ח ,מוסדות חינוך .מדובר על העברת תקציב ממוס"ח למוס"ח
ללא פריצת מסגרת התב"ר .לפי בקשת אגף החינוך והצרכים של החינוך.
גבי בר זכאי:
אפשר שאלה?
בני כשריאל:
כן.
גבי בר זכאי:
בפעם שעברה כשדיברנו על התב"רים של מתקני סל אמרתם שיש - - -
בני כשריאל:
עדיין יש  280,000שקל שם .מ 300,000-שקל הורדנו רק  ,20,000נשאר .280,000
גבי בר זכאי:
אני שואלת ,רק כדי להבין .אמרתם שהמתקנים הם בסכנה ,היה אז את האירוע של הנפילה של
הסל הזה ,אם אתה זוכר ,האם נבדק ואין היום יותר סכנה של סלים ושערים?
מוטי ברשישת:
רגע ,קודם כל ה 20,000-שקל שיעברו מפה ,הם בוצעו כבר בינואר-פברואר  ,2015כבר בוצע תיקון
של מתקני סל שרמת הסיכון שלהם הייתה ברמה מאוד מאוד גבוהה .היא בוצעה מתקציב שוטף
של חינוך ,שיפוצים שיש לו בתקציב הרגיל ,לכן בוצעו ה 20,000-שקל .עכשיו כדי לאזן את ה - - -
גבי בר זכאי:
אבל אנחנו אז אישרנו אז איך - - -
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מוטי ברשישת:
לא ,התב"ר הזה של ה 280,000-שקל ,הוא לא שוחרר עדיין ,לכן לא ניתן היה לבצע ממנו את
התיקון אז אגף החינוך עשה את זה מתקציב רגיל בשיפוצים .למעשה לא הקטנו את המסגרת
בכלל אלא רק עכשיו אנחנו עושים את ההתאמה כדי להחזיר לו את הסכום שתכננו מלכתחילה.
זה תיקון טכני.
בני כשריאל:
תב"ר  1004עולה להצבעה .יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר פה אחד.
א .תב"ר מס'  – 1004החלפת מתקני סל ושערים במוס"ח (הקטנה)
תקבולים -₪ 20,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 20,000 -ע .קבלניות
לאחר ההקטנה יעמוד התב"ר על סך של ₪ 280,000
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר  , 1156שיפוצים כלליים במוסדות חינוך ,הגדלה .את הסעיף הזה העברנו מסעיף א' לסעיף
ב' ,אנחנו מגדילים ב 20,000-שקל את השיפוצים הכלליים ,שיהיו בקיץ כמובן .זה יגיע ל350,000-
שקל .אני מעלה את זה להצבעה .יש מתנגדים? נמנעים? עבר פה אחד.
ב .תב"ר מס'  – 1156שיפוצים כלליים מוס"ח (הגדלה)
תקבולים -₪ 20,000 -מלוות מבנקים
תשלומים - ₪ 20,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של ₪ 350,000
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר  ,1227משרד הבינוי והשיכון העביר  70,000שקל לקהילות חינוכיות ,עידוד גרעיני בוגרים.
אני מעלה את זה להצבעה ,יש התנגדות?
דובר:
על מה עושים את זה?
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בני כשריאל:
הגורם המבצע זה בית מורשת והם עושים שם פעילות חינוכית שם לקהילה .זה הגיע ממשרד
הבינוי והשיכון .זה הגיע ממשרד הבינוי והשיכון .זה מתקציבי משרד הבינוי והשיכון בתקופה של
אורי אריאל .ייאמר לזכותו ,הוא החליט גם לפצות את יהודה ושומרון ולא רק את הערים
האחרות והוא נתן לנו תקציבי רווחה דרך העמותות ולכן זה עובר אלינו וזה מגיע אלינו וזה כמובן
יבוצע על ידי בית מורשת שהם עושים עבודה נפלאה פה בראשותו של הרב קפלן .עבודה נפלאה
באמת ,מועדוניות לאתיופים ,פעילות לחגים .הבן אדם הזה צריך לקבל מדליה של העיר .תב"ר
 1227עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ג .תב"ר מס'  – 1227קהילות חינוכיות ,עידוד גרעיני בוגרים
תקבולים -₪ 70,000 -משהב"ש
תשלומים - ₪ 70,000-ע .קבלניות
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
תב"ר מספר  ,17אולם תרבות ,הגדלה .קיבלנו  2,834,000ממפעל הפיס .זה כמובן הולך לאולם
התרבות .הכנסנו לשם עוד כמה דברים כמו מאגר המים ,כמו קיר זז אקוסטי ,כדי שיוכלו גם
לעשות קונצרטים .בבקשה ,גבי.
