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, כ"ז בכסלו, 5.12.2018ערב טוב לכולם. היום יום רביעי,  מר יוסי ברודני:

. על סדר היום, אישור 2תשע"ט. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מספר 

, תיקון צו עבירות קנס, 2019זכויות חתימה, אישור תאריכי מליאה לשנת 

מלא מקום מהנדס העיר, אישור למילוי סגנית ראש עיר, מינוי חברים אישור מ

 2018לשנת  3לוועדות, אישור מורשה חתימה לבתי הספר, דו"ח רבעוני 

 ובשונות יהיו לנו כמה דברים קטנים שאנחנו נדבר עליהם.

אנחנו נמצאים בחג החנוכה, חג האור, נר רביעי. אנחנו הזמנו פה את הרב 

שבתאי פישר, רב חב"ד על מנת לומר כמה מילים, ולאחר מכן נדליק כולנו 

 ביחד את החנוכייה וניכנס לישיבת עבודה בכבוד רב. 

 

.. חנוכה שמח, תודה רבה על הזכות וההזמנה   הרב שבתאי פישר: . ערב טוב, 

יק את הנרות. אנחנו רואים כאן שורה של נרות, שהיא בעצם שורה לכאן להדל

של גושי פראפין עם חוטים. כאשר ה... הרי אם בעבר מדליקים את הנר והוא 

מאיר, אז הוא הופך להיות נר, אז הוא בעצם ממלא את התפקיד שלו. גם בני 

.. הרבה שנים. אב . גוף ונשמה. הגוף זה כמו חומר הבערה,  ל אדם הם בעצם 

כאשר בן אדם מאיר את הנשמה שלו ומאיר את הסביבה, אז הוא ממלא את 

... שהיה עוזר אישי, העוזר   , הייעוד שלו. את ההסבר הזה נתן הרב מלובביץ'

האישי של מנחם בגין והפגישה שנעשתה בנושא ארצות הברית וישראל, זו 

.. ושואל, האם הרבי הצ .. בסוף הפגישה. ליח הייתה אחרי פגישה כשבגין.

להדליק את הנר שלו. אומר לו הרבי לא, אני נתתי לך גפרור, להדליק את הנר 

 שלך, רק אתה יכול.

אנחנו כולנו קיבלנו נר בנשמה, אבל אנחנו גם מקבלים גפרורים, גפרורים בכל 

מיני הזדמנויות שיש לנו, אנחנו צריכים לקחת את הגפרורים האלה, להדליק 

 .את הנשמה ולהאיר את כל הסביבה

 )הדלקת נרות( 

 

 ישר כוח.  מר הרצל ארביב:



 

.  הרב שבתאי פישר: . .  יוסי ציפה שאני קצת אאריך יותר, אז אני

 

 מותר לשיר באנו חושך לגרש.  מר הרצל ארביב:

 )מדברים ביחד( 

 

.   הרב שבתאי פישר: . בחנוכה קרו שני ניסים, אחד ניצחון צבאי, מעטים.

שמונה ימים. איך אנחנו בעצם חוגגים השני נס פך השמן, כד אחד הספיק ל

יודע? אומרים  את הניסים האלו? איך מציינים את ניצחון המלחמה, מישהו 

את תפילת על הניסים ועל... לא יודע אם כל אחד ברחוב יודע את זה. איך 

חוגגים את נס פך השמן? מדליקים נרות שמונה ימים, זה כל אחד יודע. 

הוא הניצחון הצבאי. הוא אפשר לבוא לבית  לכאורה הפוך, הניצחון העיקרי,

המקדש, למצוא את פך השמן, הוא אפשר את הנס השני. והייתה עצמאות 

למאתיים שנה, אבל את זה כמעט לא מזכירים, הנס שחרוט בנשמה שלנו, זה 

 הנס של פך השמן.

זאת אומרת, עם ישראל, בחוש הבריא שלו, הבין שהנס העיקרי והחשוב, זה 

, שלא השתמשנו בשמן שטימאו היוונים, לא קיבלנו השפעת הנס הרוחני

היוונים, מצאנו בפך את האור שלנו. הניצחון הצבאי, יש לו משמעות רק אם 

 מאחוריו גם יש ניצחון רוחני, וזה עם ישראל לדורותיו. 

 

 שכוייח.  ???:

 

אנחנו כמובן בישיבת עירייה, כולם דואגים באמת   הרב שבתאי פישר:

לגשמיות, לפיסיות של העיר, אבל כמובן שהכי חשוב זה הרוחני. שיהיה לכם 

 בהצלחה. 

 

 חזק וברוך.  מר הרצל ארביב:



 

 תודה רבה לשבתאי פישר, אנחנו נכנס לסעיפי הישיבה.   מר יוסי ברודני:

 

שמונה שנים, אפשר? שהתקציב בואו נלך שהתקציב יהיה ל מר הרצל ארביב:

 הזה יספיק לשמונה שנים אולי. 

 

 .5אני ברשותכם, אני רוצה להתחיל מסעיף מספר  מר יוסי ברודני:

 

 אישור ומינוי סגני ראש העיר .5

 

, 5אישור ומינוי סגני ראש העיר, אנחנו נעבור רגע לסעיף  מר יוסי ברודני:

בסדר? מונחת לפניכם חוות דעת של היועצת המשפטית בנושא סגנים. יש כאן, 

בעצם, יושבים פה מר בני סומך עם תעודת הזהות שלו, משה מרר ויעקב 

ויליאן, ואנחנו מבקשים לאשר אישור למינוי הסגנים. מליאת מועצת העיר, 

 לאשר אישור למינוי סגני ראש עיר, כסגנים ללא שכר.מתבקשת 

מר בני סומך, ממלא מקום וסגן ראש העיר, מר יעקב ויליאן סגן ראש העיר 

 ומר משה מרר כסגן ראש העיר. אם יש למישהו איזה שהן שאלות או הערות? 

