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עדי אלדר ,רה"ע :אני פותח ישיבת מועצה רגילה .אני מקבל את ההצעה של משה למרות
שהוא ניסה להעליב אותנו קודם ,ובאמת דב לאוטמן היה אזרח כבוד של
כרמיאל .הוא קיבל את זה עוד בתקופת ברוך ז"ל ,מהתעשיינים הראשונים
הרציניים שהגיעו לעיר שנות ה .'07-התחיל במפעל לא כל כך גדול ,אני עוד
זוכר את הביתן הראשון שהוא קיבל ,אני שימשתי כמנהל מח' החינוך ואני
זוכר ביקור שלי שם יחד עם ראש המועצה המנוח ,ולימים הוא הפך להיות
בעצם המעסיק הגדול ביותר בכרמיאל והסביבה ,הקים אימפריה ,ממש
אימפריה של הלבשה תחתונה.

ועם כל זה הוא לא רק היה תעשיין ,בעצם בנפשו הוא היה איש חינוך ועשה
המון לקירוב לבבות בין יהודים וערבים באזור שלנו .אני זוכר את הדאגה
הגדולה שלו בשנת  ,0777אחרי שהייתה את האינתיפאדה שגם ערביי הארץ
פה עשו הפגנות וחסמו כבישים ,את הדאגה הגדולה שלו להשיב חזרה את
החיים למסלול באזור שלנו.
אנחנו היינו בקשר ,אני מבחינה אישית הייתי איתו בקשר לאורך כל
השנים .איש ,נכתב עליו הרבה ,באמת אם צריך לומר על מישהו מלח
הארץ ,דב לאוטמן היה מלח הארץ .העיר כרמיאל תמשיך להוקיר את
זכרו ואת כל מה שהוא עשה כאן .אני ברשותכם אמשיך את הישיבה.
אישורי תב"רים
עדי אלדר ,רה"ע :יש לנו פה אישורי תב"רים ,אני עובר עליהם .אם יש שאלות אפשר
להציג .הצטיידות למועדון על"ה ,זה כסף שקיבלנו מהביטוח הלאומי.
תב"רים ,מי שלא יודע מה זה ,תקציב בלתי רגיל .זאת אומרת זה לא
מהתקציב השוטף של העירייה ,זה בדרך כלל כספים שאנחנו משיגים
מבחוץ ומקבלים עליהם אישור ממועצת העיר שאנחנו מוכנים לקבל אותם.
אז הצטיידות מועדון על"ה מהביטוח הלאומי  801אלף .אחר כך רישוי
אולמות ,כל האולמות שלנו בעיר ,בעיקר אולמות הספורט ,מקרן שערוך
יתרות של העירייה  07אלף .אנחנו עומדים להקים בשיתוף כמובן משרד
הפנים ומשרד האוצר אשכול ,ואני אגיד מילה על האשכולות.
מקימים בארץ חמש אשכולות של ישובים ,הכוונה היא ,זאת אומרת לא
הכוונה אלא לוקחים ישוב מרכזי אחד וסביבו מצרפים אליו  5 ,4ישובים,
מועצות ,לאיזושהי שותפות שתיעשה בין כל הערים שבתוך האשכול .יש
אשכול אחד כזה באזור מעלות ,אשכול אחר אצלנו .ואחר כך יש לנו בנגב
עוד אשכולות כאלה של ישובים .ממנים מנכ"ל לאשכול .למעשה נבחר כבר
מנכ"ל ,אצלנו נבחרה רונית עובדיה ,ניגשו איזה  20מועמדים והיא באמת
הייתה משכמה ומעלה.

יקום אשכול לשיתוף פעולה אזורי ואנחנו שותפים עם מועצה אזורית
מגדל ,עם מג'דל כרום ,עם דיר אל אסד ,עם בנה ורמי ,לפעולות משותפות.
אני הצעתי שהאשכול הזה בתחילת דרכו יתרכז בנושא של איכות סביבה,
שאני חושב שהבקעה שלנו ראויה לאיכות סביבה הרבה יותר ממה שקיים
היום ,נוסעים על כביש  15זה פשוט דבר נורא ממה שרואים מהכביש ,ואני
לא מדבר רק על מה שרואים בפנים .זאת אומרת אפשר לעשות דברים
משותפים ,יפים.
בנוסף לזה אנחנו מנסים לקדם שביל אופניים והליכה מצומת גילון עד רמי,
עד הישוב רמי ,לאורך כביש  .15אני העליתי את זה כבר לפני שר התחבורה
ויש היענות אני מקבל את זה ,וזה אחד הדברים שאנחנו מנסים לקדם
בקדנציה הקרובה.
אני עובר הלאה .חידוש מבנים והסדרת בטיחות בחווה החקלאית שלנו.
קיבלנו ממשרד החינוך  875אלף שקלים .ועל פרויקט כלנית בקהילה
לקליטת עליה קיבלנו ממשרד הקליטה  208אלף .סך הכול אנחנו מביאים
לאישור פה היום  004אלף שקל ,ואני מבקש את אישור המליאה לקבל את
הכספים האלה .יש למישהו שאלות? זה הזמן .אם אין ,מי בעד לקבל את
התב"רים האלה ,ירים את ידו .פה אחד .תודה רבה.

