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 חבר מועצת העיר –עדי גרוס 

 חברת מועצת העיר –עינת כרמל 

 מועצת העירחבר  -יעקב ויליאן

 ירחברת מועצת הע -מירי אברג'יל 

 מועצת העירחבר -משה מרר

 מועצת העירחבר -הרצל ארביב

 חבר מועצת העיר –עו"ד משה קייקוב 

 מועצת העיר תחבר-מיכל נתנאל

 חבר מועצת העיר – צחי סטולוביץ'

 מועצת העירחבר  -רו"ח גל לנצ'נר 

 

 חסרים:

 מועצת העיר תחבר -רונית לב 

 מועצת העירחבר  -מנחם צרויה

 

  נוכחים:

 מנכ"ל העירייה -גבי חדד 

 יועצת משפטית - עו"ד אילנה תמם

 גזבר העירייה –צחי פרץ 

 מבקר העירייה –דוד שרוני 

 

 על סדר היום:
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 דו"ח רבעוני .2

 שונות .3
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. היום יום שלישי 4/2020אני פותח את ישיבה מן המניין  מר יוסי ברודני:

, א' בתמוז תש"פ, ואני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה מספר ארבע 23.6.2020

 לשנה.

זה על שאילתות שהוגשו על ידי חבר המועצה משה קייקוב, ואחרי על סדר היום, 

 סדר היום תב"רים, דו"ח רבעוני ושונות. בבקשה, משה. 

 
  שאילתות 

 
 נתחיל עם ההצעה לסדר?  עו"ד משה קייקוב:

 

 ההצעה לסדר הייתה בארנונה.  מר גבי חדד:

 

 לא, אז אני,  עו"ד משה קייקוב:

 

 זה קשור לארנונה, הצבעת על הארנונה.  מר גבי חדד:

 

בעיה, זה לא מסתדר. זה יום הולדת או יום  יוסי, יש פה  גב' שלומית מנטל:

 הפטירה? 

 

 אני מתנצל, אבל זה יום פטירתו של יוסף, אני מתנצל.  מר הרצל ארביב:

 

נולד היום.   גב' שלומית מנטל:  טוב, כי אמרת שהוא 

 

 התרגשו מהעניין, אמרתי זה יום פטירתו של יוסף.  מר הרצל ארביב:

 

 דייק. אני מבקשת ל  גב' שלומית מנטל:

 

אני הגשתי הצעה לסדר כשאני, מבחינתי, יודע שיש לי את  עו"ד משה קייקוב:
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הזמן שלי לבוא ולדבר על ההצעה לסדר. מבחינתי, זה שלא מעלים את הארנונה 

זה יפה, אבל אני רציתי גם לבוא ולדבר למה אני חושב שעוד צריך להוריד את 

ר כשיתנו לי לדבר, בצורה הארנונה בחצי אחוז. ולכן, אני הבנתי שאני מדב

מסודרת. לבוא ולהגיד לי שמע, אנחנו הצבענו על הארנונה, אין לי שום בעיה, 

 אבל אני רוצה גם לבוא ולדבר, 

 

משה, בבקשה, דבר על ההצעה לסדר, אני לא מבין, זה כבר  מר יוסי ברודני:

 היה, גם הצבעת בעד, למה לא הצבעת נגד? אבל לא משנה, 

 

 תמיד טוב לי שלא מעלים, אבל אני טוען שצריך להוריד עוד.  וב:עו"ד משה קייק

 

.  מר יוסי ברודני:  הלאה. דבר, כן

 

קודם כל אני מברך את זה שהעירייה, אכן, באמת לא העלתה  עו"ד משה קייקוב:

את הארנונה, יחד עם זאת, אני חושב שאנחנו לוקחים את המכלול של הדברים 

שפה בעקבות קרובה, קרי את כל ההתפתחויות שקרו לנו, ושיקרו לנו בשנה ה

הקורונה, שאין לנו פה מופעים, אין לנו פה אירועים, אין לנו פה את אירועי יום 

העצמאות וכדומה, ויש פה אנשים שקשה להם לשאת בנטל הכלכלי. וכשאנחנו 

באים ואנחנו מגדירים את עצמנו כעירייה איתנה, אז אני חושב לעת הזו, לשנה 

וחד, היינו צריכים לבוא ולהפחית את הארנונה גם בעוד חצי אחוז, הזאת במי

 כדי לבוא ולסייע לאותם אנשים.

מאירועי יום ₪ אלף  800אני בטוח שצחי בא ועושה את החישוב שלו, ירד לי 

פה, יש לנו מאיפה לקחת,  400פה, ירד לי מהמתנ"ס עוד  400העצמאות, ירד לי 

אין לנו הוצאות, לא מזמינים אומנים וכדומה, אין לנו אירועים שאנחנו עושים, 

ולכן רק בשל השנה המיוחדת הזאת, ולאור המצב של הקורונה, אני חושב שזה 

 נכון, שכולנו פה נתגייס להפחית את הארנונה בחצי אחוז. 

אני אמרתי עוד פעם אז, אני אומר גם היום, ההצעות לסדר שלי הן לא הצעות 
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באות, בסופו של דבר, לבחון מצב נקודתי. ואני פופוליסטיות, הן הצעות שהן 

חושב שזה יהיה נכון לבוא ולהפחית את הארנונה בעוד חצי אחוז, במיוחד לאור 

מה שקורה עם הקורונה, והכספים שאנחנו חוסכים, בשל אירועים שאנחנו לא 

 עושים.

שכמו שצחי אמר לי, בסופו של דבר, אפשר לעשות הכול, אבל צריך  יודעואני 

אז אני כבר אומר, אני חוסך  עת מאיפה אנחנו מפחיתים, מה אנחנו מורידים.לד

 לך את הבעיה הזאת, 

 

 מה עם ההוצאות הנוספות של הקורונה?  מר גבי חדד:

 

כי אין לך את אותם אירועים שאתה עושה בשנה רגילה, שם  עו"ד משה קייקוב:

 ₪.  אלף 500-600יש לך מאות אלפי שקלים. בוא תגייס משם עוד 

 

 משה, מר בני סומך:

 

 משה, אני גם רוצה להגיד, סליחה. תגיב אתה.  מר משה מרר:

 

 משה, זה יפה מה שאתה מציע, אבל,  מר בני סומך:

 

 אמרתי גם מאיפה זה בא.  עו"ד משה קייקוב:

 

כמו שאתה מבין, ברגע שאתה מפחית בחצי אחוז, חצי אחוז זה לא  מר בני סומך:

, ולכן שנה הבאה, בעוד שנתיים, בעוד שלוש, לכשהמצב For everרק השנה, הוא 

 יחזור לקדמותו, 

 

 יהיה לנו חור,  מר משה מרר:
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ויהיו מופעים, יהיה לנו חוסר של חצי אחוז. ולכן, התחשיב שלך,  מר בני סומך:

עכשיו  –הדינאמיקה שלך ברעיון הזה, היא שגויה מלכתחילה. ולכן, באנו ואמרנו 

... , זה גם כן השפעה לדורי דור1.1-לא נעשה את ה  ות. אז אני

 

 אז אני רוצה לענות לך בקצרה.  עו"ד משה קייקוב:

 

? למה שזה 3/4גם החצי אחוז, למה זה חצי? למה שזה לא יהיה  מר בני סומך:

 ? 2%לא יהיה 

 

בני, הולכות להיבנות פה מאות ואלפי יחידות דיור שיכניסו  עו"ד משה קייקוב:

כן הם לא מודאגים מהחצי אחוז, זה ילך איתם עוד קדימה. לנו עוד כסף, ל

הקורונה הולכת להיות איתנו בשנתיים הקרובות, אני לא יודע מתי יהיו פה 

אירועים גדולים, עם סדרי גודל של מאות אלפי שקלים. אז כולם צריכים להיכנס 

  מתחת לאלונקה.