 

רגע, צריך לראות איזה סעיפים, בני סומך, סגן וממלא  עו"ד אילנה תמם:

 , 14עיף מקום לפי ס

 

לפקודת  14בני סומך הוא סגן וממלא מקום לפי סעיף  מר יוסי ברודני:

 העיריות, 

 

 לא, לא, לא, לחוק הרשויות המקומיות.  עו"ד אילנה תמם:

 

לחוק הרשויות המקומיות. ומשה מרר ויעקב ויליאן הם לפי  מר יוסי ברודני:



 . בסדר? 15אותו חוק, לפי סעיף 

 

 יף קל יותר? זה סע 15 מר משה מרר:

 

אני מעלה את זה להצבעה, מי בעד לאשר את ההצעה כפי  מר יוסי ברודני:

שהצענו אותה? אוקיי, בעד כולם. תודה רבה. אנחנו חוזרים חזרה לסדר היום. 

 הבקשה אושרה. נחזור לסדר היום, 

  

 רונית לב ויוסי כץ קיבלו הודעה שהם צריכים לבוא היום?  מר משה מרר:

 

י ???: . כן,   וסי הודיע שהוא חולה, ורונית..

 

רונית הודיעה מבעוד מועד שהיא לא תוכל להגיע, ועכשיו  מר יוסי ברודני:

 אני שומע שיוסי חולה, נאחל לו רפואה שלמה. 

 

 איפה בני? בני בארץ?  מר הרצל ארביב:

 

 לא, בני בחו"ל.   מר גבי חדד:

 

 בני בחו"ל? מר הרצל ארביב:

 

 בני בחו"ל. אוקיי, אנחנו חוזרים חזרה לסדר היום. מר יוסי ברודני:

 

  אישור זכויות חתימה .1

 

 

אנחנו בעצם מאשרים  אז בעצם זה אישור זכויות חתימה. מר יוסי ברודני:



זכויות חתימה, כאשר קבוצה א' זה אנוכי, ראש העירייה ומנכ"ל העירייה גבי 

חדד. קבוצה ב' זה צחי, חתימה של ראש העיר, יחד עם חתימת גזבר, ואם אני 

לא נמצא, אז מנכ"ל העירייה, יחייבו את העירייה בכל דבר ועניין, בהיעדרו 

ל כתוב פה, מונח לפניכם, קיבלתם את של ראש העיר, מנכ"ל העירייה. הכו

 החומר. אז גם על זה אנחנו רוצים להצביע, כדי שנוכל, מה שנקרא, 

 

צחי, אתה לא יוצא מהארץ, אתה נשאר פה, אתה, גם לא יותר  מר משה מרר:

 מיומיים. היה לנו עכשיו בעיה עם כיבוי אש, לא היית פה. 

 

על זה. מי מאשר שצחי לא יצא  רגע, אנחנו קודם כל נצביע מר יוסי ברודני:

 מהארץ? פה אחד. 

 

 לא, לא, לא פה אחד.  מר הרצל ארביב:

 

 רגע, אין לך סגן?  מר משה מרר:

 

 מה?  מר יוסי ברודני:

 

 אין לו סגן, לצחי?  מר משה מרר:

 

חבר'ה, אישור זכויות החתימה, מכתב פה, אני מעלה גם את  מר יוסי ברודני:

 זה להצבעה, קבוצה א', קבוצה ב', מי בעד? אוקיי, אושר פה אחד, תודה. 

 

  2019אישור תאריכי מליאה לשנת  .2

 

 

תאריכי המליאות. רשומים פה בעצם, היום אנחנו במליאה  מר יוסי ברודני:



חרון של כל חודש, אלא אם כן הראשונה, לאחר מכן זה בעצם יום רביעי הא

יש איזה שינויים קטנים, כל המועדים רשומים כאן. גם על זה עבר. אנחנו גם 

 את זה מעלים להצבעה. 

 

 יש פה טעויות, אבל בסדר. ???:

 

 יש פה טעויות מה? בין הלועזי לעברי?  מר יוסי ברודני:

 

:???  , . פעמיים אדר ב'  כן, למשל בשלישי, בסעיף שלוש..

 

אחד זה אדר א' והשני זה אדר ב'. בסדר? יש תאריכים  יוסי ברודני: מר

 לועזיים, בתאריך העברי בסעיף שלוש באמת נפלה טעות אדר ב' ואדר א' , 

 

, כן.  מר הרצל ארביב:  א'

 

והסעיף הרביעי זה כ' באדר ב'. אוקיי? גם את זה אנחנו  מר יוסי ברודני:

 ל מליאות המועצה?מעלים להצבעה. מי בעד אישור הזמנים ש

 

 יעקב, אתה ערני.  מר משה מרר:

 

 לא, מה זה , כל התשע"ט. אחר כך זה עובר. מר יעקב ויליאן:

 

 בסדר, זה אחר כך בסדר.  מר הרצל ארביב:

 

 תיקון צו עבירות מס .3

 

 



תיקון צו עבירות קנס. גם זה נידון בהרחבה בקואליציה,  מר יוסי ברודני:

 אני אבקש מהיועצת המשפטית לומר מספר מילים. 