גבי בר זכאי:
אני רוצה כאן להגיד ,עשינו סיור באולם התרבות ואני חושבת שמגיעה מחמאה ,זה הזמן שלי גם
לתת מחמאה ,גם אם אני אופוזיציה ,כי אני לא עושה - - -
יהודה אסרף:
הם הלכו ,הקהל הלך .כמה חבל.
בני כשריאל:
למי את נותנת את המחמאה?
גבי בר זכאי:
לך.
בני כשריאל:
לי? אז תגידי בפירוש' ,אני רוצה לתת מחמאה לבני כשריאל'.
יהודה אסרף:
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כמה קשה לי שהקהל הלך.
גיל כהן:
אבל הם מהתעשייה ,יהודה ,לא מהתרבות.
גבי בר זכאי:
תן לי לגמור את המחמאה ,שיירשם .אז אני אומרת - - -
יהודה אסרף:
אבל הקהל הלך ,גבי ,נשארנו לבד.
גבי בר זכאי:
אני אומרת שבאמת אולם התרבות יוצא מן הכלל יפה ,כל הכבוד לך ויישר כוח.
יהודה אסרף:
הקהל ישמע את זה.
גבי בר זכאי:
כשצריך צריך.
בני כשריאל:
נמרוד ,הקלטת?
תב"ר מספר  17עולה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ד .תב"ר מס'  – 17אולם תרבות (הגדלה)
תקבולים - ₪ 2,834,000-מפעל הפיס
תשלומים - ₪ 2,834,000-ע .קבלניות
לאחר ההגדלה יגיע התב"ר לסך של 42,052,780
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד

בני כשריאל:
תב"ר  ,1118הכשרת חניה והשלמות פיתוח באצטדיון העירוני ,זה רק שינוי השם .אנחנו כבר
אישרנו את התקציב ,עד כמה שאני זוכר ,נכון ,מוטי?
מוטי ברשישת:
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כן.
דובר:
לפני שאתה מצלם ,מי אתה?
דובר:
עיתון מעלה אדומים.
בני כשריאל:
נעים מאוד ,שלום .שב בבקשה.
 ,1118הכשרת חניה והשלמות פיתוח באצטדיון העירוני ,על סך  150,000שקל .הקרקע שקעה שם,
היו בעיות עם הגדרות ואנחנו משפצים את זה לקראת העונה החדשה של הכדורגל .יש שאלות?
אני מעלה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
ה .תב"ר מס'  – 1118הכשרת חניה והשלמות פיתוח באצטדיון העירוני (שינוי שם)
תקבולים -₪ 150,000 -ק.מ .ציבור
תשלומים - ₪ 80,000-ע .קבלניות
שינוי שם התב"ר לצורך השלמות ותיקונים נדרשים בתשתית מגרש הכדורגל
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
סעיף  . 3לזכותו של מוטי ייאמר שהוא עושה את מחזור ההלוואות כדי להרוויח את הריבית ויש
כאן רווחים ,נדמה לי שזה יגיע לכמיליון שקל חיסכון .חיסכון ,לא רווח ,נכון? אולי יותר ,אפילו?
מוטי ברשישת:
יותר.
בני כשריאל:
אז סעיף  3ו 4-הנושא של מחזור ההלוואות .צריך להסמיך אותי ואת הגזבר לאשר ,כמובן זה
כפוף לאישור משרד הפנים ,להסמיך אותנו ליטול את ההלוואות לצורך המחזור .אני מעלה את
סעיף  3ו 4-להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
 .3מוצע להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה ,ליטול הלוואות בבנק הפועלים ,לצורך
מחזור הלוואות קיימות בבנק הפועלים ,עד לסך  5מיליון  ,₪בכפוף להנחיות ואישור
משרד הפנים.