 

 סה. משה, יותר תושבים זה יותר הוצאה, לא הכנ מר גבי חדד:

 

 איך?  עו"ד משה קייקוב:

 

 יותר תושבים, יותר הוצאה, לא הכנסה.  מר גבי חדד:

 

 היטלי השבחה וכדומה,  עו"ד משה קייקוב:

 

לא, לא, זה לא קשור אחד לשני. אני רציתי להגיד לך משהו אחד.  מר משה מרר:

שקלים  5קודם כל, זה בסדר וזה טוב, אפשר לעזור. חצי האחוז הזה, ייתן 

 ותם אנשים שייתן להם הנחה, רגע, עשיתי את החשבון.לא

נוותר  ., חצי אחוז, אני רוצה לעזור לאנשים ובוא  אני טוען שפה, אני רוצה לתת..
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על כל מיני דברים שאנחנו נותנים להם, בואו נעשה הנחה גדולה יותר. תעשה 

 חשבון כמה זה חצי אחוז לבן אדם, תעשה אתה את החשבון שלך, 

 

 40או ₪,  80שאתה לא מעלה, שזה  1.1תעשה חשבון מה זה  קייקוב:עו"ד משה 

 בוא גם את זה נעלה וגמרנו. ₪, 

 

 רגע, אז אני בא ואומר לך,  מר משה מרר:

 

אבא שלי לימד אותי, טיפה, טיפה, טיפה בסוף יהיה ים. זה  עו"ד משה קייקוב:

ועוד  מה שאבא שלי לימד אותי, אותו הדבר גם פה, עוד שלושים שקלים,

 חמישים שקלים, זה כסף. 

 

 אז אני אגיד לך משהו, גם ככה אנחנו נהיה באוברדרפט פה,  מר משה מרר:

 

 לא בטוח.  עו"ד משה קייקוב:

 

 רק רגע, אני אומר לך, ישבנו על זה, ישבנו בוועדת הכספים,  מר משה מרר:

 

 הייתי בוועדת הכספים,  עו"ד משה קייקוב:

 

לה נוכל לשנות ממקומות מיליון הא 6 -אנחנו את ה רגע, שהשנה מר משה מרר:

 אחרים, מה שחסכנו ליום שחור, אוקיי? אחד.

אני אומר לך שהתוספת שתהיה לבן אדם הממוצע בגבעת שמואל,  –דבר שני 

לשנה. כאשר אתה בא ₪  30-ל 20החצי אחוז הזה, זה יהיה משהו בסביבות, בין 

ף, לא נוכל לעשות חלק מהפעילויות, לעירייה זה יכול להיות הרבה כס –ואומר 

רגע, אתה טוען שלא. אנחנו ראינו שאנחנו, עם כל זה שביטלנו את כל האירועים, 

אנחנו נהיה באוברדרפט, כי יש חוסר גבייה, עסקים לא חוזרים לעצמם, יש המון 
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 בעיות שזה לא רק מה חסכנו. אתה אמרת מאיפה. יש בעיה כלכלית אמיתית.

חצי, אני בכלל, אם אתה אומר שזה לא פופוליסטי,  –ואומר  מצד שני, אתה בא

 את הארנונה, זו ההצעה שלי.  10% -אני אומר לך, תוריד לאנשים ב

 

אם לא היינו עירייה איתנה, לא הייתי אומר לך את זה, אבל  עו"ד משה קייקוב:

 ברגע שאנחנו עירייה איתנה, ויש לנו איך לעזור, 

 

תציג, בסוף אני אראה איך נסיע את וז, בוא אבל עשרה אח מר משה מרר:

הילדים שצריך להסיע אותם, בוא נראה את כל הפעילויות שצריך לעשות, אבל 

 זה כסף קטן. 

 

 אז בוא נקנה עוד מגרש בעוד עשרים מיליון, מגרש שישי,  עו"ד משה קייקוב:

 

 אתה מדבר על שני סוגי תקציב. דיברנו איתך,  מר משה מרר:

 

 לא, בסדר.  ייקוב:עו"ד משה ק

 

יש השבחה, ויש תקציב שוטף. אם אתה רוצה מהתקציב השוטף,  מר משה מרר:

 אז אין בעיה, אז צריך לוותר על משהו. 

 

 משה, תודה. עדי.  מר יוסי ברודני:

 

אני רוצה להגיד משהו, צר לי, אני חושב שההצעה שלך היא  :מר עדי גרוס

אוד מכבד, כי כולנו רוצים לקראת פופוליסטית, אני אגיד גם למה, ואני מ

 תושבים, בשביל זה נבחרנו.

.. בוועדת הנחות, אנחנו הולכים לקבל את  אבל אם היית מעלה הצעה שכוללת.

הגל של הקורונה, אנחנו עוזרים לאלה שבאמת קשה להם, אולי תגיד, אולי 
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 להקל... לאלה שבאמת קשה להם. 

 

 להם לעזור.  המעמד הבינוני, קשה גם עו"ד משה קייקוב:

 

חצי אחוז לכולם, בעיניי זה פופוליסטי. אם היית בא ואומר,  :מר עדי גרוס

מדברים בתכלס, יש פה עירייה שאני יושב אנחנו כי אנחנו גם אמרנו פופוליסטי, 

בוועדה שלה ואני אומר לך, שאנחנו עוזרים לאותם אנשים שבאמת קשה להם, 

 עירייה, . של עירייה וזו בדיוק המטרה

 

 אבל זוג שעובד גם כן, קשה לו בנטל.  עו"ד משה קייקוב:

 

משה, כשאתה דיברת, לא הפריעו לך. אתה לא חייב לענות, לכל  מר יוסי ברודני:

 שאלה תשובה, תקשיב למה שאומרים, אתה גם לא חייב לקבל את זה, זה בסדר. 

 

ושב שאם אני מכבד את דעתך, אני חושב שהיא פופוליסטית, אני ח :מר עדי גרוס

היית באמת רוצה לחזור לאלה שקשה להם, שאתה אמור כאילו שאתה מייצג 

 אותם, לכאורה, היית בא בהצעה אחרת.

  )מדברים ביחד(

 

ועדת ההנחות עוזרת גם במקרים שאנחנו בספק, כי הקורונה  :מר עדי גרוס

 הזאת עושה הרבה צרות. 

 

 עדי, תודה, יעקב?  מר יוסי ברודני:

 

לגבי מה שאמרת, אני חושב שההצעה היא לא פופוליסטית, אן:מר יעקב וילי

ההצעה היא מאוד רצינית. ואתה רואה את הדף שהוכן שמסביר בדיוק על איזה 

סכומים מדובר. אתה ראית את הדף, לא? קיבלת דף מסודר. באיזה סכום מדובר, 
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 מה המשמעות, מה זה חצי אחוז בשביל העירייה, 

 

וון שלא קיבלנו דף מסודר, למי שלא הבין. שלא הוא מתכ מר יוסי ברודני:

קיבלנו, אלא רק כתבו להוריד חצי אחוז. לא הסבירו מאיפה, לא הסבירו מה, לא 

 הסבירו מה ההנחה שזה נותן. 