 

כן. כפי שפורט במכתב שצורף לכם, נפלה טעות בצו  עו"ד אילנה תמם:

עבירות קנס שאושר לפני מספר חודשים. אנחנו מבקשים להוסיף את הסעיף 

.  12שמדבר בחובת בעל כלב לפנות צרכיו של כלבו, זה סעיף  . . ב' לחוק העזר 

ואיכות סביבה. ודרגת הקנס תהיה דרגה א'. מונח בפניכם הנוסח של התיקון. 

כול מדובר בסעיף שהופיע בנוסח הקודם שמליאת המועצה זהו. בסך ה

 הקודמת אישרה. אבל בשל טעות שנפלה בחילופי הטיוטות, זה נשמט. 

 

אבל למה כתוב פה אסבסט? אני זה לא שמתי לב, עכשיו ראיתי  מר משה מרר:

 משהו אסבסט. 

 

לא, אסבסט בגלל שאז, זה תיקון שלהם, זה היה הערה  עו"ד אילנה תמם:

ם. למעט פסולת אסבסט זה מופיע גם בנוסח הקודם. פסולת אסבסט יש שלה

 לה טיפול מיוחד. 

 

 כן, כן, זה איכות הסביבה. ומה זה למעט עיוור?  מר משה מרר:

 

 עיוור לא יכול לאסוף אחרי הכלב.  עו"ד אילנה תמם:

 

.  מר גבי חדד: .  עיוור לא יכול לבדוק לעצמו.

 

 אבל לצאת עם הכלב,  ???:

 

 גם במקרה.  גבי חדד:מר 

 



 ₪?  750והקנס הוא  מר הרצל ארביב:

 

.  עו"ד אילנה תמם:  . 730כן 

 

אז הפסולת של האסבסט, חבר'ה זה לא מצחיק, הגיע הזמן  מר משה מרר:

 .  שבעלי הכלבים..

 

חבר'ה, אני חושב שזה דבר מאוד חשוב, אנחנו גם התכוונו  מר יוסי ברודני:

איזושהי השמטה במשרד הפנים ואנחנו פשוט  לזה גם בחוק הקודם, היה שם

מבקשים לתקן את זה. אני חושב שזה דבר מאוד נכון. אנחנו מברכים כל מי 

שיש לו כלב, הכול מצוין ויש גינות כלבים ושמנו הרבה שקיות, מה שנקרא 

שקי קקי בשביל לאסוף את זה. הם צריכים לדעת שיש בזה הפרעה ציבורית 

. וכל פעם צריכים להיזהר, מאוד גדולה, שאנחנו רו צים ללכת על המדרכות.

 שהנה יש איזה מוקש או מכשול כזה או אחר. 

 

אולי כדאי לשלוח לתושבים, להודיע להם איזשהו סוג של זה,  מר עדי גרוס:

 שהחוק תוקן ואם איזשהו, אתה יודע, למען יראו ויראו. שידעו, 

 

יודעים, הם לא יודעים שהחוק איננו. בוא, ע מר משה מרר:  די, הם לא 

 

 החוק היה גם קודם.  מר גבי חדד:

 

 בשביל הסברה. מר עדי גרוס:

 

אבל גם קודם, גם לפי הנוסח הקודם, הם היו חייבים  עו"ד אילנה תמם:

 לאסוף אחרי הכלבים שלהם. 

 



 אבל הם יודעים את גובה הקנס?  מר הרצל ארביב:

 

.  עו"ד אילנה תמם:  זה פשוט חוק עזר חדש שתוקן

 

 ? זה הרבה. 730אבל אילנה, הם יודעים את גובה הקנס של  מר הרצל ארביב:

 

 כן.  עו"ד אילנה תמם:

 

 כן, כן, הם יודעים.  מר גבי חדד:

 

 אנשים מודעים לזה?  מר הרצל ארביב:

 

 כן.  עו"ד אילנה תמם:

 

 זה הקנס הכי גבוה,  מר גבי חדד:

 

 יודעים, יודעים.  ???:

 

? כן?  מר הרצל ארביב: אוקיי. איך הניסוי של פתח תקווה לגבי צ'יפים וכו'

יודע משהו עליו?   אתה 

 

 יש את הסיפור עם הצואה של הכלבים.  מר גבי חדד:

 

 כן.  מר הרצל ארביב:

 

... אחזקה עולה  מר גבי חדד:  ₪.  250של 

 



 הניסוי, אבל, מוצלח שם?  מר הרצל ארביב:

 

 ניסו, אני זוכר שלפני עשר שנים ניסינו את זה גם בשוהם,  מר גבי חדד:

 

 ו?  מר הרצל ארביב:

 

 ונפל,  מר גבי חדד:

 

 ונפל?  מר הרצל ארביב:

 

טוטאלי מה שנקרא. אתה מהלך, שולח איזה עשרות צואת  מר גבי חדד:

על עשר דגימות, במקרה הטוב אתה מוצא ₪  2500כלבים למעבדה, משלם 

 ה את הנזק. בדיוק. וזה לא מכס

 

. מר יוסי ברודני:  חבר'ה, אני מעלה להצבעה את התיקון

 

אני רוצה לבקש שבאתר העירייה, יהיה התייחסות שעבר הדבר  מר עדי גרוס:

 ₪.  730הזה במליאה, נדרשים התושבים לתשומת ליבם בעניין, והקנס הוא 

 

ייסבוק אין בעיה, תעלה את בפייסבוק שלך, ואני אעלה בפ מר יוסי ברודני:

 והכול יהיה בסדר. הלאה. 

