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מר יוסי ברודני  :ערב טוב לכולם ,היום יום  , 30.5.2018ט"ז בסיוון תשע"ח ,אני
מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מן המניין  , 5/2018על סדר היום אישור
הדו"חות הכספיים מתנ"ס  , 2017דו"ח ביקורת של מבקר העירייה לשנת . 2017
אנחנו נתחי ל עם אישור הדו"חות הכספיים ,כמובן

 .1אישור דו"חות הכספיים מתנ"ס 2017

מר יוסי ברודני :נמצא פה יושב ראש הנהלת המתנ"ס ,חבר מועצת העיר מנחם
צרויה .כמובן שהחומר נשלח מבעוד מועד ,לא נתקבלו הערות .ישבנו ודנו בו
ארוכות ,העלנו שאלות ,הוצג לנו ועכשיו אנחנו ניתן לך כ מה מילים.

משה מועלם  :אוקיי.

מר יוסי ברודני :לאחר מכן  ...אנחנו פשוט מצביעים עליו כדי לאשר.

משה מועלם :אוקיי .לפי בקשתו של ראש העיר אני אתן רק כמה מילים ,כי באמת
גם אין מה להגיד יותר .המחזור השנה היה  36.2מיליון ,לעומת  34.5בשנה
הקודמת .יש פה גידול של בערך  5-6אחוזים במחזור ,זה גידול גדול בהיקפים של
הפעילות הזאת .זה מתנ"ס גדול.
ההוצאות עלו מ  32 -ל  , 34 -זה עלה לא בגלל העלאות מחירים ,זה עלה בגלל שהיו
יותר משתתפים ולהשיג יותר משתתפים ,זה לסחוט את הלימון פה עד הטיפה
האחרונה.
הוצאות ההנהלה שני מיליון מאתיים ,לעומת שני מיליון שבעים השנה ,שנה
שעברה  , 2.239,000השנה  , 2,070,000אלה הוצאות הנהלה מאוד מאוד נמוכות.
באופן עקרוני ,אם זה היה פי שתיים ,או פי שתיים וחצי ,גם רשם העמותות היה
שמח לקבל דו"ח כזה .זה מצביע על יעילות .יש פה שני פרמטרים של יעילות,
הגבייה העצמית טו בה.
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הוצאות הנהלה נמוכות .השנה זה גמר ,לכאורה ,בעודף  69אלף  , ₪זה לא עודף,
זה מאוזן .בסך הכול הכולל אנחנו חיים עם גירעון מצטבר של בערך  950אלף , ₪
אבל עם מחזור כזה ,אנחנו יכולים לספוג את הגירעון הזה .רצוי שהוא יצטמצם,
רצוי שיהיה קצת עודף ,אבל בסך הכול ,יש פה התנהלות מאוד יעילה .יש פה
התנהלות מאוד יעילה מצד המתנ"ס ,ההנהלה שלו ,בשיתוף פעולה יוצא מן הכלל
עם הרשות ,אין הרבה מקרים כאלה של שיתוף פעולה כזה.
העמותה מבינה שהיא הזרוע הארוכה של הרשות ,והיא מקבלת תמיכה וסיוע בכל
הכיוונים ,גם מהרשות ,לכן העסק הזה עובד בצו רה מוצלחת .זהו ,אמרתי מספיק
מילים?

מר יוסי ברודני :רק חשוב לציין שהגירעון מצטמצם משנה לשנה,

משה מועלם :הגירעון מצטמצם ,המצטבר.

מר יוסי ברודני :משנה לשנה ,הגירעון המצטבר ירד מתחת למיליון שקלים,

משה מועלם :עם  36מיליון  ₪מחזור ,הגירעון הזה הוא בטל בש ישים ,הוא לא הכי
טוב ,אבל כל הפרמטרים פה הם מאוד יציבים.

מר יוסי ברודני :אני שוב אומר ,אמרת את זה ,אני רק אומר ,הגירעון מצטמצם,
כי זה אחד מהיעדים של המתנ"ס ,לצמצם אותו כל שנה ושנה ואנחנו בכיוון .

מר משה מרר :לא כדאי להם לצמצם יותר?