אישורי מסגרות חח"ד לעירייה לשנת 02/2
עדי אלדר ,רה"ע :אישור מסגרת חח"ד לעירייה .ענת ,תציגי את זה בבקשה.
ע 1לנקסטר:

כל שנה א נחנו מאשרים במועצת עיר ואחר כך במשרד הפנים מסגרות
חריגת אשראי לעירייה לפי הפירוט שמונח בפניכם בבנקים השונים .סך
הכול  1,8מיליון.

עדי אלדר ,רה"ע :יש למישהו התנגדות לזה? אם אין פה אחד.

אישור מסגרת חח"ד למוסדות סמך  – 02/2ערבות עירייה
עדי אלדר ,רה"ע :אישור חח"ד למוסדות סמך.
ע 1לנקסטר:

זה ערבות עירייה לגופי הסמך היכל התרבות ,מתנ"ס ,עמותת הפסטיבל
לפי הסכומים המפורטים פה.

עדי אלדר ,רה"ע :אוקי .יש למישהו התנגדות?
מ 1קונינסקי :לפני הצבעה .אנחנו מיד נאשר את זה ,רק אני מבקש ,אני ביקשתי את זה
בישיבה הראשונה ,לקיים הליך של בקרה ,בדיקה לגבי הגירעונות של גופי
הסמך .אני מבקש שזה יירשם בפרוטוקול .בלי כל קשר או למרות זאת
אנחנו נצביע בעד.
עדי אלדר ,רה"ע :תודה .אז פה אחד.
בקשה להחלפת פקידת גביה1
עדי אלדר ,רה"ע :סעיף הבא אנחנו צריכים את אישור המועצה להחליף זה נקרא פקידת
גביה.
ע 1לנקסטר:

כדי לבצע עיקולים ברישום וכו' צריך בפקודת העיריות לאשר פקיד גביה
וממונה גביה ,בחורה שפרשה מהעירייה מבקשים להחליף אותה בעובדת
אחרת ,הגב' איווט דרוקר.

עדי אלדר ,רה"ע :אין התנגדות .אנחנו מאשרים פה אחד.

בקשה לאישור פתיחת חשבון כספי הורים והרשאות מורשי חתימה לבתי"ס יסודיים1
ע 1לנקסטר:

הנושא הנוסף עפ"י חוק בתי ספר צריכים להחזיק שני חשבונות בנק.
מכיוון שאנחנו מצטרפים עכשיו לתוכנית של ניהול עצמי ,זאת אומרת
שבתי ספר יסודיים ברובם ,החינוך העצמאי לא בתוכנית ,ומשרד הפנים
למעשה הנחה את זה ובתוכנית הזאת גם גלומה תוספת כספית שנתית
לבתי הספר ,מדובר על בעצם שבתי הספר יקבלו סל רבעוני ,סל חודשי או
רבעוני קבוע מהעירייה ובזה בעצם ינהלו באופן עצמי את הכסף שלהם,
כמובן עם ליווי שלנו.

הם צריכים למעשה בתי הספר להחזיק שני חשבונות .אחד של כספי הורים
ואחד את החשבון השוטף .אנחנו בעצם צריכים כדי לאשר להם פתיחת
חשבון נוסף אישור מועצת עיר וגם לאשר כמובן את מורשי החתימה לבתי
הספר שמורכבים ממנהל בית ספר ,מזכירה ונציג ועד .יש לכם בפניכם על
השולחן את הרשימות של כל בתי הספר עם השמות של מורשי החתימה.
עדי אלדר ,רה"ע :יש מי שמתנגד לניהול עצמי של בתי הספר וכל מה שענת הציגה? אם
אין ,אנחנו מאשרים פה אחד.
אישורי פרוטוקולים:
 61/אישור פרוטוקול ועדת כספים מס' ( /1/2ועדה חדשה) מיום 1051//1/2
עדי אלדר ,רה"ע :הגענו לאישורי הפרוטוקולים .ועדת כספים אושר ,הארנונה אושרה,
היו אבל עוד נושאים שם.
ע 1לנקסטר:

מה שלא קשור לארנונה אז למעשה הוא פה בפרוטוקול ,דו"ח חצי שנתי
וכל השאר ,אישורי השתתפויות במשלחות וכו'.