 

 מה אתה אומר?  מר עדי גרוס:

 

 זה יתקבל בהחלטה הזאת?  התכוונתי עכשיו?מר יוסי ברודני:

 

.  מר עדי גרוס:  לא. לא לגבי ההחלטה 



 

בסדר. רעיון מבורך, מצוין. הלאה. מעלה להצבעה את הדבר  מר יוסי ברודני:

 ד? אוקיי. פה אחד, תודה רבה. הזה, את התיקון לגבי צואת כלבים, מי בע

 

 אישור ומינוי ממלא מקום מהנדס העיר .4

 

 

אישור ומינוי ממלא מקום מהנדס העיר, אנחנו נמצאים  מר יוסי ברודני:

כרגע בתהליך של בחירת מהנדס עיר. מועצת העיר מבקשת לאשר את טל 

אשכנזי, שהיא כרגע אדריכלית העיר בתור ממלאת מקום מהנדס העיר, החל 

מחודש דצמבר ועד קליטת מהנדס חדש. שכר ממלא מקום מהנדס לתקופת 

משכר מנכ"ל. אנחנו, כמו שאמרתי, נמצאים  85% היותה מהנדסת, הוא בפועל

כרגע בתהליך של בחירת מהנדס , מהנדסת עיר. אנחנו במהלך מכרז, אנחנו 

 אפילו נאריך טיפה את התקופה. 

 

 הארכנו.  מר גבי חדד:

 

 אוקיי, הארכנו.  מר יוסי ברודני:

 

 עד מתי, דרך אגב?  מר הרצל ארביב:

 

 כבר נגמר, הארכתי עוד שבועיים.  נתתי עוד שבועיים. מר גבי חדד:

 

בסדר, אבל בינתיים אנחנו חייבים שיהיה לנו שמה מישהו  מר יוסי ברודני:

   שיכול לחתום במקום מהנדס העיר.

 

  יש ממלאת מקום לאדריכלית? איך זה עובד? גב' מירי אברג'יל:



 

 גם אדריכל יכול להיות.  מר גבי חדד:

 

 לאדריכלית העיר יש ממלאת מקום?  גב' מירי אברג'יל:

 

 לא.  מר יוסי ברודני:

 

 היא עושה את שני התפקידים.  עו"ד אילנה תמם:

 

היא ממלאת את שני התפקידים, היא עושה את זה כבר  מר יוסי ברודני:

 תקופה. 

 

 מהנדס, על פי חוק, צריך מהנדס.  מר גבי חדד:

 

 מה זה?  גב' מירי אברג'יל:

 

מהנדס זה תפקיד סטטוטורי, על פי חוק. כדי לחתום כמהנדס,  מר גבי חדד:

 היא חייבת אישור מועצה על הדבר, גם אם היא האדריכלית. 

 

 טל חזרה לעבודה, נכון?  מר הרצל ארביב:

 

 טל חזרה לעבודה.  מר גבי חדד:

 

 מדובר בטל אשכנזי.  מר יוסי ברודני:

 

 כן, טל, טל,  מר הרצל ארביב:

 



 טל, מדובר עליה,  יל:גב' מירי אברג'

 

 כן, אבל היא צריכה אישור חתימה.  מר גבי חדד:

 

כדי לחתום על כל דבר וכו' וזה, צריך שיהיה שם, בעצם,  מר יוסי ברודני:

ממלא מקום למהנדס העיר, ולכן אנחנו עכשיו מבקשים למנות אותה. היא 

ר, בחורה רצינית, היא עושה עבודה טובה בתור אדריכלית ומהנדסת העי

 מעורבת בכל הדברים שנעשים בעיר. 

 

 אכן בחורה רצינית.  מר הרצל ארביב:

 

אז אנחנו מעלים את זה להצבעה, מי בעד? אוקיי, גם זה עבר  מר יוסי ברודני:

 פה אחד, תודה. 

 

 מינוי חברים לוועדות .6

 

אנחנו עוברים למינוי חברים לוועדות. אז ככה, ראשית אני  מר יוסי ברודני:

רוצה לבוא ולומר לכם שאנחנו, הנחתי את ההסכם הקואליציוני לכל 

החברים. יהיו לנו פה עוד אנשים שיצטרפו לקואליציה שלנו. כרגע לא מילאנו 

את כל הוועדות וגם עוד לא שמנו את כל נציגי הציבור והדברים. אנחנו מעלים 

ו לחלק מהוועדות. אנחנו גם בישיבה הבאה, בלי נדר, נשלים את הכול עכשי

ואז גם יכול להיות שיהיו שינויים ותוספות כאלה ואחרות, אז אנחנו נוסיף 

את כל האנשים. כרגע, מה שאנחנו נעלה זה ברשותכם, החומר גם נשלח 

אליכם, זה בעצם ועדת מכרזים, ועדת הכספים, ועדת ביקורת ועדת הנחות, 

י 2ועדת ערר ארנונה, הרכב אחד, ועדת ארנונה הרכב  , ועדת מכרזים למינו

עובדים בכירים, ועדת בחינה למינוי עובדים, ועדת תנועה, ועדת מלח, ועדה 

 לאיכות סביבה, צוות לתיקון ליקויים. 