משה מועלם :לא .כמה שתצמצם יותר את הגירעון ,תעשה פחות פעילויות ,תעשה
יותר חסכונות .ככה אתה מנצל את הפעילויות עד הקצה ,עד הטיפה האחרונה של
הלימון וזה עובד בסדר .כי בגירעון כזה ,זה למעשה ,אתה לא מרגיש אותו ,כי אתה
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דוחה לספקים קצת את התשלום ,עד שהעובדים מקבלים את המשכורת ,עד
שבי טוח לאומי מקבל את מה שמגיע לו ,זה עובד יופי.

מר משה מרר :אני רוצה שבלימון יחייכו ,כי בדרך כלל זה חמוץ.

משה מועלם :לא ,זה לימון טוב.

מר משה מרר :טוב.

משה מועלם :יש שאלות?

מר יוסי ברודני :אם יש איזה שהן שאלות לרואה חשבון מועלם ,רואה החשבון של
המתנ" ס?

מר משה מרר :אני רוצה להגיד משהו ,יישר כוח ,אם באמת אומרים שהיעילות
גדלה והכול ,זהו.

מר יוסי ברודני :אני רוצה לציין עוד פעם ,שאנחנו בדיון ההנהלה נכנסנו לכל
הפרטים ,מי שלא רואה שאלות ,ראינו את כל הביאורים ,את כל המספרים
הקטנים.

??? :גם הכרנו את אח ש לו.

מר יוסי ברודני :הערנו הער ות,

משה מועלם :הוא צעיר ממני ב  17 -שנה.
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??? :זה לא ניכר.

מר יוסי ברודני :הרצל ,הערנו הערות ,אבל בסופו של דבר אנחנו מברכים על הדו"ח
ומקווים ,באמת ,שהדברים הולכים קדימה .וכמו שאנחנו רוצים לראות כל מקום
שהולך ומשתפר יותר ,א נחנו מקווים שהדו"חות של השנה הבאה יהיו טובים יותר.

משה מועלם :תודה רבה.

מר יוסי ברודני :מאה אחוז ,תודה לכם .שירלי  ,את רוצה להגיד משהו?

שירלי אחיטוב  :תודה רבה על השיתוף ועל התמיכה.

מר יוסי ברודני :בסדר גמור .אנחנו נצביע על אישור הדו"חות הכספיים .אני אומר
עוד פעם ,הדו"חות הכספיים עברו גם את ועדת הכספים של מתנ"ס גבעת שמואל,
על הדו"ח עצמו חתומים יושב ראש ההנהלה וסגניתו ,כמובן מעבר לרואה החשבון,
חתום יושב ראש מנחם צרויה ותמר אבידן ,סגנית.
אחרי ואחרי שעלה בוועדת הכספים של המתנ"ס ,עלה גם לדיון בהנהלת המתנ "ס
ובעצם אושר שמה .אנחנו מאשרים אותו ,כי החברה למתנ"סים היא היום מעין
חברת בת של עיריית גבעת שמואל ולכן גם אנחנו מאשרים את הדו"חות הכספיים.
אז אני מעלה אותם להצבעה ,מי בעד הדו"חות הכספיים כפי שהוצגו? פה אחד
הנוכחים פה הצביעו בעד הדו"ח ואנחנו עוברים לנושא ,

מר משה מרר :פעם אמרת שמתחילים את הישיבה ,אמרת שאומרים דברים ככה
ברומו של עולם .אז יש לנו ,קודם כל ,שני סבאים חדשים פה .אפשר להגיד
בהתחלה ,אמרת בהתחלה.

מר יוסי ברודני :סליחה ,גם אני רוצה ,אני יודע על סבא אחד .מי השני?
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מר משה מרר :הרצל.

??? :הופה.

מר משה מרר :מה אתה חושב? למה הוא מבסוט?

מר יוסי ברודני :אתה צודק ,אתה צודק.

גב' מיכל נתנאל :רגע ,מי זה הראשון ומי זה השני?

מר יוסי ברודני :יעקב .אני מתנצל מראש ,כי זה באמת הדברים הכי חשובים שיש.
תראו מה זה ,מה נולד?

מר הרצל ארביב :נכד.

מר יוסי ברודני :נכד ונכד .תראו מה זה ,ילד יוצא לאוויר העולם נותן לאבא שלו
תואר אבא נותן לסבא תואר סבא ,בלי שהם למדו ,בלי שהם התכוננו ,לא היו
באוניברסיטה.