 

 אני מחפש, מר יעקב ויליאן:

 

 צריך להבין את הציניות של יעקב.  מר הרצל ארביב:

 

 צריך להביא רציני. אם רוצים דברים רציניים, מר יעקב ויליאן:

 

 אמרתי, מהתקציב של יום העצמאות.  עו"ד משה קייקוב:

 

לא  2020משה קייקוב היקר, אתה מציע יום העצמאות בשנת  מר יוסי ברודני:

 שאתה כבר יודע שיום העצמאות לא יהיה.  2021היה, ואנחנו מדברים על שנת 

 

 ו. הקורונה בשנתיים הקרובות תהיה איתנ עו"ד משה קייקוב:

 

יודע? מה אתה יודע?  מר יוסי ברודני:  מאיפה אתה 

 

 מה יקרה אם עוד שנתיים?  מר משה מרר:

 

רשויות, לא אני קורא עיתונים כמו כולם, ואני קורא שלא מעט מר יעקב ויליאן:

, לא מעט רשויות. אז פה עושים מהלך, שהוא לא מובן מאליו, 1.1-הפחיתו את ה

., נכון, 1.1-מורידים את ה . גם בחצי אחוז, בגלל שאני לא רואה שום סכום, מה .

המשמעות של החצי אחוז, מה המשמעות של חמישה אחוז, אז על מה מדבור 
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 בכלל? 

 

תראה, אני רוצה לעבור ולהגיד דבר נורא קצר ונורא חשוב. אין  מר יוסי ברודני:

. לי ספק שכל שנה חברי המועצה, פה, הבית הזה, נדרש לאשר את צו הארנונה

ואין לי ספק שתזכרו את הדיונים שיש פה היום, שהדיונים האלה יהיו בשנה 

הבאה, עם או בלי קורונה, כי בסופו של דבר, יש לנו אחריות ציבורית, אנחנו 

באים לציבור ואנחנו מנהלים את הקופה הציבורית פה, וצריכים לבוא ולדאוג 

 לכל הצרכים שלהם.

זה נכון שחלק מהדברים לא הוצאנו, אבל  גם בשנה הזאת, שהייתה שנת קורונה,

מצד שני, היו הוצאות אחרות, שהיו הוצאות מתבקשות, לבוא ולעשות אותן, 

 –שלא היו מתוכננות. ואני יכול לתת פה מספר דוגמאות, אני אתן לך דוגמא 

ברגע שחזרו הלימודים בחינוך המיוחד, עיריית גבעת שמואל הייתה העירייה 

הסעות לאותם ילדים שלומדים מחוץ לעיר. אף עיר,  שמימנה היחידה בארץ

 תשאלו את כל הילדים שלנו, שלומדים... 

 

 וגם המדינה לא שילמה את זה.  מר משה מרר:

 

הם הגיעו למוסד, הם היו הילדים היחידים, כי מאף עיר לא  מר יוסי ברודני:

. את שלחו את הילדים, כי המדינה לא הסכימה לממן את ההוצאות האלה. למשל

כל הפעילות שעשינו פה, עבור הגמלאים, עבור אנשי הגיל השלישי, מקניית 

תרופות, ממזון וכל הדברים האלה, שחלק מהתקציבים קיבלנו גם מהמדינה, 

פה  חלק מהתקציבים מומנו פה לדברים האלה, כדי לבוא ולפתור אותם. ועשינו

שבים, מתוך האחריות עוד עשרות פעילויות ועשרות דברים, כדי לבוא ולעזור לתו

 שלנו, מתוך הרצינות שלנו.

אני חושב שבאמת, מגיע פה שאפו להמון אנשים, למתנדבים בעיר, לעובדי 

, אבל כל הדברים האלה, היה לנו פה את הברז לבוא  העירייה שהיו מדהימים וכו'

 ולסדר את הדברים האלה, בגלל שאנחנו מנהלים תקציב אחראי.
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וכולם יודעים את זה, איפה התחלנו, כשהיינו  עכשיו אני אומר עוד דבר,

בהתחלה, ואיפה אנחנו נמצאים היום. והתקציב הזה מנוהל, והולך לשירותים 

 לטובת הציבור. 

יה, אם אנחנו מעלים אותה או לא, היא , היא תה1.1%-עכשיו, ההעלאה של ה

 תהיה מבחינת תשלומים שהעירייה תצטרך לשלם, מכיוון שהשכר במשק הציבורי

עולה, ואנחנו נשלם אותו, וגזירות כאלה ואחרות, אנחנו נשלם אותן. אבל באמת, 

מתוך הבנה ומתוך אחריות, וגם כן, זה לא קורה כל שנה, אני אומר את זה 

בצורה אמיתית, פה השנה באנו, התכנסנו, ישבנו, דנו בצורה מאוד מאוד רצינית, 

 י הזה. ובאנו ואמרנו שאנחנו לא נבקש את הטייס האוטומאט

 . תראו ערים חזקות, תל אביב, בסדר? לא ביקשה להוריד את הטייס האוטומאטי

הורדה של חצי אחוז, מדברת על משהו כמו  עכשיו צריך להבין דבר אחד, בסדר?

חמישה שקלים, למשל, לתושבי גיורא, לשנה, בסדר? זה מדבר על מי שמשלם 

לשנה. זה אומר משהו ₪  25-30לשנה, זה מדבר על הורדה של משהו כמו ₪  6000

ארנונה, מדובר על משהו כמו ₪  4000לחודש, בסדר? דירה שמשלמת ₪  2.5כמו 

 , זה בקושי שני שקלים לחודש.12 -תחלקו את זה ל₪,  20

הדבר הזה, של החצי אחוז, מסתכם, בסופו של דבר אצלנו, בסכום כסף לא 

ד תושבים חדשים לעיר, וכשמגיעים עו₪. אלף  600מבוטל, של בערך חצי מיליון, 

 ההוצאות של העירייה גדלות, ואנחנו מברכים ושמחים לקלוט פה תושבים.

ולכן, אני לא משתמש במילים פופוליסטי, לא פופוליסטי. סביר להניח שגם בשנה 

הבאה, ואני מאחל שלא תהיה קורונה, כשנגיע לדיון הזה, יהיו פה אנשים שיבואו 

 ויגידו להוריד. זה תמיד כיף.

ולכן, אנחנו משתדלים למצוא את האיזונים והבלמים, ואני חושב שבסך הכול, 

ההצעה שיושבת פה על השולחן, שכבר הצבענו עליה, אבל היא הייתה הצעה 

רצינית, היא הייתה הצעה מכבדת, היא הייתה הצעה מתחשבת, ואני מצטרף גם 

ועדת הנחות,  לכל הדברים שנאמרו פה, כולל גם מה שעדי, שאנחנו בהחלט יש פה

וועדה לחריגים, שבאה, יושבת ובוחנת את כל המקרים הספציפיים שלהם נוצרו 

בעיות, אם זה בעקבות הקורונה, ואם זה לא בעקבות הקורונה, ואנחנו מנסים 
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 לתת פתרונות כדי לעזור כמה שיותר.

מעזרה בחוגים לאנשים שלא יכולים לממן אותם, אין פה אף ילד בעיר זה מתחיל 

שמואל, שלא מסוגל ללכת, באמת, עם בעיות אמיתיות כלכליות, שלא יקבל  גבעת

משהו מסוים. צהרונים, איפה, כל הדברים האלה. אנחנו, אם תשימו לב, בסוף 

בפסח לא היה, אבל אנחנו בין הערים היחידות, אם לא היחידה, שבאנו ואמרנו 

 שאנחנו מממנים את קייטנת פסח, אפילו שהמדינה יצאה מזה.