הצבעה:
בעד –14
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החלטה:
אושר פה אחד

 .4מוצע להסמיך את ראש העיר וגזבר העירייה ,ליטול הלוואות מבנקים ,לצורך מחזור
הלוואות קיימות בבנק דיסקונט ,עד לסך  15מיליון  ,₪בכפוף להנחיות ואישור משרד
הפנים.
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
סעיף  ,5אשרור החלטת ישיבת המועצה ,זה אנחנו כבר עשינו בהצבעה טלפונית .סעיף  5א' ו-ב',
אני מעלה להצבעה .יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.
 .5אשרור החלטת ישיבת מועצה שלא מן המניין מיום  ,4/6/15בנושא נטילת שתי הלוואות
מבנק לאומי לישראל ,לצורך מחזור הלוואות קיימות:
א .בסך של  ,₪ 3,800,000לתקופה של עד  12שנים ,בריבית של עד פריים 0.2% +
לשנה.
ב .בסך של עד  ,₪ 14,000,000לתקופה של עד  10שנים ,בריבית קבועה לא צמודה של
עד  2.7%לשנה.
הצבעה:
בעד –14
החלטה:
אושר פה אחד
בני כשריאל:
סעיף  ,6דוח כספי .כולם קיבלו את הדוח הכספי ,זה לדיון ,לא לאישור .מישהו רוצה לשאול
שאלות?
סעיף  . 7אנחנו נמצאים מול ועדת המינויים של משרד הפנים .יש לנו בעיה קשה מאוד קודם כל
באופן כללי .כמובן הנשים ישמחו פה ,חברות המועצה ישמחו פה ,הם עומדים על כך שיהיה שליש
מהדירקטוריון נשים .מבין העובדים יש לנו ,מבין אנשי הציבור יש לנו ,מבין חברי המועצה אין לנו
בתאגיד של היכל התרבות .יש שם שלושה גברים .הם נתנו לנו אישור זמני לפעילות של שבעה
דירקטורים עד אשר נביא להם גם אישה במועצה.
אני נותן דוגמה של היכל התרבות לתאגיד עירוני שיש להם דירקטוריון .בדירקטוריון יש תשעה,
שלושה ,שלושה ,שלושה  -שלושה חברי מועצה ,שלושה עובדי עירייה ,שלושה אנשי ציבור .באנשי
ציבור יש אישה ,אחת מתוך השלושה ,הם רוצים שליש נשים ,באנשי ציבור יש אישה שהיא מורה
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בכירה לתיאטרון בבית הספר דקל וילנאי .בין עובדי העירייה שאישרנו יש אישה ,זו איריס
אלפסי .מבין חברי המועצה חברנו שלושה .בחרנו שלושה ,אבל בחרנו שלושה גברים וכאן אנחנו
נמצאים - - -
גבי בר זכאי:
ממש במקרה.
בני כשריאל:
במקרה בחרנו בהם?
גבי בר זכאי:
במקרה בחרת שלושה גברים.
בני כשריאל:
במקרה? אין מקריות ,בחרנו שלושה גברים .כאן יש לנו בעיה מול הוועדה .הוועדה לאישור מינוי
הדיר קטורים של הרשויות המקומיות על ידי מועצת העיר עומדת על כך שאנחנו נכניס גם שליש
נשים בתוך מועצת העיר .עכשיו השאלה מי מוותר .ביררתי ,מבין השלושה אף אחד לא רוצה
לוותר וזו בעיה .אני אנסה בכל זאת לשכנע אותם שבכל זאת הפעם ,עד הבחירות הבאות בקדנציה
הבאה ,שיעשו את זה ,אני לא מאמין שהם יאשרו את זה .אני אנסה .נתנו לנו בינתיים אישור
זמני .אני בדיבור עם חברי המועצה .אם זה לא יילך נצטרך לקבל החלטה .אני אנסה גם להגיע
לוועדה ולשכנע אותם .את שני אנשי הציבור לא אישרו - - -
דובר:
לא ,מתוך המועצה?
בני כשריאל:
גילי ,בוריס וגיא .שלושה.
גבי בר זכאי:
אני חושבת שאתה לא צריך לפנות לוועדה ,אני חושבת שאתה צריך להיות זה שמעוניין שיהיה
ייצוג נשי נכון .אני חושבת שזה נו"ן גדול מאוד לראש עיר שלא רק שהוא לא מקיים את החוק,
אלא שהוא לא רוצה - - -
בני כשריאל:
זה לא חוק.