מר גבי חדד :הרצל ,הכי כיף להיות סבא ,אתה יודע מה הבאסה בזה רק? צריך
לשאול את סבתא.

??? :אתה מדבר מניסיון ,גבי?

מר גבי חדד :עוד לא.
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מר יוסי ברודני :אז יעקב ,מזל טוב ,תזכו לנחת ,לגדלו ,להכניסו בבריתו של
אברהם אבינו ,לגדלו לתורה ,לחופה ולמעשים טובים ולא רק זה ,כן ירבו .אני
מאחל לכם שזה ילך ,יגדל ויפרח.
הרצל אותן ברכות ,להכניסו בבריתו של אברהם אבינו ,לגדלו בצ ורה הכי טובה
שיכולה להיות ,ששניהם יהיו אזרחים נאמנים למדינת ישראל ,אוהבי עם ישראל
ושבאמת נזכה להרבה הרבה שמחות.

מר בני סומך :תקווה לראות אותם בגבעת שמואל.

מר יוסי ברודני :ואני יכול להגיד לכם כבר עכשיו ,שבגבעת שמואל יש את הגנים
הכי טובים שיש ואת בתי הספ ר הכי טובים שיש ואת התיכונים הכי טובים ...אני
מקווה שהיועצת המשפטית לא תעיר לי אחרי זה שאמרתי את הדברים האלה.
בישיבת מועצה מותר להגיד ,נכון?

(דיבורים מחוץ למיקרופון)

מר יוסי ברודני :באמת מזל טוב ,ישר כוח.

מר דוד שרוני :תביא אותו לעיר ,לכפר השעשועים,

מר הרצל ארביב :אני רוצה להביא אותו ל...

מר דוד שרוני :לא ,לחנות.

מר הרצל ארביב :כשיגדל אני אביא אותו לאומגה.

מר יוסי ברודני :אנחנו עוברים לנושא הבא ,חבר'ה ,גם אני לבת שלי יש עכשיו
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מסיבת יום הולדת.

 .2דו"ח ביקורת פנים לשנת 2017

מר יוסי ברודני :דו" ח ביקורת של מבקר העיר ,לשנת  , 2017גם הדו"ח מונח
לפניכם ,גם על ההערות והדף של ועדת ביקורת שהתכנסה והתקציר שלה ,אנחנו
עברנו .דו"ח הביקורת מוכן על ידי מבקר העירייה ,כמו שאמרנו ,עבר לועדת
ביקורת .לאחר מכן ,אנחנו הערנו את ההערות שלנו על הדו"ח.
הדו"ח מונח במלוא ו לפניכם וועדת ביקורת ,כמו שאמרתי ,התכנסה ב , 27.4.18 -
היא דנה בדו"ח ,היא נתנה התייחסויות ,גם להתייחסויות שלנו והאמת היא שדוד,
אתה רוצה לומר?...

מר דוד שרוני :אני רוצה לומר שקודם כל ,להודות לחברי ועדת ביקורת ,בכלל,
לחברי המליאה .אני מלווה כבר לא מעט מליאות  ,ואני לא נתקלתי בכזאת מליאה,
שאנשים נורא נורא רציניים ,מגיעים לישיבות ,אכפת להם ושואלים שאלות
ומתעניינים .בקיצור ,זו מליאה באמת לדוגמא ומופת ,לא היה לנו דבר כזה ,אף
פעם .אף פעם לא היה לנו דבר כזה.
אז קודם כל ,הישיבות התנהלו ברצינות רבה ותודה לחברי ועדת ביקורת ובעיקר,
תודה לעוסקים במלאכה .כי בדרך כלל ,הנושאים שאני מעלה הם מטופלים תוך
כדי תנועה .יש לנו פה מנכ"ל העירייה מאוד זריז ונחוש ,ובאמת ,הנושאים הכי
קריטיים טופלו במהירות האור ,ואני באמת מודה על שיתוף הפעולה הזה.
אני אומר לכם שוב ,אני יושב עם מבקרים בעיריות אחרות ,אני שומע דברים,
אנשים נכנסים ,אנחנו עירייה נדירה .אני אומר את זה באחריות.