 ₪.ק הדבר הזה, היה מעל חצי מיליון ר

לכן אנחנו כל הזמן עם הפנים לאזרח, עם הפנים לתושב, צריכים להתנהג בצורה 

ליה אחראית ורצינית, ואני חושב שההצעה שפה, חברי הבית פה ישבו ודנו ע

 בקואליציה, הייתה הצעה מאוד מוגזמת. אחרי ששמענו את הדברים האלה...

 

ביטלנו לגמרי את שלא  צו הארנונה, אני רוצה לברך בעצם מר הרצל ארביב:

ההנחה על הוראת קבע ותשלום מראש, ונשארנו באחוז אחד הנחה. כי היו גם 

יודעים, לבטל את זה לגמרי.   מחשבות, כולנו 

 

.  מר יוסי ברודני:  נכון

 

 אז אני מברך שלא.  מר הרצל ארביב:

 

עה של משה קייקוב להוריד אז עכשיו, אנחנו יש פה את ההצ מר יוסי ברודני:

חצי אחוז, אנחנו מעלים אותה, כאילו, להצבעה, לצורך העניין. אז מי בעד 

 ההצעה של משה קייקוב? אוקיי. מי נגד ההצעה? אוקיי. כולם הצביעו נגד

 .ההצעה

 

 הוא לא הצביע להצעה שלו.  :מר עדי גרוס

 

 מה?  עו"ד משה קייקוב:
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ל מר יוסי ברודני:  הצעה שלך. אתה לא הצבעת 

 

 אני כמובן שאני, אני מי שהגיש את זה.  עו"ד משה קייקוב:

 

 אתה בעד.  מר יוסי ברודני:

 

 ודאי.  עו"ד משה קייקוב:

 

אז משה קייקוב הצביע בעד ההצעה שלו, כל שאר החברים  מר יוסי ברודני:

שיושבים פה בחדר הצביעו נגד ההצעה, ולכן ההצעה ירדה. אנחנו עכשיו נמצאים 

 אילתות, אז בבקשה בקצרה, משה קייקוב. בש

 

 קייקוב, אל תשכח שהצעתי להוריד עשרה אחוזים.  מר משה מרר:

 

אני אתחיל באיזשהו משל שאומר, ברגע שיש לך מבנה של  עו"ד משה קייקוב:

מתנ"ס שהוא ישן, מה הסיכוי שאתה הורס אותו, ורק אחרי זה אתה הולך 

 י הוא אפסי.לחשוב, או לבנות מתנ"ס חדש? הסיכו

אותו הדבר אני שואל לגבי אותו מגרש כדורגל שהיה, שהחליטו בסופו של דבר 

ולא משנה מה. למה באו ומכרו אותו והתחילו לבנות שם, כשלפני כן למכור אותו 

אלף איש  30לא מצאו קרקע, לא בנו מגרש כדורגל חלופי? לעיר כזאת גדולה של 

למה אם זה היה מתנ"ס, היו אומרים שהולכים להתאכלס פה עוד אלפי אנשים. 

את המתנ"ס אנחנו לא סוגרים, עד שאנחנו לא רואים במו עינינו, מתנ"ס חדש,  –

מעבירים לשם את הכול, ואז אנחנו באים ועושים מה שעושים עם המתנ"ס הישן, 

 לכן, 

 

 קודם כל, לא מכרנו.  מר משה מרר:
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 העירייה.  המתנ"ס לא שלנו, הוא לא היה של גב' עינת כרמל:

 

 לא מכרנו, זה לא של העירייה.  מר משה מרר:

 

הקרקע, אנחנו  Xלא משנה, הוא לא היה שלנו, ידענו שביום  עו"ד משה קייקוב:

 לא נוכל להשתמש שם במגרש הכדורגל. 

 

 זה מגרש פרטי.  מר משה מרר:

 

אז אני אומר, עד שנה מסוימת יכולת להשתמש שם כמגרש  עו"ד משה קייקוב:

רגל? יפה. העירייה באה, מתכננת, צחי מתכנן את העיר הזאת, יחד עם כדו

שנה קדימה. למה לא באו ומצאו קרקע מסודרת לפני חמש  20מהנדס העיר, 

שנים, ולא לקחו תקציבים מהטוטו ומהעירייה והכול, ובנו מגרש חלופי ולמה 

ש כזה היום אנחנו נמצאים פה, בעיר כזו גדולה, שמגרש כדורגל משמש... מגר

יכול לשמש כל מיני אוכלוסיות, בפרט אוכלוסיות של אנשים שלא הולכים 

לחוגים, אנשים שמסתובבים ברחובות, כדורגל זה דבר שיכול לבוא ולגרום להם 

 להוציא את האנרגיה שלהם, במקומות שהם חיוביים.

אז אני חושב שזו תעודת עניות, שלעיר כזו מטופחת, יש מצד אחד חמישה מגרשי 

ורסל מפוארים, ואין אפילו מגרש כדורגל אחד נורמאלי, שבהם יכולים ילדים כד

לשחק כדורגל, וגם לעשות שם פעילות אחרת של העירייה. המגרש הזה יכול 

 מיני דברים,  לשמש לכל

 

 מה השאילתא? אני לא מבין את השאילתא?  מר הרצל ארביב:

 

 ש כדורגל תקני, אני רוצה לדעת למה אין בעיר מגר עו"ד משה קייקוב:
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 יופי, זו השאלה?  מר הרצל ארביב:

 

 זו השאלה.  עו"ד משה קייקוב:

 

 אפשר לענות משה? אפשר לענות?  מר יוסי ברודני:

 

 כן.  עו"ד משה קייקוב:

 

אז ככה, ראשית אני רוצה לבוא ולהגיד שיש שלושה מגרשים  מר יוסי ברודני:

בצפון העיר, בספורטק של העיר יפהפיים בעיר גבעת שמואל. מגרש אחד שנמצא 

גבעת שמואל, ועוד שני מגרשים שנבנו לאחרונה, שנמצאים בדרום העיר. רק 

כדרך אגב, אפשר ללכת ולראות מדי יום מהבוקר, אני עושה שם בסביבות שש 

ערב, המגרשים מלאים בבני נוער  –בבוקר, הליכות וריצות ואחרי הצהריים 

וצלחים, שאנחנו אפילו מצליחים להביא בני שמשחקים. ולא רק זה, הם כל כך מ

נוער מערים אחרות, כדי שיבואו וישחקו במגרשים הנפלאים שלנו. ולכן, כמובן 

 שאנחנו דואגים לכדורגל, הכדורגל חשוב לנו.

 –עכשיו, לכל מי שמכיר את העיר גבעת שמואל, ומכיר את התוכנית שלה, יודע 

בעיר גבעת שמואל, בדיוק בחלק  שיש תכנון להקים מגרש כדורגל תקני –א' 

הדרומי, איפה שנמצאים שני מגרשי הכדורגל היום, שם אמור להיות מוקם מגרש 

 תקני, כאשר אנחנו צריכים בעצם, 

 

 אתה,  עו"ד משה קייקוב:

 

רגע אחד, אם אני לא אגמור, לא תקבל תשובות, אז הכול יהיה  מר יוסי ברודני:

יקרה, אנחנו צריכים בעצם שהרצועה בסדר. כאשר הדבר, כדי שהדבר הזה 

השלישית תהיה מאושרת, על מנת שנוכל להתרחב ולהיכנס לתוך הרצועה 

השלישית, שהיום היא שטח חקלאי, ושם אנחנו מתכוונים להקים את מגרש 
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 הכדורגל.