את הנהלת המתנ"ס אנחנו לא נעלה הפעם, אנחנו נעלה את זה בפעם הבאה. 

ת, ועדת השקעות, אלה הוועדות שאנחנו נעלה ועדת חינוך, ועדת הקצאו

עכשיו. החומר מונח בפניכם, כמו שאמרתי. בסדר? אני מקריא את הוועדות, 

 למרות שכבר החומר נשלח. 

 

 למה לא המתנ"ס?  ???:

 

 יש פה איזו בעיה.  מר גבי חדד:

 

 בעיה רצינית, או בעיה קלה?  מר משה מרר:

 

 מאוד, אבל פשוט, צריך...  לא, לא, בעיה קלה מר יוסי ברודני:

 

 בסדר, קלה, קלה.  מר משה מרר:

 

 הבעיה קלה ביותר, לא,  מר יוסי ברודני:

 

 בסדר.  מר משה מרר:

 

 טוב?  מר יוסי ברודני:

 

 לקרוא לפרוטוקול?  מר גבי חדד:

 

 מה?  מר יוסי ברודני:

 

 לא צריך?  מר גבי חדד:

 



 –לא, לא, כן, אנחנו נקריא לפרוטוקול. מינוי ועדת מכרזים  מר יוסי ברודני:

יוסי כץ, בני סומך,  –ועדת מכרזים יושב ראש הוועדה יעקב ויליאן, חברים 

 הרצל ארביב ומשה מרר. 

משה מרר יושב ראש הוועדה, רונית לב חברת מועצה, בני סומך  –ועדת כספים 

 יל חברת מועצה.חבר מועצה, גל לנצ'נר חבר מועצה, מירי אברג'

רונית לב יושבת ראש הוועדה, מיכל  –מינוי ועדת ביקורת  –ועדת ביקורת 

נתנאל חברת מועצה, מירי אברג'יל חברת מועצה, משה קייקוב חבר מועצה, 

 עינת כרמל חברת מועצה.

שלומית מנטל יושבת ראש, יוסי כץ חבר מועצה, עדי גרוס חבר  –ועדת הנחות 

י פרץ גזבר העירייה, אתי סומך מנהלת מחלקת מועצה והסטטוטורים צח

הרווחה, רויטל סלומון מנהלת מחלקת הגבייה ואילנה תמם היועצת 

 המשפטית.

עו"ד ניסים שטיבי יושב ראש הוועדה, רואה  -הרכב אחד  –ועדת ערר ארנונה 

[  [ נציג ציבור.21:41חשבון שלמה זקן נציג ציבור, חיליק 

עו"ד חגי אדורם יושב ראש  –ב שתיים הרכ –ועדת ערר ארנונה כללית 

 [ נציג ציבור ועודד ים נציג ציבור.21:48הוועדה, אילן ]

יושב ראש הוועדה אנוכי, רונית לב  –ועדת מכרזים למינוי עובדים בכירים 

חברת מועצה, משה מרר חבר מועצה, גבי חדד מנכ"ל העירייה ותמיד נציג 

 משרד הפנים ואותו עובד בכיר.

בני סומך יושב ראש הוועדה, יעקב ויליאן חבר  –למינוי עובדים  ועדת בחינה

[ [ נציג ציבור, דנה ברוך נציגת 22:12מועצה, חזי שם טוב נציג ציבור, חיליק 

ציבור. גבי חדד מנכ"ל העירייה,  צחי פרץ גזבר העירייה ומנהל מחלקת 

 משאבי אנוש. 

ממלא מקום יושב  יוסי ברודני יושב ראש הוועדה, משה מרר –ועדת תנועה 

יועץ תנועה  ראש הוועדה, הרצל ארביב חבר מועצה, גבי חדד מנכ"ל העירייה, 

 שמעון ברוכין מנהל מחלקת הפיקוח וקצין משטרה.

אני יושב ראש, משה קייקוב חבר, עינת כרמל חברה, יעקב ויליאן  –ועדת מלח 



נכ"ל העירייה חבר, גלעד טווסי נציג ציבור, דובי חזות נציג ציבור, גבי חדד מ

 [ קב"ט העירייה.22:49ויואב ]

עדי גרוס יושב ראש, עינת כרמל חברה, משה מרר  –ועדה איכות הסביבה 

חבר, משה קייקוב חבר, גל לנצ'נר חבר, מירי בראון נציגת ציבור, איציק 

מוסא נציג ציבור, נירה סימן טוב נציגת ציבור ואודליה רוזן נציגת ציבור. 

 אגף איכות הסביבה. נועם ארביבי מנהל 

צוות לתיקון ליקויים גבי חדד מנכ"ל העירייה, צחי פרץ גזבר העירייה, אילנה 

 תמם יועצת משפטית, בני סומך חבר מועצה ויעקב ויליאן חבר מועצה. 

בני סומך יושב ראש הוועדה, רונית לב חברת מועצה, יעקב  –ועדת חינוך 

ה, מיכל נתנאל חברת מועצה, ויליאן חבר מועצה, שלומית מנטל חברת מועצ

 הרצל ארביב חבר מועצה, דוד חזות נציג יושב ראש ועד הורים עירוני. 