גב' מיכל נתנאל :למה משאיות הזבל לא מטופל קדנציה שלמה?

מר גבי חדד :התשובה היא עכשיו ,אני ביררתי לך מה קרה וחזרתי אלייך ,לא
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הספקתי .בגלל הרמדאן הם התחילו יותר מוקדם ,אמרתי להם – לא מקובל עליי.

גב' מיכל נתנאל :כן ,רמדאן ,אבל בהינף יד ,בשביל לזוז טיפה הצידה...

מר גבי חדד :תשמעי ,אני לא אחראי על כל נהג עד רמת נהג ...הוא נקנס ב , ₪ 500 -
ואמרתי לו גם ,עם כל הכבוד' ,התחלתי יותר מוקדם בגלל הרמדאן' ,אמרנו לו –
לא מקובל עלינו.

גב' מיכל נתנאל :הוא נקנס?

מר גבי חדד :כן .על ההתנהגות.

מר דוד שרוני :תראה ,אנחנו הבנו שמעכשיו יש קנסות ויש מעקב ואני מקווה
מאוד שהנושא הזה ימוגר .כי זה נושא כאוב.

מר גבי חדד :אני חייב להגיד לכם שהקבלנים לא אוהבים את זה ,שונאים לעבוד
א צלנו בקטע הזה .הם רוצים לעוף מוקדם בבוקר ,זו עבודה קשה ,בעיקר בקיץ.
אבל זה מה שהוגדר להם ,זה מה שהם יעמדו .הם מפסיקים מ  7:30 -עד  . 8:10לפני
כן ,אי אפשר.

מר בני סומך :איך הולך הקנס?

מר גבי חדד. ₪ 500 :

מר משה מרר :אם אפשר להתחיל לפני זה ,יש מקום אחד ,שנ י מקומות שאפשר
להתחיל לפני זה ,לפי חוק עזר עירוני.
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מר יוסי ברודני :משה ,אני אומר לך את האמת ,אני יכול להראות לך פניות
שמגיעות לעירייה ,לגבי זה שזה מתחיל מוקדם מדי ,שזה מעיר את האנשים.

מר משה מרר :אני אומר ,אי אפשר ,אתה צודק.

מר יוסי ברודני :אני אומר ,לכן ...תקשיבו,

מר גבי חדד :מתחילים ,חוץ מבמוצאי החגים.

מר משה מרר :אבל יוסי ,דיברנו על זה בוועדת ביקורת ,ובדיוק זה עלה הנושא,
לפני שהייתה הבעיה.

מר יוסי ברודני :נכון.

מר משה מרר :ואחת מהבעיות הייתה שצריך להתחיל ,כי אנחנו ישוב קטן ,עם
מאוד ,בלי הרב ה כבישים פה וברוך השם הפקקים בלי הכרה ,ובייחוד אם המשאית
הזאת נוסעת על יהודה הלוי ,סתם דוגמא ,ואם היא נעצרת ומתחילה לאסוף בשעה
הזאת ,אז אני מעדיף שהיא תיכנס ב . 11:00 -

מר יוסי ברודני :אני אומר שוב פעם ,אנחנו אף פעם לא נצליח למנוע ב  , 100 % -כי
בכל רחוב יש את הבעיות שלו .אבל אני כן מסכים שאנחנו ,כמו שעשינו,

מר גבי חדד :מ  7:30 -עד  , 8:10היא לא מסתובבת ,זו ההוראה שהיא קיבלה.

מר יוסי ברודני :מ  7:30 -עד  8:10לא נוסעים,

מר משה מרר :מאה אחוז.
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מר יוסי ברודני :אני חושב גם שיש שיפור כבר ,לא?

מר משה מרר :לא ,היא התלוננה.

גב' מיכל נתנאל :משאיות זבל כן ,אבל זו הייתה משאית של...

מר גבי חדד :הגזם ,כן .חבר'ה ,אני אומר ,הם קיבלו התראות .בגלל הרמדאן
החודש ,אז כל נהג עשה לעצמו דין ואמר – אני רוצה לגמור מוקדם.

מר משה מרר :תבטל את הרמדאן.