אני רוצה לציין עוד דבר, שכאשר נסגר מגרש הכדורגל שהיה קיים בחלק הצפוני 

, לא תב"ע צפון גבעת 3154ת מאושרות. לא תב"ע של העיר, לא היו תב"עו

שהיא עד היום שטח חקלאי. ולכן, בשטח הקיים, שמואל, ולא הרצועה השלישית 

התוכניות לא מתאשרות, לא היה מקום הנתון, שהיה לעיר גבעת שמואל, עד ש

להעביר מגרש כדורגל. וזה הסיפור, נורא פשוט. אם היו לנו כבר את המגרשים 

 יכול להיות שכבר היום היינו מקימים את מגרש הכדורגל.  האלה היום,

אושרה לאחר מכן, התב"ע  3154אבל מכיוון שהתב"עות אושרו רק לאחר מכן, 

הצפונית אושרה רק בימים האלה, והרצועה השלישית, כמו שאמרתי, יש עכשיו 

 טוטורית, אבל היא עדיין קרקע חקלאית. לכן בנמצא,סט - תוכנית מתארית

י לה עוד אחרי שהוספת שקיימים בעיר גבעת שמואל,דונם  3000-ם, בבשטחי

 קצת שטח, לא היה מקום לעשות מגרש כדורגל חלופי.

עכשיו אני רוצה להגיד לכם עוד דבר, שחלק פה מהחברים יודעים בבית הזה, 

שאנחנו גם עכשיו מריצים איזושהי תוכנית ואנחנו רוצים לעשות אותה, לתוכנית 

, 471ווח, אבל אנחנו רוצים לקרות את כביש שהיא ארוכת ט , לעשות קירוי

ובעצם להפוך גם את הכביש עצמו לפארק, וגם באזור הזה, יכול מאוד להיות 

 שיתווסף עוד מקום, שגם בו אפשר לעשות מגרש כדורגל תקני וגדול.

בני הנוער, כדי לשחק כדורגל, לא חייבים מגרש תקני, יכולים לשחק גם בשלושת 

ים שקיימים היום, שהם מגרשים נהדרים, שהושקע בהם הרבה כסף, שהם המגרש

נמצאים עם דשא סינטטי, שהם פועלים ופעילים בצורה מצוינת. אז זה אני רוצה 

 להגיד. 

 

,  עו"ד משה קייקוב:  יוסי, אני

 

פה חברי הקואליציה, דבר שני, אני רוצה להגיב, שאנחנו  מר יוסי ברודני:

שחקים פה את הכדורגל המקצועי, בליגה שלהם, אנחנו נמצאים עם החברים שמ

נמצאים איתם בקשר. אני חייב לציין בפניך, רק להגיד את זה, לשם הפרוטוקול, 
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 , שאמרו לי בצורה מאוד ברורה שאתה לא מייצג אותם, הם נמצאים בקשר איתנו

ל אנחנו יושבים ואנחנו בודקים כל מיני חלופות, או כל מיני עזרות שאנחנו נוכ

 קצת יותר טוב.  להתארגןלבוא לתת להם, כדי שיוכלו 

אני תמיד חוזר ואומר, שאנחנו מאוד בעד ספורט, שאנחנו הולכים לקיים אותו 

. ולכן, כרגע כשהספורט הזה  בעיר. מכיוון שיש לזה יתרונות גדולים, ואזה זה..

נוער שרוצים, יש להם פתרון מצוין במגרשים הקיימים.   נמצא פה, ויש בני 

 

יוסי משהו, רק הבהרה קטנה. באותו מקום שבנוי אולם  עו"ד משה קייקוב:

 הכדורסל החדש, האם יכולים שם לבנות מגרש כדורגל, במקום הכדורסל? 

 

 דונם צריך.  12 מר משה מרר:

 

 טוב, בסדר. מבחינת גודל?  מר יוסי ברודני:

 

 מבחינת גודל.  עו"ד משה קייקוב:

 

גודל לא. מה לעשות? בשביל מגרש תקני, אתה צריך  מבחינת מר יוסי ברודני:

מעל עשרה דונם. אין שם עשרה דונם. תאמין לי, שהדברים האלה נבחנו לעומק, 

ורק כדרך אגב, כשהקמנו את הפארק הדרומי, גם שם ניסינו, במצב הקיים, 

להכניס מגרש תקני. תאמין לי, משה ישב איתי על זה, בני ישב איתי על זה, 

י ויעקב ישבו על הדברים האלה, כולם פה שמים את הדבר הזה, וכרגע הרצל, עד

 אין שטח לעשות את זה.

אני מקווה מאוד שבעתיד יהיה שטח מספיק גדול כדי להקים את זה. כמו 

שאמרתי, שטח של מגרש כדורגל תקני, אפשר לבנות עליו שלושה אולמות ספורט. 

 לפחות.

מקום לעשות את זה, אחד מהדברים ולכן אני בא ואני אומר, שברגע שיהיה 

שאנחנו מתכננים פה לעשות, את מגרש הכדורגל. כרגע, הכי זמין בנמצא, והכי 
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מהיר שיהיה, ואני לא יודע להגיד לך כמה זה, כי יש כל מיני דברים שבתכנון 

 וכו' וכל הדברים האלה...

שנכנס נושא התכנון של המטרו, ורכבת  אתם יודעים עכשיו, לרצועה השלישית,

-77קלה כן או לא, וכל הדברים האלה, וגם הדברים האלה, המטרו כבר הוציא 

, שבעצם גם עושה לנו מורכבויות כאלה או אחרות, למרות שאנחנו בשבוע 78

 ו את האישור.שעבר היינו בדיון יחד עם המטרו, והם נתנו לנ

ון אי אפשר לתכנן את השטח בלי שהם רבעק 77-78תבינו, ברגע שהם מוציאים 

מאשרים לנו. אז קיבלנו אישור, ואנחנו רוצים בזמן הקרוב, אנחנו גם נביא את 

זה פה למועצה, אנחנו בעצם רוצים לקחת חברה ממשלתית שתעזור לנו לקדם את 

זה, כדי שנוכל להתקדם שם. וברגע שיהיה שינוי, או כל מיני דברים כאלה, נוכל 

 דורגל. גם להגיע לכ

 

 זאת אומרת, אין לנו צפי עכשיו למגרש כדורגל.  עו"ד משה קייקוב:

 

 נכון מאוד. זה לא שאין לנו צפי, אין לנו אפשרות מעשית, מר יוסי ברודני:

 

 שטח. ברצועה השלישית, אנחנו לא יודעים,  עו"ד משה קייקוב:

 

 זה בטוח עניין של שנים.  מר יוסי ברודני:

 

 בסדר.  עו"ד משה קייקוב:

 

 בטוח עניין של שנים, זה לא מחר בבוקר. הלאה.  מר יוסי ברודני:

 

 השאילתא השנייה,  עו"ד משה קייקוב:

 

רגע, רגע, רגע משה קייקוב, קצת תכבד, תכבד את האנשים אם  מר משה מרר:
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 אתה רוצה, אנחנו מכבדים אותך.

דואגים קודם כל, אני שמח שאתה דואג לכדורגל, אנחנו גם כמובן כמוך, 

 ולוקחים ללב ועושים, ואנחנו בדין ודברים, כמו שיוסי אמר. 