גיא יפרח:
החוק לא קובע את זה .החוק אומר 'ייצוג הולם' וייצוג הולם - - -
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בני כשריאל:
אין חוק.
גבי בר זכאי:
לא ,עובדה שאתה אמרת שהם לא אישרו.
בני כשריאל:
הוועדה ,זה לא חוק .יש ועדה ,יש יושבת ראש ועדה ,נאה מאוד ,היא קשוחה מאוד ,שהיא עושה
לנו צרות גם על נשים אגב ,היא בודקת כישורים וכדומה .הוועדה הזאת ,שהיא באמת מיליטנטית,
יש על הוועדה הזאת תלונות מהרבה ראשי רשויות אחרים ,לא רק ממני ,אני אומר שהיום אנחנו
נמצאים במצב ,לא ידענו מזה ,אם הייתי יודע שהם עומדים על כך ששליש אז הייתי מביא את זה,
לא הייתה בעיה ,הייתי מביא את זה .יש לנו ברוך ה' שלוש נשים פעילות ,אין עם זה בעיה.
גלעד רוגל:
סליחה ,בהתחלה הם אמרו לנו שבעניין של השליש לא סופרים את הנבחרים ולכן הם הטעו
אותנו וחשבנו שאנחנו כן עומדים במכסה ואז באנו לדיון ואז באופן מפתיע  - - -היו על זה חילוקי
דעות - - -
בני כשריאל:
בסדר ,אני אנסה בכל זאת ללכת לשכנע אותם עוד הפעם לעשות את זה .ולא ,אני צריך לחזור שוב
פעם ובאמת להחליט החלטה .זו תהיה החלטה קשה ,נצטרך להחליט החלטה .זו הייתה הקדמה
לסעיף  .7בסעיף  , 7הם גם כן נותנים פרק זמן מסוים לדירקטור להיות חבר ,אחרי  6שנים ,שתי
קדנציות של  3אותו דירקטור לא יכול להמשיך להיות שם ,אלא אם הוא חבר מועצה.
דובר:
בחברה לפיתוח הוא כן יכול להיות?
בני כשריאל:
לא ,זה אותו דבר ,כל התאגידים העירוניים הם אותו דבר .עכשיו אני עובר לחברה הכלכלית
ולחברה לפיתוח .היו שתי חברות .התקנות האלה יצאו בשנים האחרונות .מה שקרה ,אבי ענתי
סיים את תפקידו עכשיו 6 ,שנים בחברה הכלכלית ,אבל בחברה לפיתוח ,שהיא מנוהלת על ידי
אותו דירקטוריון ,יש לו עד אפריל  .2017ניסינו להגיד שלחברה יש אותו דירקטוריון וכו' ,זה לא
עניין אותם ,אמרו 'אדוני ,שהוא יישאר פה ,אתה תשים פה יושב ראש אחר' .לגבי החברה לפיתוח,
הוא כמובן יישאר עד  ,2017לגבי החברה הכלכלית - - -
גבי בר זכאי:
מה זה כמובן יישאר? צריך לאשר את זה ,נכון?
בני כשריאל:
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זה כבר מאושר מקודם ,אנחנו מביאים את זה לאשרור בגלל שנתן ביקש להביא את זה למועצה.
האמת היא ,רוני ,נדמה לי שהוא שאל את זה ,רוני צודק ,נדמה לי שלא צריך לאשר את זה ,אבל
מאחר שהיועץ המשפטי של החברה - - -
רוני טורטן:
לא ,שאלתי משהו אחר .זה לא מובן מה שכתוב פה.
בני כשריאל:
אני עכשיו מסביר את זה .אני מקווה שתבין בהמשך .אם לא ,תשאל שאלות ואנחנו נסביר לך.
רוני טורטן:
בשמחה רבה.
בני כשריאל:
אבי ענתי ,כיושב ראש דירקטוריון בחברה לפיתוח ,הוא יישאר .היושב ראש בחברה הכלכלית,
אנחנו ממליצים ,אנחנו צריכים לבחור בו - - -
גבי בר זכאי:
אם צריך לאשר את זה ,שאבי יישאר ,אני מתנגדת.