מר גבי חדד :אני לא יכול לב טל את הרמדאן ,חבר'ה .לא קיבלתי את התירוץ שלו,
וגם אמרתי לו על ההתנהגות שמיכל סיפרה לי .אמרתי לו ,שמע ,עם כל הכבוד ,אני
קונס את הקבלן .הם באו לבכות לי ,למה קנסנו אותו ,אז אמרתי לו ,שמע ,זה לא
מקובל ,גם אם זה רמדאן ,לא קיבלת אישור להתחיל מוקדם.

מר משה מרר :אני רוצה להגיד משהו בקשר לביקורת .אני רוצה להגיד שאני כבר
עברתי ,זו קדנציה שנייה שלי במליאה ,ואני שמח שיש ביקורת ,ביקורת זה דבר
בונה ,זה דבר טוב וזה.
ומה שאני מקווה ,מכל מה שראיתי בביקורת פה ,ואני לא אכנס לפרטים כרגע ,כי
דנתי בזה והסתכלתי עם עצמי ולקחתי את הביקורת המפורטת ,לא רק מה
שהעברת לנו ואני רוצה שהדברים יתוקנו.
יש חלק מהדברים שתוך כדי תנועה מתוקנים ,הבנתי את כל מה שיש שם,

מר גבי חדד :כל מה שכתבנו שיתוקן – יתוקן .מה שקיבלנו מהביקורת ,כתבנו את
זה ,אנחנו מתקנים .חלק מהדברים זה מיידי ,חלק...
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מר משה מרר :ואני רוצה להגיד לך שזה דבר בריא שיש ביקורת וזה טוב שיש ,איך
אומרים ,פידבק ואת הדברים שצריך לתקן ,שיתוקנו .פשוט לעבוד על זה.

מר גבי חדד :בסדר גמור ,נעשה מעקב ליקויים ,אחר כך ,בהמשך ונבדוק את זה.
מה שקריטי ,תיקון מיידית.

מר דוד שרוני :מה שנשאר לומר ,שאלו אותי שאלה לגבי הנושא של מיכל האמוניה.
העניין הזה הגיע לידיעתי מאחד מהעובדים הבכירים בחברת קוקה קולה ,שטען
שיש שם מיכלי אמוניה,

??? :איפה?

מר גבי חדד :בבני ברק.

מר דוד שרוני :בבני ברק ,שמאוד מאוד מסוכנים .כשבדקתי את הנושא הזה ,לא
זכיתי לשיתוף פע ולה של שום גורם ,בהתחלה .כיבוי אש בני ברק ,המשרד לאיכות
הסביבה ,כולם התעלמו .ואז הכנסתי את פיקוד העורך וברגע שפיקוד העורף נכנסו
לתמונה ,אז כולם התחילו קצת ,מה שנקרא ,לסייע ולשתף פעולה .מתחקיר
שעשיתי ,היה ,יש שם כמות ,הייתה כמות מאוד גדולה של אמוניה במפעל ה זה.
זה אומר ,הכמות הגדולה שהייתה שם 1150 ,ליטר  ,אם המתקן הזה פ וגעים בו,
מופצץ ,בכוונה תחילה ,אפשר היום לסמן מטרות ,זו לא כל כך בעיה גדולה ,בטווח
של שני קילומטר ,כל האוכלוסייה תוך חמש דקות פשוט נגמרת .זה מאוד מאוד
מסוכן ,במיוחד לגבעת שמואל ,שהטווח איפה שיו סי גר ,בקצה ,זה שני קילומטר.
כלומר כולנו...

מר בני סומך :איפה המיכל בבני ברק? לא הבנתי.
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מר גבי חדד :בתוך מפעל קוקה קולה.

מר משה מרר :מה שאתה רואה אותו כשאתה עובר את הגשר.

מר גבי חדד :לא ,זה לא זה.

מר דוד שרוני :מה שיצא שהאחראי באיכות הסביבה ,בסוף יצא מההערה שלו
ואמר שהוא בביקורת שלו ,הם צמצמו את האמונים ל  250 -קילוגרם בלבד ,שזה
לא מסוכן וזה לא מהווה סכנה והכול .טוב ,אני אין לי הרבה ברירה אלא לקבל
את זה .שוב ,גם ה...

מר בני סומך :תעלה למעלה ,תפתח תבדוק.