אבל, זה לכדורגל של מקצוענים, אוקיי? עכשיו, אני יכול להגיד לך שלגבי 

הילדים שאתה נורא נורא דואג, ואנחנו עוד יותר דואגים, אז יש לנו פה את 

קום אחר, המתנ"ס, והם עושים חוג כדורגל במגרש נורמאלי, לוקחים אותם למ

עם הסעות עם הכול. יש מאמן חביב כזה בעיר, אתה לא יודע מי, אבל זה המאמן 

  שלהם,

 

 יוסי חביב.  גב' מיכל נתנאל:

 

ויוסי שכח להגיד את זה, יש פעילות מלאה בכדורגל, יוסי חביב.  מר משה מרר:

 ילדים, לבוגרים יש פתרונות,  יש איזה מאתיים

 

 למגרש חלופי.  הם נוסעים עו"ד משה קייקוב:

 

 הבוגרים.  מר גבי חדד:

 

 לא, גם בפתח תקווה.  מר משה מרר:

 

 אלף תושבים,  30אנחנו העיר גבעת שמואל, עם  עו"ד משה קייקוב:

 

 שחקנים, אתה טועה.  12שחקנים, זה לא נוער. זה  12הבוגרים זה  מר גבי חדד:

 

. אנחנו לא עיר גדולה, אתה ממשיך להגיד עיר גדולה, עיר גדולה מר יוסי ברודני:

אנחנו עיר הכי קטנה מבחינת שטח במזרח התיכון. הכי קטנה. אין עוד עיר קטנה 

כמונו, מבחינת השטח המוניציפאלי, מה לעשות? בונים לגובה, מגרש כדורגל 
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 צריך להיות מעל עשרה דונם, אין בנמצא. 

 

. עו"ד משה קייקוב:  בסדר 

 

 שאין בנמצא? אין בנמצא. הבנו  מר יוסי ברודני:

 

 שחקנים,  12 מר גבי חדד:

 

אין בעיה, הכדורגל עולה פה כמעט כל פעם, אפשר להעלות את  מר יוסי ברודני:

 זה בעוד חודשיים שוב פעם. הלאה, השאילתא השנייה. 

 

השאילתא השנייה, פנו אליי מספר רב של מתפללים מבית  עו"ד משה קייקוב:

 ל, לגבי הנושא, רינת ישראל שבו אני גם מתפלהכנסת 

 

סליחה שאני מפריע לך, אני מזכיר לך את הפניה שיעקב ויליאן  מר יוסי ברודני:

 ביקש ממך, את אותם פניה. 

 

.  עו"ד משה קייקוב:  הבאתי לו, הבאתי לו

 

 הבאת לו, אוקיי.  מר יוסי ברודני:

 

 רגע, על איזה בית כנסת מדובר?  מר הרצל ארביב:

 

 ישראל.  רינת  עו"ד משה קייקוב:

 

.  מר יוסי ברודני: .. הלאה, כן . 
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 איפה זה?  גב' מיכל נתנאל:

 

ברחוב שמחה הולצברג, שני בניינים צמודים למקווה החדש  עו"ד משה קייקוב:

מתי  –שנבנה. פונים אליי כל יום מתפללים ושואלים אותי שאלה פשוטה 

יצא לי לדבר  המקווה הזה יפתח בשעה טובה? ואני עשיתי קצת בירור, וגם קצת

 עם ההוא, עם הזה, 

 

 מי זה ההוא והזה?  :מר עדי גרוס

 

 לא משנה.  עו"ד משה קייקוב:

 

 עם ההוא, עם הזה.  מר יוסי ברודני:

 

 אתה רוצה שאני אגיד לך עם מי? עם הקבלן שבונה.  עו"ד משה קייקוב:

 

 כן?  :מר עדי גרוס

 

של דבר, שיש שם סכסוך וגם עם גבי, ואני הבנתי בסופו  עו"ד משה קייקוב:

 כספי. 

 

 כן?  :מר עדי גרוס

 

כן. לפי מה ששמעתי, לפי מה שקיבלתי מאנשים. ואני שואל  עו"ד משה קייקוב:

את עצמי, למה בגלל סכסוך כספי, שאחד אומר היית צריך לבנות גם את זה, 

שלם לי יותר, צריכים תושבים, וגם תושבות  –השני אומר לו ביקשת שינויים 

 לבוא ולנסוע למרחקים, בשביל לטבול?  העיר,
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.  גב' מיכל נתנאל: .  איזה מרחקים? כל גבעת שמואל.

 

 אני אסביר. אם אתה גר ברחוב שמחה הולצברג,  עו"ד משה קייקוב:

 

 נו?  גב' מיכל נתנאל:

 

 אז אתה יכול ללכת ברגל למקווה, ואתה לא צריך לנסוע,  עו"ד משה קייקוב:

 

ע גב' מיכל נתנאל:  גנון, גם לשי עגנון אתה יכול ללכת ברגל. שי 

 

.  מר גבי חדד: . .  מיכל, 

 

 אני חושב שגם התורה מצווה לדקדק בכספי ציבור.  :מר עדי גרוס

 

 שנייה.  עו"ד משה קייקוב:

 

נוריד חצי אחוז בארנונה, וגם כל מה שקבלן יגיש לנו, אנחנו מר יוסי ברודני:  גם 

 נאשר לו. 

 

ר מר משה מרר: ק למקווה? אני לא מבין עכשיו, ברצינות, אני מדבר אבל זה 

 אליך. 

 

 אני לא סיימתי אבל.  עו"ד משה קייקוב:

 

 אתה יודע,  מר משה מרר:

 

 אני לא סיימתי.  עו"ד משה קייקוב:
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אבל לא צריך את המקווה הזה. יש מספיק, שתי מקוואות, זה  מר משה מרר:

 על זה.  הוספנו בתור אקסטרה. עכשיו אני רוצה שתדבר

 

 וואלה, זה המקווה הכי מטורף שראיתי בחיי.  :מר עדי גרוס

 

 עדי, חברים יקרים,  מר יוסי ברודני:

 

 הרי דיברנו על זה בפעם שעברה, שהוא רוצה לגמור את הסכסוך.  מר משה מרר:

 

 משה, בבקשה. קדימה.  מר יוסי ברודני:

 

לקבלן משהו כזה, או עכשיו אני, לא באתי ואמרתי תתנו  עו"ד משה קייקוב:

משהו כזה. אני בא ואומר, חשוב לי מאוד להבהיר את זה, את הסכסוך הזה, 

 משה. 

 

 תנו לו לדבר.  מר בני סומך:

 

משה, אני רוצה למקד אותך, תקשיב. השאילתא זה לא נאום,  מר יוסי ברודני:

 אתה צריך לשאול שאלה, כדי שאנשים ידעו לענות לך. 

 

 י רוצה להבהיר, אבל, נקודות מסוימות. אנ עו"ד משה קייקוב:

 

יודע. אין  מר יוסי ברודני: אבל אתה מבהיר דברים שאין לך שום מידע, אתה לא 

יש סכסוך כספי, אני צריך  –לך שום מושג בכלל מה קורה. עכשיו אתה אומר 

 אין סכסוך כספי, כל הדברים האלה, לא רלוונטי. אין לך מידע.  –להגיד 

 )מדברים ביחד( 
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 תנו לי בבקשה.  עו"ד משה קייקוב:

 

 רגע, רגע, רגע, אני נותן לך עכשיו, מה שנקרא,  מר יוסי ברודני:

 

 שני משפטים.  עו"ד משה קייקוב:

 

לא משפט, תשאל את השאלה שלך, תקבל תשובה ונמשיך  מר יוסי ברודני:

 הלאה.

 

יודע שכבר לפני איזה שבועיים שלושה, בוצ עו"ד משה קייקוב: עה כבר אני 

 תיקונים פה, תיקונים שם. –מסירה ראשונה, אמרו לקבלן 

אני מבקש שיפתחו, אני רוצה לדעת למה לא פותחים את המקווה, ואם זה, אכן, 

בגלל סכסוך כספי, למה לא מעבירים את זה לגוף שלישי, שמצד אחד פותחים את 

וכלו המקווה, משלמים את מה שאין במחלוקת, ומצד שני שהנשים והגברים י

 לטבול שמה. 