בני כשריאל:
את יכולה להתנגד ,אין בעיה.
גבי בר זכאי:
אני מתנגדת כי אני חושבת שזה לא נכון .אל"ף ,אני חושבת שסמנכ"ל ,אני חושבת שאסור לו
להיות בכלל .הוא סמנכ"ל של - - -
בני כשריאל:
הוא קיבל את כל האישורים מהמשרד שלו ,אין לו ניגוד אינטרסים .לבן אדם אין ניגוד אינטרסים
והוא אדם מוכשר מאוד .דווקא ההיפך .אבל לא משנה ,זכותך להתנגד .רגע ,אני רוצה לסיים את
זה ,אני רוצה להגיע למאיר.
גבי בר זכאי:
אני בעד מאיר אבודרהם - - -
בני כשריאל:
בסדר ,אז תחליטי .מועצת העיר היא זו שצריכה לבחור על פי התקנות את יושב ראש החברה
הכלכלית או החברה לפיתוח ,היא זו שצריכה לבחור .לא הדירקטוריון .הדירקטוריון ,יכול להיות
שהוא צריך לאשר ,אבל האסיפה הכללית היא שבוחרת את היושב ראש ,על פי התקנות .לכן אנחנו
מביאים את זה למועצת העיר ,בחירתו של מאיר אבודרהם ,שהוא דירקטור שם ,ליושב ראש
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החברה הכלכלית בלבד .כמובן שבחברה הכלכלית הדיונים נעשים באותה ישיבה ,אז יהיה לאבי
ענתי מעמד של משקיף בחברה הכלכלית .מעמד של משקיף זה מעמד שהוא יכול לומר ,לדבר,
להצביע ,אין לו זכות הצבעה.
גבי בר זכאי:
אפשר לעשות אותו יושב ראש של שניהם גם יחד.
בני כשריאל:
אי אפשר לעשות את זה .הוא נשאר שם ,אני לא מדיח אנשים .אני לא אוהב להדיח אנשים.
גבי בר זכאי:
אבל אתה לא מדיח ,צריך לאשרר אותו.
בני כשריאל:
אני גם לא צריך לאשרר אותו .אם נתן רוצה אז אני אאשרר אותו ,הוא יושב ראש שנבחר כבר.
עכשיו אני מעלה את זה להצבעה .את יכולה להגיד לפרוטוקול שאת בעד זה ונגד זה ,בסדר.
עכשיו ,רוני ,בבקשה ,לשאלות שלך אם לא הבנת.
רוני טורטן:
כן .כתוב ככה ,אני באמצע ,קורא בשורה השלישית' ,בזמן שכהונתו כדמ"צ החברה לתכנון ופיתוח
בע"מ תסתיים בתאריך - - - 12.4.2017
בני כשריאל:
בחברה לפיתוח ,לא החברה הכלכלית .בחברה הכלכלית עכשיו הסתיים.
רוני טורטן:
אוקיי .כתוב 'בחברה לתכנון ולפיתוח בע"מ' .אז כתוב ,מועצת העיר מתבקשת לאשר המשך כהונה
של מר אבי ענתי כיו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח עד לתאריך  ,'-שכבר כתוב ,אז מה זאת
אומרת?
בני כשריאל:
אני אמרתי לך לפני כן ,אתה לא שמעת .אמרתי לך ,אני מסכים איתך .זה מה שאני אמרתי ,רוני.
אני קראתי את המייל שלך ,אני אומר שאני מסכים איתך ,אבל לצד הבטוח ,בא היועץ המשפטי,
רוצה ככה ,אז שיהיה ככה ,אני לא הולך לריב איתו ,אני לא הולך להתווכח איתו.
רוני טורטן:
אז על מה אנחנו נצביע?
בני כשריאל:
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אני מעלה את זה להצבעה .אני מעלה את סעיף  7להצבעה כפי שהוא כתוב ,מי בעד?
גבי בר זכאי:
רגע .אני בעד מאיר אבודרהם שיהיה יושב ראש ,אני חושבת שאבי צריך גם את החברה לפיתוח
לעזוב ואני נגד המשך העסקתו של אבי כיושב ראש.
בני כשריאל:
בסדר ,היא אומרת את זה ,אני מעלה את כל סעיף  7כחבילה אחת .אוקיי ,סעיף  ,7עוד הפעם ,אני
רוצה לראות הצבעה .מי בעד?