עדי אלדר ,רה"ע :יש מי שמתנגד?
מ 1קונינסקי :רק שאנחנו ביקשנו שנושאים של אישורים של  177שקל 077 ,שקל877 ,
שקל ,חבר'ה ,ביקשנו להסמיך ועדת משנה בראשותה של הגזברית ,היא
תדון בדברים עד  5,777שקל .אין טעם שזה יעלה לועדת כספים.
ע 1לנקסטר:

נביא קריטריונים לועדת כספים שזה מקובל עלינו.

מ 1קונינסקי :אנחנו נאשר את זה.
עדי אלדר ,רה"ע :אז אישרנו פה אחד את פרוטוקול ועדת כספים.

 610אישור פרוטוקול ועדת תמיכות מס' ( /1/2ועדה חדשה) מיום 161/21/2
עדי אלדר ,רה"ע :ועדת תמיכות.
ע 1לנקסטר:

צורף הפרוטוקול .יש פה שינוי לתבחינים לשיפוץ ובינוי במוסדות דת
והתייחסות לתמיכה לפטור מארנונה

עדי אלדר ,רה"ע :מישהו יש לו מה להגיד בעניין? אם לא ,אנחנו נאשר .אושר פה אחד.

 612אישור פרוטוקול שמות רחובות1
עדי אלדר ,רה"ע :הלאה ,שמות רחובות .אנחנו צריכים להביא תמיד למליאת העיר
לאישורים ,זה באזור התעשיה .מקבלים את ההצעה של השמות פה אחד.

בחירת ועדות העירייה1
עדי אלדר ,רה"ע :לפני שאני אבקש ממנו לדבר ,אני רוצה להודיע שמנחם מונה אתמול
באופן רשמי למנכ"ל העירייה .הייתה ועדת בחירה .התפקיד של מנחם הוא
תפקיד אמון של ראש העיר ואני מודיע למליאה שמנחם מונה מאתמול
כמנכ"ל העירייה .אני מאחל לך הצלחה ,מנחם.
א 1אזולאי:

כולנו מאחלים לך בהצלחה.

מ 1טפר:

תודה רבה.

עדי אלדר ,רה"ע :טוב .מנחם ,תציג את הועדות בבקשה ,ועדות העירייה.
מ 1טפר:

לפניכם רשימה ,עדיין לא לגמרי מלאה כי צריך לשבץ שמות נוספים,
בעיקר של נציגי רשימת רק .אני יכול לומר בגדול יש פה  802חברי ועדות,
מתוכם  881נבחרים ע"י המועצה .המועצה מתוך ה 881-עושה כמיטב
יכולתה כדי לתת משקל יחסי והוגן לכל הרשימות.
אני ישבתי עם כל הרשימות ,בחלק מהמקרים הצלחנו להגיע ממש
להסכמה .בחלק מהמקרים נשארו גם נקודות לא מוסכמות ויהיה צורך
לאשר במועצת עיר את חברי הרשימה .אני קיבלתי ,למעט מרשימת רק,
קיבלתי מכל הרשימות את שמות החברים והספקנו עוד הבוקר לשבץ
אותם ולעדכן את זה בתוך הרשימות .מה שחסר לנו זה התייחסות של
רשימת רק לשיבוץ ולועדות.

עדי אלדר ,רה"ע :אוקי .אם יש שמות לתת עכשיו ,תן עכשיו .אם לא ,תצרף אחר כך .זה
גם בסדר.
מ 1קונינסקי :ברשותך אבל אני רוצה להתייחס לגופו של עניין.
עדי אלדר ,רה"ע :בבקשה.