 

 ₪. חסרים לנו מיליון  מר משה מרר:

 

 לא חסר כלום.  עו"ד משה קייקוב:

 

 חסר.  מר משה מרר:

 

מיליון מתוך שמונה  6לפי מה שאז צחי הראה, בינתיים  עו"ד משה קייקוב:

 מיליון, אם זיכרוני אינו מטעני...  6.5מיליון שהוקצו, או 

 

 ₪. יון אבל הבטיחו לנו מיל מר משה מרר:
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 אני אענה על השאלה.  מר גבי חדד:

 

 אני רוצה לדעת,  עו"ד משה קייקוב:

 

 השאלה ברורה, השאלה ברורה.  מר גבי חדד:

 

 מה צריך לקרות כדי שהמקווה מחר יפתח?  עו"ד משה קייקוב:

 

השאלה ברורה, התשובה פשוטה. אין סכסוך כספי, יש ויכוח קבוע  מר גבי חדד:

, לכן הוא לא 4אדם לא קיבל טופס  – 2צוע, מה לא ביצע. עם קבלנים על הבי

 זה עכשיו באישורים,  נפתח.

 

 מה הסטאטוס?  עו"ד משה קייקוב:

 

... הכדור אצלו. 4שיקבל טופס  מר גבי חדד:  , 

 

משה קייקוב, משה קייקוב, עם כל הכבוד לך, לא אתה תכננת  מר יוסי ברודני:

ו, לא היית שותף לרעיון שלו. הבית הזה את המקווה, לא היית שותף לתכנון של

פה, האנשים שיושבים פה, הם אלה שדאגו לבניית המקווה. אנחנו דואגים 

 לצרכים של כל תושבי העיר, ללא יוצא מן הכלל.

אנחנו בונים פה מקווה לתפארת מדינת ישראל, מפואר ברמות שחבל על הזמן. 

המקווה הזה, תאריך יש פה חלק מהחברים שגם עשו פה סיור וראו אותו. 

, אני עדיין לא יכול להגיד לך בהתחייבות 15.7המסירה שלו המתוכנן, הוא 

 מלאה, 

 

 יום הולדת שלי.  גב' מיכל נתנאל:
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, יפה. אבל הוא אמור להיות, הוא אמור להסתיים במהלך 15.7 מר יוסי ברודני:

ת הגיע החודש הבא. נשארו שם שני דברים שצריך להסדיר אותם. יועץ הבטיחו

חירום להוסיף על ארון החשמל, עוד ארונות שהם חסיני אש. ודרש שם, בפתח 

הארונות האלה הוזמנו לפני עשרה ימים, והם צריכים להגיע ממש במהלך 

 השבוע.

לאחר מכן, הוא יבוא, ייתן את האישור שלו לכיבוי אש שיגיעו לשם כדי לבוא 

הערות, כי בדרך כלל להראות ולבדוק שהכול עובד. סביר להניח שגם להם יהיו 

שהתוכנית עברה, ויש את האישור שלהם על התוכנית, תמיד כשכיבוי אש 

מגיעים, כשהם רואים את המבנה בפועל, בשטח עצמו, הם מעירים עוד כמה 

 הערות.

יש שם עוד שני חלונות לשחרור עשן, שעכשיו מטפלים בזה. ולאחר שיהיו את כל 

למבנה, ואז  4, אנחנו נוכל לקבל טופס 15.7-האישורים, אני מקווה מאוד שב

 אחרי זה, נוכל להפעיל אותו.אנחנו מיד, בתקופה קצת 

א תאריך, מה שנקרא, שאני יכול להגיד לך עכשיו , הוא ל15.7 -אני אומר, ה

במאה אחוז. אם פתאום יגלו עוד איזושהי תקלה או משהו כזה. אבל אנחנו 

שם, הוא סיים את רוב הדברים ועכשיו לקראת סוף הדרך, הקבלן עכשיו עובד 

הגז כבר ממש עושה תיקוני צבע אחרונים, קצת מערכות וכו' ואת כל הזה, פיר 

הגיע, הוטמן, נמצא שם ואנחנו דואגים לדבר הזה, והוא גם יפתח ברוב עם, גם 

 המקווה גברים וגם המקווה נשים, ובשעה טובה.

 –ו, שזה קילומטר וחצי צפון ואני שוב פעם רוצה להזכיר, בעיר הגדולה שלנ

מערב, יש לנו ברוך השם מקוואות שאנשים יכולים  –דרום / קילומטר מזרח 

 לבוא ולהשתמש בהם. עדי, שתי מילים, ואנחנו עוברים,

 

 משפט אחד,  עו"ד משה קייקוב:

 

 לא, לא, לא, משה, אתה סיימת.  מר יוסי ברודני:
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אוד. אתה עוסק פה בפופוליטיקה. ... ואני שוב, מכבד אותך מ :מר עדי גרוס

כלומר? אם היית מבין איך תהליכים קורים פה, איך חברי ועדת מכרזים 

בקדנציה הקודמת, שהייתי קשור פה אליה, כל חבר שנמצא בכספים, על כל פרט 

 שהם דנו, על כל דבר, המכרז היה מכרז רציני.

הרמה תרד, אני אם אתה רוצה שבגלל שעוד שבוע ועוד שבועיים, או עוד זה, 

 חושב שזה פופוליזם. אתה מנסה כאילו להראות, כאילו אתה, 

 

 פנו אליי.  עו"ד משה קייקוב:

 

דואג לדת, ואחרים לא. אנחנו דואגים לדת בדיוק כמוך, ואם אתה  :מר עדי גרוס

 עושים פה עבודות, עושים אותן רצינית. 

 

 סליחה,  גב' מיכל נתנאל:

 

כועס על העירייה, הייתי מאוד כועס על גבי ועל הייתי מאוד  :מר עדי גרוס

 העירייה, 

 

 זה לכולם, זה לא לדת.  גב' מיכל נתנאל:

 

נותנים אחוז אחד, כשאנחנו ישבנו על זה, יעקב שהיה   אם היו :מר עדי גרוס

יושב ראש הוועדה, ועוד החברים שיושבים פה, אפשר לעשות... אני מצפה 

ה את זה בצורה רצינית, ולא תדרוש, אפילו שעירייה שעושה משהו רציני, תעש

לא תחשוב על מחשבה לוותר לקבלן, בגלל שאנשים פה, יש פה לכולם איפה, אדון 

 קייקוב, איפה לטבול מי שרוצה, והכול בסדר. זה באמת פופוליטיקה. 

 

 אנחנו עוברים לתב"רים. התב"רים, מר יוסי ברודני:
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צחי, רק. בחוקי העזר האלה, יש כאן ל לפני התב"רים, שאלה :גל לנצ'נר רו"ח

.. אני חוזר אחורה פשוט, יש את המספר של המטר רבוע. זה  את המספר של.

 התעריף החדש מה שרשום כאן? 

 

 כן.  עו"ד אילנה תמם:

 

 יש לי, איפשהו, בדפים האלה, את התעריף הישן?  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 לא.  מר משה מרר:

 

 ר'ה...  טוב, אנחנו חב מר יוסי ברודני:

 

 תב"רים  .1

 

אנחנו בתב"רים. התב"רים הוגשו אליכם, ראיתם אותם, דנו  מר יוסי ברודני:

.. אישור תב"רים, תברי  , תכנון תב"עות 785בהם ארוכות בזה, אין כאן דברים.