(מדברים ביחד).
בני כשריאל:
היית מסתייגת ,אני מביא את זה כהצבעה .אתם רוצים להתנגד? מי נגד?
גבי בר זכאי:
יש שם שני דברים.
בני כשריאל:
אוקיי .לא צריך להביא את אבי לאישור ,אני אומר ,זה העניין ,אבל רגע ,אתם מתנגדים - - -
דובר:
יחיאל ,הוא בתפקיד עד .2017
יחיאל וקנין:
אז בשביל מה הצבעה?
בני כשריאל:
ב 2017-הוא מסיים ,אתם מתנגדים לאבי?

יחיאל וקנין:
אני לא מתנגד ,אני נמנע .אם יש לו עד  12.4.2017כהונה אנחנו צריכים לאשר עד ?2017
בני כשריאל:
לאשרר.
יחיאל וקנין:
למה?
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בני כשריאל:
ככה היועץ המשפטי שלנו אמר.
דובר:
יחיאל ,הוא כבר קיים בתפקיד הזה ,עוד שנתיים - - -
גילי כהן:
ואם עכשיו המועצה החליטה כולם נגד ,אז מה? אז זה גם עובר?
דובר:
לא ,אבל זה לא צריך להגיע לזה ,אישרו אותו כבר.
דובר:
אבל השאלה נכונה.
גבי בר זכאי:
תפצל את זה.
בני כשריאל:
רבותיי ,אני יכול לרשום את ההסתייגות שלכם ,אתם יכולים להצביע נגד הכול ,אני מעלה את
סעיף  7כפי שהוא ,לפי היועץ המשפטי .כאן הצביעו כולם בעד סעיף  .7עכשיו אתם רוצים להצביע
נגד? תצביעו נגד .אתם רוצים להצביע בעד? בעד ,אני לא הולך לפצל את זה .זה כל הסיפור .אני
יכולה לרשום את ההסתייגות שלך ונרשום את זה לפרוטוקול ,אבל אני מעלה את זה .זה הכול.
אתם מתנגדים לסעיף  ?7סעיף  ,7אני מעלה להצבעה.
גבי בר זכאי:
לא ,רגע ,אנחנו בעד עם ההסתייגות של אבי ענתי.
בני כשריאל:
מאה אחוז ,יפה .מקובל עליך?
יחיאל וקנין:
אני נמנע לגבי אבי ענתי ומאשר את מאיר.
בני כשריאל:
זה בא כחבילה .בסדר ,אתם יכולים להגיד מה שאתם רוצים ,זה עבר בכל מקרה ,זה לא משנה.
(מדברים ביחד)
בני כשריאל:
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גמרנו ,חבר'ה .סעיף  7במלואו עבר ברוב קולות .אני מקבל את ההסתייגות שלכם ,שאתם בעד
מאיר אבודרהם ונגד זה ,יחיאל נמנע בנושא של - - -
 .7בהתאם להחלטת ועדת המינויים של משרד הפנים ,כהונתו של מר אבי ענתי כדמ"צ
בחברה הכלכלית לפיתוח מעלה אדומים בע"מ (להלן" -החכ"ל") הסתיימה בסוף
חודש  ,5/2015בזמן שכהונתו כדמ"צ בחברה לתכנון ופיתוח בע"מ (להלן" -החברה
לפיתוח") תסתיים בתאריך  .12/4/2017מועצת העיר מתבקשת לאשר המשך כהונה
של מר אבי ענתי כיו"ר דירקטוריון החברה לפיתוח עד לתאריך  .12/4/2017בנוסף
מתבקשת מועצת העיר למנות את מר מאיר אבודרהם כיו"ר דירקטוריון החכ"ל .עוד
מתבקשת מועצת העיר לאשר מינויו של מר אבי ענתי כמשקיף בישיבות דירקטוריון
החכ"ל.
הצבעה:
בעד – – 14
החלטה:
אושר פה אחד


בהסתייגות החברים :מר יחיאל וקנין ,מר גילי כהן ,מר רוני טורטן וגב' גבי בר זכאי -
בנושא של אבי ענתי – המכהן בתפקיד בכיר במשרד ממשלתי .וזאת לאחר שראש העיר
עדכנם שמר אבי ענתי קיבל את כל האישורים הנדרשים לכך

גבי בר זכאי:
ואנחנו מנמקים את זה מהסיבה שמתפקיד בכיר במשרד ממשלתי.