 

 אין לי שם עדיין.  מר גבי חדד:

 

 מתחלפים?  מר יוסי ברודני:

 

 כן. כן.  מר גבי חדד:

 

יושב ראש מועצת התלמידים, על פי מי שמועצת התלמידים  מר יוסי ברודני:

[ [ 24:07תבחר, היא או הוא. חגית בן נר היא יושב ראש ועד הורים אולפנא, זיו 

הוא ועד הורים ישיבה, מרב שומנר היא יושבת ראש ועד הורים אלון, מורן 

גוריון, ערן הלר יושב ראש ועד הורים נריה,  יערי יושב ראש ועד הורים בן 

נועם זיו ועד הורים זבולון, אורטל קורן נציגת ציבור, עינת חזקיהו נציגת 

ציבור. ד"ר מיכל טל סוחר נציגת ציבור, תלמה ברוך נציגת ציבור, לינוי 

שרעבי הושק נציגת ציבור, נועה מצנר נציגת ציבור, חדווה בן שטרית, ערב 

 נו, טוב לך, נציגת ציבור. שני נציגי בתי הספר, מנהלים, יש ל

 



 מנהל יסודי,  מר גבי חדד:

 

מנהל בית ספר יסודי, זה על פי מה שהוחלט באגף החינוך,  מר יוסי ברודני:

רחל שמוקלר ונציג בית ספר העל יסודי, זו המנהלת חנית סוויסה מנהלת 

 תיכון גבעת שמואל.

גבי חדד מנכ"ל  -אנחנו מעלים עכשיו את הוועדות האלה, ועדת הקצאות  

חי פרץ גזבר העירייה, אילנה תמם יועצת משפטית, העירייה, צ

 מהנדס/מהנדסת העיר, חלי הרשקוביץ מנהלת מחלקת רישוי עסקים. 

 

 רישוי ונכסים, לא עסקים.  מר גבי חדד:

 

.  מר יוסי ברודני:  חלי, סליחה, מנהלת מחלקת רישוי ונכסים, נכון

 צחי פרץ גזבר העירייה, גבי חדד מנכ"ל העירייה.  –ועדת השקעות 

 

 רויטל סלומון.  מר גבי חדד:

 

 אין בעיה.  מר יוסי ברודני:

 

צחי פרץ גזבר העירייה, רויטל סלומון  -ועדת השקעות  מר יוסי ברודני:

 מנהלת מחלקת הגבייה בעירייה ועמית טואשי, מנהל מחלקת הרכש. 

 

  רויטל במקומו? מר הרצל ארביב:

 

.  מר גבי חדד:  כן, במקומי

 

 במקומך?  מר הרצל ארביב:

 



צחי פרץ גזבר העירייה, רויטל  -אני מתקן, ועדת השקעות  מר יוסי ברודני:

סלומון מנהלת מחלקת הגבייה בעירייה ועמית טואשי, מנהל מחלקת הרכש.  

 אלה הן הוועדות. כמו שאמרתי, בישיבה הבאה אנחנו נעלה,  

 

 ועדת השקעות זה לא עם חברי מועצה גם?  מר משה מרר:

 

לא. זה מתחת לוועדת כספים. גזבר העירייה יושב ראש ושני  מר גבי חדד:

 חבר'ה אחד בעל ידע ותואר בכלכלה והשני עובד נוסף. 

 

 יוסי, בוועדת חינוך הוספת רחל שמוקלר אמרת?  מר הרצל ארביב:

 

 ר זבולון. רחל שמוקלר, זה מנהלת בית ספ מר יוסי ברודני:

 

 זבולון?  מר הרצל ארביב:

 

 וחנית סוויסה מנהלת תיכון ממלכתי גבעת שמואל.  מר יוסי ברודני:

 

 זה על פי הנוהל.  מר גבי חדד:

 

,  מר הרצל ארביב:  אין פה מנהלת, כאילו, בן גוריון, או

 

 לא, זה מנהל בית ספר יסודי ומנהל בית ספר תיכון,  מר גבי חדד:

 

 אחד לכולם?  :מר הרצל ארביב

 

 אחד.  מר יוסי ברודני:

 



אני מבין שיש ועדות שאפשר יהיה להוסיף או להוריד משם כל  מר משה מרר:

 מיני. 

 

אני אומר שוב פעם, בישיבה הבאה, אנחנו נעלה את שאר  מר יוסי ברודני:

 הוועדות, 

 

 בוועדות האלה, בוועדות האלה.  מר משה מרר:

 

וגם, יכול להיות, יש עוד אנשים שמצטרפים לקואליציה,  מר יוסי ברודני:

ולכן אנחנו נעשה שינויים כאלה או אחרים, בהתאם לכל הסגירות ובהתאם 

גם לאנשים, איפה שהם יוכלו להיות. אנחנו נשתדל שעד הישיבה הבאה, 

 באמת, נבוא ונסגור את כל הדברים בצורה מסודרת ביחד כולם. 

צבעה. מי בעד ההצבעה על השמות כמו שהקראתי? אוקיי אני מעלה את זה לה

 אוקיי, אז כולם הצביעו בעד, פה אחד. תודה רבה. 