מ 1קונינסקי :מבין  80הסעיפים או  80הועדות ,ב 84-אין לנו בעיה ,אנחנו יכולים לשבץ.
יש לנו בעיה בחלק מהועדות ,שההצעה שלכם אלינו היא בעצם לא הצעה
שמבטאת את החלק היחסי שלנו במועצה .ולכן אני ביקשתי וכתבתי
שבחלק מהועדות תעשו מקצה שיפורים ותעמידו את האומדנים בדיוק
בהתאם לחלקנו היחסי במועצה ,וזה לא רק לגבי ועדות חובה ,זה לא רק
לגבי ועדות רשות ,זה גם לגבי גופי הסמך.
אז נמסרו לי כל מיני תיאוריות שהמינויים יהיו בעוד שנה ,יתחלפו .אז גם
אם כן ,אני רוצה שישוריינו לנו מקומות .מעבר לזה ,ועדת בטחון אני לא
רואה פה
מ 1טפר:

מל"ח .מל"ח הוספתי.

מ 1קונינסקי :אוקי .אז יש פה כמה דברים שעדיין אתם צריכים לעשות מקצה שיפורים.
בתאגיד המים שאין לי תשובה .חלקנו היחסי בחברה הכלכלית מחייב עוד
חבר .במתנ"ס חלקנו היחסי מחייב עוד חבר ,ואני מבקש שהדברים האלה
יבואו לידי ביטוי .ברגע שזה יהיה אנחנו נשבץ שמית ,אין לי שום בעיה
במהלך השבוע להעביר לך את כל השמות .זה לא בקשה גדולה.
מ 1טפר:

הבקשה היא לא גדולה וגם הבעיות הן לא גדולות .אבל רציתי להציע כדי
לפתוח את עבודת הועדות ,איפה שאין בעיה והשמות

מ 1קונינסקי :תקבל אותם ביום ראשון.
מ 1טפר:

תנו את השמות ,נבחר את הועדות .איפה שיש בעיות ,נתמודד ביחד .זה לא
דברים נורא קשים .סתם איזושהי הערה ,רק בשביל לדבר על אותו לבל,
תאגיד המים פשוט נוהגובד בשיטה אחרת ואז לכולם יש מנויים של הועדה
למינוי דירקטורים עד שנת  ,0785אנחנו לא מצאנו לנכון היום ,ואני גם
אסביר למה ,אנחנו לא מצאנו היום לנכון לאייש מכיוון שאיננו יודעים מה
יהיה המצב ב .0785-אחת מכוונות הממשלה למשל זה לאחד תאגידים ,אז
אני לא יודע מה יהיה ב.0785-

הבעיה השנייה בתוך תאגיד המים יש מבנה מיוחד ,יש יחסים של נשים
וגברים .אז זה לא היה היום נכון בסוף  0782להתחיל להתעסק עם
התאגיד .הרי נצטרך להביא את אישור הדירקטוריון של התאגיד בעיתו,
אז תביאו מי יהיו החברים.
מ 1קונינסקי :בואו נעלה הצעה ,אני מעלה הצעה שכל גופי הסמך ,כולל אלו שיתחלפו
בהמשך ,יהיו בהתאם לחלק היחסי.
מ 1טפר:

אז אני שוב חוזר על ההצעה ,אם השמות כבר ישנם ואפשר להכניס אותם,
נבחר את הועדות ,שהעירייה תצא לעבוד כי זה מאוד חשוב

מ 1קונינסקי :אין בעיה ,ביום ראשון הם יהיו אצלך.
מ 1טפר:

ביום ראשון אצלי .אתם מאשרים

מ 1קונינסקי :מה לגבי האחרים?
מ 1טפר:

לגבי האחרים נתיישב .נתיישב ,אנחנו צריכים דיאלוג כל השנה .ברגע זה
אין לי תשובה ,אני אומר נתיישב.

פ 1סורוקה:

אני רוצה גם הערה אחת .קודם כל ברכות למנחם על המינוי הקבוע ,תולים
בזה הרבה תקוות פה כולם ,כנראה שהם מסתמכים על ניסיונך העשיר
והרב.

מ 1טפר:

תודה רבה.

פ 1סורוקה:

בנושא של הועדות ,אני את האמת לא קיבלנו את החלק היחסי שלנו ,כי
 881שלושה נציגים זה  08חברים ,קיבלנו  .82אבל היות ואנחנו יודעים כמה
הועדות מתכנסות ,וחוץ מ 4 ,2-ועדות אולי בקדנציה ועדה מתכנסת פעם
אחת או פעמיים ,אני מייחל שיהיה שינוי .אבל הנושא הזה ממש לא נלך
לרב ולא נריב על זה ונשאיר את זה ככה.
אב ל שני נושאים כן .בשום יחידת סמך אין לנו נציגות .אנחנו סיעה של
שלושה מנדטים ,אנחנו לא צריכים לקבל את זה כטובה ,אנחנו צריכים
לקבל את זה מהחלק היחסי שלנו .אם יש  8נציגי ציבור בחברה הכלכלית
ו 8-נציגים של העירייה במתנ"ס מגיע לנו נציג בכל מקום.