בני כשריאל:
רבותיי ,סעיף  7עבר.
אני עכשיו עובר להודעות ראש העיר .יש לי היום שלושה אירועים להגיע ויש גם לכמה חבר'ה בר
מצווה וחתונות - - -
גילי כהן:
אפשר מחמאה? אני רוצה באמת כחבר בוועדת המכרזים להחמיא קודם כל לאבי רחמים ,יושב
ראש הוועדה ,וליהודה ,שלמרות שהיה מכרז ביקש מאיתנו לנהל משא ומתן ובאמת חסך עוד
 30,000שקל .אז יישר כוח .יהודה ,גם לך מ גיע.
בני כשריאל:
כל הכבוד.
רוני טורטן:
אני יכול להגיד שני דברים ,בבקשה?
בני כשריאל:
בנושא הזה הסתיים העניין.
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רוני טורטן:
לא בעניין הזה ,שני עניינים אחרים.
בני כשריאל:
בבקשה .אבל שלוש דקות.
רוני טורטן:
השאלה היא קצרה .אני פניתי אתמול בלילה למנכ"ל העירייה בשביל לקבל הבהרה על משהו
שלא היה ברור מהטקסט.
בני כשריאל:
אני אמרתי למנכ"ל שאני אענה לך על זה בישיבת המועצה.
רוני טורטן:
כן ,אבל קודם כל המנכ"ל לא ענה לי וכאשר אני פניתי שוב - - -
יהודה אסרף:
הוא גם לא חייב לענות לך בעשר בלילה.
רוני טורטן:
יהודה ,יש לי שלוש דקות.
יהודה אסרף:
אני רוצה לספר לך משהו ב - - -
בני כשריאל:
אני אענה לך .המנכ"ל לא ענה לך משום שהוא לא חייב לענות לך מיידית .עם כל הכבוד לך ,יש לו
גם את הזמן שלו.

רוני טורטן:
למה כשאני פעם שנייה שאני מבקש הבהרות מהמנכ"ל אני צריך לקבל מכתב מהיועץ המשפטי? זו
לא שאלה משפטית.
גלעד רוגל:
אני הייתי במייל ,שלחת את זה אליי.
רוני טורטן:
אבל לא פניתי אליך.
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גלעד רוגל:
אבל שלחת אליי.
בני כשריאל:
שלחת העתק ,לא? אז הוא ענה לך ,מה אתה רוצה?
רוני טורטן:
כי זאת שאלה  - - -זו לא שאלה משפטית.
בני כשריאל:
זה לא משנה ,גם ליועץ המשפטי יש את הזכות הגדולה ביותר והטובה ביותר לתת מענה ל - - -
רוני טורטן:
הוא לא ענה על השאלה שאני שאלתי.
בני כשריאל:
בסדר ,אתה יכול לקבל את התשובה שלו ,אתה יכול לא לקבל את התשובה שלו.
רוני טורטן:
אבל אני פונה אליך.
בני כשריאל:
אני לא שופט.
רוני טורטן:
מה זה לא שופט? אתה ראש העיר ואני שואל אותך .אני כחבר מועצה מבקש לקבל איזה שהיא
הבהרה - - -

בני כשריאל:
אדוני ,אתה כתבת לי?
רוני טורטן:
אני כיתבתי גם אותך.
בני כשריאל:
כתבת לי?
רוני טורטן:
אתה רוצה שבפעם הבאה אני אכתוב אליך?
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בני כשריאל:
כתבת לי? גמרנו ,כתבת למנכ"ל .אני אמרתי למנכ"ל שאני אענה על זה בישיבת המועצה והוא לא
חייב לענות לך מיידית ,בעשר בלילה ,למחרת .הוא חייב לענות לך ב 24-שעות .רוני ,אנחנו נעבור
הלאה.
רוני טורטן:
דבר שני ,ברשותך .תקן אותי אם אני טועה ,בערך לפני כחצי שנה נבנה אתר חדש של עיריית מעלה
אדומים ,נכון? הוא שונה ,הוא עודכן.