 

 אישור מורשי חתימה בבתי הספר .7

 

 אישור מורשי חתימה בבתי הספר.  מר יוסי ברודני:

 

.  מר משה מרר:  אוקיי

 

חתימה על חשבון הורים. אתם יודעים שחשבון  עדכון מורשי מר יוסי ברודני:

הורים של מנהלי בתי הספר, מנוהל, בעצם, על ידי ההורים, כאשר מורשי 

החתימה הנציג, זאת אומרת, זה מישהו מסגל בית הספר ויושב ראש ועד 

ההורים. אנחנו מדברים, כרגע, על תיכון גבעת שמואל. אז אנחנו מאשרים, 

יסה אלון, אנחנו מאשרים את המנהלנית, הגברת בעצם, את הגברת חנית סוו

וגזברית ועד ההורים, רוית נויפלד בן סימון. מספר  כרמית, חייקין כרמית 



תעודות הזהות שלהם כאן. בעצם, הנוהל הרגיל, צריכים חותמת של שניים 

מתוכם, שתמיד יש, בעצם, את הגזברית של ההורים, ואו המנהלנית או 

 מנהלת בית הספר. 

דבר בית ספר אלון, מנהל בית הספר זה מר נועם אהרוני, מזכירת בית אותו 

הספר זה עינת קטן ויניב סלטון זה גזבר ועד ההורים. אלה כרגע שני מורשי 

החתימה שהביאו לנו, ואנחנו פשוט דורשים שינויים, אז מתקנים אותם, על 

 מנת שגם הם יוכלו לעבוד עם החשבון הורים.

ים את מורשי החתימה בבתי הספר, הליך אז אנחנו, בעצם, מאשר

 פרוצדוראלי. מי בעד אישור השמות כפי שהקראנו? אז פה אחד, תודה רבה.
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. הדו"ח 3אנחנו, בעצם, עוברים עכשיו לדו"ח רבעוני מספר   מר יוסי ברודני:

רבעוני, הקואליציה דנו בו באריכות, הם נשאלו גם שאלות, קיבלו דיווחים 

מי גזבר העירייה. אנחנו עכשיו ניתן לגזבר העירייה, צחי, לומר כמה מילים. 

 הדו"ח הזה הוא דו"ח שאנחנו רק מדברים עליו, לא עולה להצבעה. 

 

ל חי פרץ:מר צ . 30.9.2018-ממש כמה מילים קצרות. זה בעצם דו"ח שנכון 

... צריכה בעצם  אני מזכיר שבעצם פעם לא דיברו על פעם בשלושה חודשים, 

להגיש דו"ח במשרד הפנים, תוך ארבעים וחמישה יום שמסתיים הדו"ח. בחצי 

ד שנתי, הדו"ח הזה הוא בעצם, הוא עובר עיון של הרואה חשבון מטעם משר

הפנים, ובסוף שנה, הדו"ח מבוקר, שזה בעצם הדו"ח השנתי, שהוא כבר ערוך 

 על ידי רואה חשבון מטעם משרד הפנים, בסדר?

, ממש כמה מילים קצרות, 30.9-הדו"ח הזה, הוא באמת, כמו שאמרתי, נכון ל

, אז באמת זה. סך תקציב 2018כולכם הייתם שותפים, בעצם, מהתקציב של 



כמו בשנים ₪. השוטף הוא כמאה חמישים ושלושה מיליון העירייה בתקציב 

עברו, העירייה מאוד מקפידה על ביצוע בהתאם לתקציב ולא לסיים בעצם, 

ואנחנו ₪ אלף  170בגירעונות. התקציב השוטף, בעצם, מסיים בעודף קל, של 

 .2018מקווים שבהמשך השנה אנחנו גם נסיים בצורה מאוזנת את שנת 

ת מספרים, סך המאזן של העירייה, נכסים והתחייבויות, מבחינת המאזן, קצ

-זה סך הנכסים וההתחייבויות. די דומה למה שהיה נכון ל₪. מיליון  296 -מ

. בסך הכול אנחנו, כמו שאמרתי לכם, אומרים שאנחנו נמשיך 31.12.2017

באותה שורה. בעירייה הקרובה אנחנו נבצע עדכון תקציב, שבעצם יהיה 

ע בפועל ושיהיה כמה שפחות הפרשים, בין התקציב המאושר התאמות לביצו

לביצוע, בסדר? נבצע במליאה הקרובה בדצמבר, שאנחנו בעצם נאשר גם את 

 . 2018התקציב ואת העדכון תקציב של 

 

 אוקיי, אם יש למישהו איזה שהן שאלות או הערות?  מר יוסי ברודני:

 

 ? 2019 -ביום שני אנחנו דנים? ב מר הרצל ארביב:

 

  2018, 2019 מר גבי חדד:

 

 ביום שני הקרוב.  מר הרצל ארביב:

 

יש מליאה שאנחנו  26.12לחודש,  26 -יש קואליציה על זה, וב מר גבי חדד:

 נאשר עדכון תקציב ותקציב חדש.

 

 מתי אתה מעביר לנו את החומר?  מר הרצל ארביב:

 

 כרגע מחר תקבלו את החומר?  מר גבי חדד:

 



 מחר?  ארביב:מר הרצל 

 

 , 2018מחר תקבלו את כל מה ש, את כל התקציב  מר גבי חדד:

 

 אוקיי.  מר הרצל ארביב:

 

 , צו ארנונה, את כל החומר מקבלים גם מחר. 2019 מר גבי חדד:

 

 יש לנו סוף שבוע מעניין. מוצאי שבת, מוצאי שבת.  מר הרצל ארביב:

 

ביתה, זה לא ישלח לכם זה חוברת, אז ישלחו לכם את זה ה מר גבי חדד:

 במייל. קשה לקבל את כל הניירות היום, אז תקבלו את זה כחוברת. 