מ 1טפר:

אז גם כא ן כמעט אותה תשובה .מחייב גם את זה מפגש ואיפה שצריך
לשפר ,לשנות ,להחליף

פ 1סורוקה:

מעבר לזה אין לנו הסתייגות.

ר 1אייל:

בהקשר למה שפנחס פתח ואמר אני רוצה לבקש שהועדות יתכנסו .ולכן
אני רוצה לבקש מכל היו"ר של הועדות לכנס את הועדות ,לקחת אותן
בצורה רצינית ומכובדת ,אחראית כי רק ככה נוכל לעבוד ,לשנות ,לשפר
ולעשות דברים טובים.

מ 1טפר:

עוד השלמה .אנחנו מינינו מקרב עובדי העירייה הבכירים מרכז לכל ועדה.
אנחנו נביא לידיעתכם את השמות וצריך לעשות עבודה משותפת .המרכז
עושה את העבודה הטכנית ,מזמן ,מסייע ,רושם פרוטוקולים ומפיץ אותם
וזה יהיה כלי עזר בידי יו"ר הועדות.

עדי אלדר ,רה"ע :טוב .אני מציע שנקבל את ההצעה שמונחת על שולחנכם .אני מציע
לאשר.
מ 1קונינסקי :אני רק מבקש ,אם אפשר ,שלגבי מה שכרגע אין סיכום ,נשב .יש פה עדיין
כאלה שאני הופתעתי .אני רואה עכשיו רשימות הרבה יותר רחבות .אתה
אמרת לי  ,0יש עכשיו  .88אני מבקש שהכול יהיה בהתאם לחלק היחסי.
מ 1טפר:

אמרנו מתיישבים על הנושא.

עדי אלדר ,רה"ע :מי בעד לאשר את המספר של כל חברי הועדות כאן?
פ 1סורוקה:

עם ההסתייגות שאמרתי.

עדי אלדר ,רה"ע :מי נגד? אף אחד.
מ 1קונינסקי :אבל זה לא סופי.
עדי אלדר ,רה"ע :אמרתי אם בועדות אין חלק יחסי למשקל הרשימות ,נתקן את זה .אני
ברור לגמרי.
מ 1קונינסקי :כולל גופי סמך?
עדי אלדר ,רה"ע :כולל הכול .מי בעד ירים את ידו.

מ 1טפר:

תודה שזה אושר .באמת הייתה פה עבודה משותפת של כל חברי המועצה.
ספיח של אישו רי הועדות שלא כללתי ברשימה ואני מבקש לאשר ,בהתאם
לחוק ראש הרשות הוא ראש רישוי עסקים וראש העיר מבקש להאציל
סמכות לממלאת המקום שלו ועפ"י חוות הדעת של היועץ המשפטי זה
טעון אישור של מועצת עיר .אז זה נושא נוסף.

עדי אלדר ,רה"ע :יש מתנגדים לזה? לא .אושר.
פ 1סורוקה:

רק רציתי להזכיר עוד דבר ,דיברתי על זה עם מנחם ,בועדת משנה לתכנון
ובניה כל חבר רשאי עפ"י חוק למנות ממלא מקום ,הוא משתתף בהצבעות
במקומו .אז במקומי ,אז אני חבר הועדה וממלא מקום אוריאל מלכא.
שזה יירשם רק בפרוטוקול.

מ 1טפר:

זה רשום בפרוטוקול.

מ 1קונינסקי :אלון ימלא את מקומי בכספים.
עדי אלדר ,רה"ע :שלומי ,אתה ממלא מקום שלי.
פ 1סורוקה:

הוא חבר בוועדה.

עדי אלדר ,רה"ע :איתן ימלא את מקומי בוועדת בנין עיר.
פ 1סורוקה:

יעבירו פקסים למנחם.

עדי אלדר ,רה"ע :אני קודם כל רוצה להודות למנחם על כל מלאכת הועדות .יישר כוח.
מ 1טפר:

תודה.

עדי אלדר ,רה"ע :אני רוצה להודיע שאני יוצא לחופשה עד ה 88-לחודש ,ממלא את
המקום שלי רינה גרינברג .חג שמח לכולם ,שבת שלום .תודה.

סוף הדיון