גיא יפרח:
לא ,הוא עכשיו עולה.
רוני טורטן:
הוא עלה לפני חצי שנה.
גיא יפרח:
לא ,לא נכון ,הוא עולה עכשיו .האתר החדש - - -
(מדברים ביחד)
רוני טורטן:
אז הורידו את האתר הישן והאתר החדש - - -
דובר:
הוא יעלה עוד חודש.
גיא יפרח:
לא ,הוא עלה .האתר החדש עלה לפני חודש .רוני ,הוא עלה לפני חודש.
רוני טורטן:
אז תבדוק ,יש אתר חדש .אז אני נכנסתי לאתר החדש הזה כבר לפני  3חודשים - - -
גיא יפרח:
אולי הוא היה בהרצה.
רוני טורטן:
אז בהרצה ,עולה אתר ,יש שם הרבה מאוד דברים ,אבל דברים חשובים כמו לדוגמה פרוטוקולים
של ישיבות המועצה אין שם ואת הפרטים של חברי מועצה ,שאני חושב שזה מאוד מאוד חשוב - -
גיא יפרח:
יהיה ,זה מתעדכן .בתכנית העבודה יהיה גם פרוטוקולים וגם - - -
בני כשריאל:
אוקיי .רבותיי ,נא לרשום .טקס חלוקת היכל התרבות במעמד נשיא המדינה ב 11-באוקטובר,
כמובן במעמד התורמים ,מפעל הפיס וכדומה.
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סיעת ישראל ביתנו ביקרו במעלה האדומים ,מי שכמובן הביא אותם זה בוריס ואני רוצה להגיד
לו תודה בשם כולנו .איווט ליברמן היה פה ,באמת ידיד של העיר מעלה אדומים .הוא הצהיר
הצהרה ,אני חושב שזו הצהרה חזקה מאוד מבחינתו ,מחייבת מאוד מבחינתו ,הוא אמר שאם
יבנו במעלה אדומים הוא ייכנס לקואליציה.
רוני טורטן:
הוא תיקן את זה למחרת .הוא ישקול .אני שמעתי את הראיון.
בוריס גרוסמן:
לא נכון ,שקר וכזב .הוא דיבר גם עם הצרפתים וזה שקר וכזב .הוא אמר את זה בכל מקום ,גם
בערוץ  ,1גם בערוץ  2וגם בערוץ  - - -הוא אמר את זה בכל מקום.
בני כשריאל:
הסעיף האחרון .נא לרשום ,ב 7-בספטמבר.
(מדברים ביחד).
גבי בר זכאי :
הוא אמר לשקול .אתה לא הבאת לי את ה - - -
בוריס גרוסמן:
אני אביא לך - - -
בני כשריאל:
אני לא שמעתי את התיקון .אתה שמעת תיקון של איווט ליברמן בעניין?
בוריס גרוסמן:
הוא אמר גם פה וגם שם את אותם דברים.
דובר:
הוא רק סייג את זה ,הוא אמר ש - - -
בוריס גרוסמן:
הוא אמר  - - -הוא אמר את זה גם לצרפתים וגם לגרמנים .אף אחד בליכוד  - - -לא מדברים על
מעלה אדומים ,אף אחד.
בני כשריאל:
בוריס ,למה אתה עושה את זה? אני כאן אומר את זה בפה מלא ,הוא אמר את זה אצלנו בישיבה -
--
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דובר:
הוא הכחיש את זה?
דובר:
עצם האמירה מגיעה לו הצדעה .אמר לפחות.
(מדברים ביחד)
בוריס גרוסמן:
הוא אמר שחייבים לבנות ,להמשיך לבנות.
דובר:
בוריס ,הוא קשקשן ,ליברמן.
דובר:
שר השיכון שקרן ורמאי ,הוא אמר 'תוך שנה אני אבנה פה' ,שלושה חודשים רק - - -
(מדברים ביחד).
בני כשריאל:
נא לרשום .לסיום ,אני אומר ,טקס חנוכת מרכז רוחני לקהילה האתיופית ,ב 7-בספטמבר.
תודה רבה ,אני מסיים את הישיבה .הישיבה הסתיימה.
___________________
אלי הר ניר
מנכ"ל ומזכיר העירייה

____________________
בני כשריאל
ראש העיר
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