 

.  מר הרצל ארביב:  אולי אחרי הישיבה תוכל לתת לנו

 

.  מר גבי חדד: . . לא, אני אחלק לכם. זה ידפיסו לכם ויחלקו לכם, בסדר? יש לי

 מחר, מחר. 

 

טוב, אם יש איזה שהן שאלות או הערות? אני אומר עוד  מר יוסי ברודני:

פעם, דנו בו באריכות בקואליציה, אני חושב שאנשים שאלו שאלות טובות 

מאוד וחשובות, אבל בסך הכול, זה הקו הזה, ומכיוון שאנחנו ממשיכים 

לשמור על תקציב ולראות שבאמת אנחנו מרבעון לרבעון ומשנה לשנה, המאזן 

טוב. ואנחנו נעבור על זה, כשיהיה לנו את הדו"ח המלא של  או הדו"ח נראה

 . אם יש איזה שהן הערות? 2018שנת 

 

אני רציתי להגיד כמה מילים. יישר כוח צחי ואנחנו בשיתוף  מר משה מרר:

פעולה ואני יכול להגיד, צחי, שבאמת אנחנו, ועדת כספים שמרנית, בודקת 



זכות הדברים האלה ויישר כוח. ועושה את הכול והגענו למה שהגענו רק ב

לפעמים צריך קצת לשחרר אז יהיה קצת יותר קל. אבל בגדול, בגדול, העסק 

 שמרני אצלנו, ואני רואה במקומות שלא שמרנים מה קורה. 
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לגבי שונות. אז מספר דברים, ראשית כמו שאמרתי ואני  מר יוסי ברודני:

הקואליציוני שנחתמו, נשלחו לכל  אציין את זה לפרוטוקול, שבעצם ההסכם

 חברי הבית, זה דבר אחד. 

 לגבי שני, זאת אומרת, שני נהלים קצרים אנחנו, מנכ"ל העירייה. 

 

אנחנו דיברנו על זה, חדר למטה לסיעות. סיעות שרוצות חדר  מר גבי חדד:

עם פקס, טלפון, מייל, החדר שלמטה בכניסה למוקד, חילקתי פה את השעות, 

פחות או יותר, לפי המפתח התעשייתי. אני אחלק לכל אחד אחד, מי שרוצה 

להחליף ביניכם, תחליפו או תודיעו לנו. חילקתי את זה שרירותית, פחות או 

ר, לא לפי ימים שאתם ביקשתם. כל אחד עם הנוחות שלו, אם תסתדרו יות

 ביניכם, תסתדרו, אם לא, זה הנייר, מה שנקרא. 

 

 מה שחשוב, שיש שם אוורור.  מר משה מרר:

 

. מר גבי חדד:  יש שם מזגן

 

 זה בממד, לא?  מר הרצל ארביב:

 

.. זה בממ"ד למטה במקלט, אין לי מקום בבניין. יש מ מר גבי חדד:  קומות.

 

אנחנו לעתיד לבוא מתכוננים גם להרחיב פה ואז יהיה יותר  מר יוסי ברודני:



 זה. אבל כרגע, 

 

זה עניין אחד, דבר שני, זה על נהלי עבודה מול גורמים בעירייה.  מר גבי חדד:

אנחנו מעבירים לכם את החומר בזמן, אני מקווה, כמה שיותר מוקדם, אם 

עלאות לסדר, תעשו את זה לפי, כתוב פה את יש לכם שאלות, סדר יום, ה

 הימים מתי צריכים להגיש לנו את החומר.

דברים שלא יגיעו בזמן הם לא יעלו. לא, אנחנו לא יכולים להכין נתונים. חבר 

מועצה כשאתם מבקשים מחברי, ממנהל אגף, מגזבר, או ממני נתונים, אנחנו 

לא מעבדים לכם אותם. בדרך כלל נותנים לכם את הנתונים די מהר. אבל 

אנחנו לא, אל תבקשו מאיתנו ניתוחים. ניתן לכם את הנתונים, תנתחו לבד. 

 אל תצפו שנשב ונתחיל לנתח לכם, אין לנו את הדברים היום.

בסדר? כי יש כל מיני בקשות כאלו, ברמה של בוא תכין לי דו"חות. חבר'ה, 

נחלק לכם את זה, אז זהו, זה פחות או יותר. אני אתן לכם מסודר בדף, 

 תקפידו על הימים, מבטיח לעמוד בלוחות זמנים.

 יש פה את המייל שלי, אני נותן לכם תשובה לגבי כל מה שאנחנו שואלים. 

 

אני רוצה  להדגיש דבר מאוד חשוב, שבעצם הפניות נעשות  מר יוסי ברודני:

צם דרך מנכ"ל העירייה. באמת, כל מי שיש לו פניה כזו או אחרת, פונה בע

 ללשכת המנכ"ל, על מנת לקבל תשובות. 

 

,  מר משה מרר:  גבי, אני פונה ללב שלך, תענה לכולנו

 

 אתה פונה ללב שלי?  מר גבי חדד:

 

 תענה לטלפון. ממני לפחות.  מר משה מרר:

 

נועל את הישיבה מספר שתיים, ואנחנו בעוד חמש דקות,  מר יוסי ברודני: אני 



 נכנס לישיבה השנייה. אני נועל את הישיבה. 

 

_________________ 
 יוסף ברודני

 ראש העירייה

________________ 
 גבי חדד

 עירייההמנכ"ל 
 

 