מר דוד שרוני :גם פיקוד העורף קצת ,מה שנקרא  ,נרגע מהתשובה הזאת .אבל
להגיד שאני רגוע? לא .אני חושב שכן צריך לעשות סיור שמה ,וכן צריך לראות את
הדברים מקרוב.
כי במדינת ישראל ,לפעמים התשובות שאתה מקבל ,אגב המטרה שלי בביקורת
הייתה באמת ,להעיף מפה את מפעל קוקה קולה ,כי אני חושב שהמפעל הזה
מהווה...

מר משה מרר :הם גם רוצים לעוף.

מר בני סומך :יש להם  ...עם המשאיות ,תאמין לי ,הם מתים לעוף .זה גם שווה
הרבה כסף המקום.

מר משה מרר :יוסי ,אפשר לדבר עם השר לאיכות הסביבה.
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מר יוסי ברודני :אני פשוט עוד לא יודע אם הוא רץ בירושלים או נשאר במשרד,
אז...

מר משה מרר :בינתיים אפשר לדבר איתו .לדעתי זו הזדמנות .גם מורידים את
המיכל וגם מרחיבים את הגשר.

מר גבי חדד :אם יורידו את המיכל יבנו שם בתים ,תקשיב לי.

מר יוסי ברודני :אני רוצה להגיד תודה רבה למבקר העירייה על הדו"חות ,משנה
לשנה באמת נכנס ,מעיר את עינינו .יש דבר ים שאנחנו ,בזכות הדו"חות האלה,
אנחנו באים ובעצם זה.
יש כאן את הנושא שבאמת עבר שינוי גדול מאוד ,הנושא של הפיקוח על בתי עסק,
שזה גם חלק מאחריות שלנו ,מכיוון שמה שאנשים מכניסים לפה ,אנחנו צריכים
שהם יישארו בריאים ,וכנ"ל הדברים האחרים.
אני רוצה להודות לוועדת ביקורת .חבל לי שיושבת ראש ועדת ביקורת לא נמצאת
פה.

מר הרצל ארביב :יש פה נציגים.

מר יוסי ברודני :מה?

מר הרצל ארביב :יש פה נציגים.

מר יוסי ברודני :בסדר ,אני לא ...אני בטוח שהיה לה משהו חשוב שבגללו היא לא
יכלה לבוא ,אבל סתם ,אתה יודע ,דנים על הדו"ח .א ני לא מעיר את זה כהערת
ביקורת.
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מר משה מרר :אתה יודע מה היה לה שהיא לא באה?

מר יוסי ברודני :אני מתאר לעצמי שהיה לה ,בטח ,איזה אירוע משפחתי .ועוד
פעם ,תודה רבה .אני חושב שהדבר הזה הוא מאוד חשוב .אנחנו כמו שאומרים,
באמת ,רוצים את הדברים האלה .כמובן שהדו"ח עכשיו ,אחרי זה ,עולה ומפורסם
במלואו באתר חשוף לציבור ולכל מי שרוצה לקרוא אותו.

גב' מיכל נתנאל :מה עם השקיפות?

מר יוסי ברודני :מה?

גב' מיכל נתנאל :אני צוחקת ,על המועמד עם השקיפות.

מר דוד שרוני :אגב ,זה שהתריע לי על מיכל האמוניה ,עדיין מתעקש שהדו"ח ומה
שאמרו לי לא נכון ,עדיין מתעקש.

מר גבי חדד :שמה? שיש עדיין?

מר דוד שרוני :שצמצמו .בקיצור שווה לעשות סיור שם .שווה לארגן סיור במפעל.
הם ביטלו אותי מההתחלה ,אין שיתוף פעולה.
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מר יוסי ברודני :חברים יקרים ,כמו שאני אמרתי ,אנחנו היום ,בעצם ,ישיבת
ההזדה ות היא תהיה באוגוסט ,כך שבעצם יש לנו עוד איזה שתיים שלוש ,ישיבת
הזדהות זה כשחברי המועצה מזדהים ברשימות שלהם ,ובעצם אז היא מתפזרת.
עד אז ,כמובן שאנחנו ממשיכים לתפקד על כל הדברים ,על כל מה שמשתמע מכך.
אלה הם הדברים בגדול .זהו ,אני מודה לכולם ,שיהיה המשך ערב נעים ובכלל.
ניפגש בישיבות.
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