בתחום גבעת שמואל. אנחנו רוצים לאשר את הגדלת התב"ר בהיקף של חצי 

מיליון  2-על סך של כת תכנון לתב"ע, לצפי הכנסות, השלממיליון, וזאת בהתאם 

מיליון, סך הכול התב"ר המאושר, שני  2קרנות הפיתוח  –הרכב התב"ר ₪. 

 מיליון.

מליאת  –הכנת תוכנית מתאר  –זה התב"ר לעדכון, התב"ר לעדכון וסגירה 

, וזאת 1.6סך ל₪, אלף  410 -מועצת העיר מבקשת לאשר עדכון תב"ר, להקטינו ב

ופית של הכנת התוכנית. ולאחר מכן, לאשרו כתב"ר מאוזן בהתאם לעלות הס

, סך הכול תב"ר מאושר 1,590,322קרנות הרשות  –לסגירה. הרכבת התב"ר 

1,590,322. 

מליאת מועצת העיר מבקשת לאשר את עדכון  –תכנון מבני ציבור  – 772תב"ר 
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פיות וזאת בהתאם לעלויות הסו 1,100,000אלף, לסך  262 -התב"ר, להקטינו ב

של תכנון הפרויקטים, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה. להלן הרכב 

 .1,137,943, סך הכול תב"ר מאושר 1,337,943קרנות הרשות  –התב"ר 

 תב"ר שבע שמונה... 

 

 אמרת מיליון שלוש מאות, פה כתוב מיליון מאה.  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 מאות ארבעים ושלוש. מיליון מאה שלושים ושבע תשע  מר יוסי ברודני:

 

 מיליון מאה.  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 . 1,137,943 מר יוסי ברודני:

מיליון.  3.4ך לס₪ אלף  12 -תוספת קומה בית יוסי, להקטינו ב – 788תב"ר 

תב"ר כוזאת בהתאם לעלויות הסופיות של ביצוע הפרויקט. לאחר מכן, לאשר 

 .3,438,254ול תב"ר מאושר , סך הכ3,438,254מאוזן לסגירה, קרנות הפיתוח 

מליאת מועצת העיר מבקשת  –תכנון להקמת אולם ספורט עירוני  – 791תב"ר 

מיליון, וזאת בהתאם  1.3סך של ל₪,  15,000 -לאשר עדכון תב"ר, להקטינו ב

 לעלויות הסופיות של תכנון הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה.

 

 פורט זה? איזה אולם ס מר הרצל ארביב:

 

 האולם הגדול.  מר גבי חדד:

 

 האולם הגדול?  מר הרצל ארביב:

 

 כן.  מר יוסי ברודני:
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 זה התכנון.  מר גבי חדד:

 

 .1,284,855, סך הכול תב"ר מאושר 1,284,885קרנות הרשות,  מר יוסי ברודני:

 תכנון ופיתוח מרכז מבקרים בפארק רמון.  – 797תב"ר 

 

 , רק התכנון. זה התכנון מר גבי חדד:

 

רק התכנון. מליאת מועצת העיר מבקשת לאשר עדכון תב"ר,  מר יוסי ברודני:

וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של ₪, אלף  300ך לס₪ אלף  41 -להקטינו ב

 תכנון הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה. 

 

 זה כולל את הבאר שם?  מר הרצל ארביב:

 

 ן. נכו מר יוסי ברודני:

 

 זה התכנון.  מר גבי חדד:

 

 זה רק התכנון, חבר'ה, יש עוד את השלב הבא של הביצוע.  מר יוסי ברודני:

 

 יש תב"ר קיים ופתוח.  מר גבי חדד:

 

 פתוח.  מר יוסי ברודני:

 

 של המרכז עצמו.  מר גבי חדד:

 

להמשך של המרכז עצמו, שממש בזמן הקרוב הוא יובא פה  מר יוסי ברודני:

 ת. עבודו
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 אוקיי.  מר הרצל ארביב:

 

. 308,705, בסך הכול תב"ר מאושר 308,705אז קרנות הרשות  מר יוסי ברודני:

, תכנון ציר בר לב, ציר בר לב זה בעצם הנשיא החדש, מה שמתחיל 834תב"ר 

 בעצם בכיכר הגששים, וממשיך מזרחה. 

, לסך של אלף 855-מליאת מועצת העיר מבקשת לאשר עדכון תב"ר, להקטינו ב

אלף, וזאת בהתאם לעלויות הסופיות של תכנון הפרויקט. לאחר מכן, לאשר  150

 כתב"ר מאושר לסגירה.

, סך הכול תב"ר מאושר 13,075, קרנות הרשות 131,619משרד התחבורה 

144,694. 

מליאת מועצת העיר מבקשת לאגף העירייה. משרדים  ההקמת מבנ – 835תב"ר 

וזאת בעקבות החלטת ביטול ₪, לאפס ₪, רה מיליון לעדכן תב"ר, להקטינו בעש

הקמת המבנה בשלב זה, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה. אז קרנות 

 אפס, סך הכול תב"ר מאושר אפס. –הפיתוח 

לאשר עדכון מליאת מועצת העיר מבקשת  –הקמת מרחב למידה  – 853תב"ר 

אם לעלויות הסופיות של אלף, וזאת בהת 160לסך ₪,  2000-תב"ר, להקטינו ב

, 80הקמת הפרויקט, ולאחר מכן לאשרו כתב"ר מאוזן לסגירה. משרד החינוך 

  .158,360, סך הכול תב"ר מאושר 78,360קרנות הרשות 

 

 זה בתיכון מרחב הלמידה? איפה הוא?  מר הרצל ארביב:

 

 . 221זה  מר גבי חדד:

 

 באולפנה?  מר הרצל ארביב:

 

 בזאת לאישורכם, תב"רים מאוזנים לסגירה. מוגש מר יוסי ברודני:
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 ₪.אלף  504תאורת רחוב ברחוב הרימון על סך  – 852תב"ר 

 ₪. אלף  336ביצוע שיקום מסודר ברחוב, רחבת אילן, שכונת זה,  – 862תב"ר 

 

 סליחה, ציר בר לב כולו שלנו? כולו בגבעת שמואל?  מר הרצל ארביב:

 

 איך?  מר גבי חדד:

 

 ציר בר לב, כולו בשיפוט של גבעת שמואל?  :מר הרצל ארביב

 

בחלק מסוים כן, בחלק השני כיכר הסונג טאואר, ומזרחה, זה  מר יוסי ברודני:

 חצי חצי. 

 

 חצי חצי?  מר הרצל ארביב:

 

 כן.  מר יוסי ברודני:

 

 איך הם משתתפים?  מר משה מרר:

 

 בבקשה, אם יש,  מר יוסי ברודני:

 

 פתח תקווה. חצי חצי עם  מר גבי חדד:

 

 אם יש איזה שהן שאלות או הערות, זה הזמן.  מר יוסי ברודני:

 

. זה חצי  מר משה מרר:  חצי? או שזה משרד התחבורה העביר לנו?  –..

 

, מר יוסי ברודני:   גם משרד התחבורה העביר לנו
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 וגם העבודות חצי חצי? או שזה משרד התחבורה?  מר משה מרר:

 

 מה?  מר יוסי ברודני:

 

 לא שומע.  מר הרצל ארביב:

 

 העבודות, אנחנו משתתפים,  מר יוסי ברודני:

 

 כן, הכול.  מר גבי חדד:

 

מיליון האלה,  ₪13, מיליון  13משרד התחבורה נתן לנו  מר יוסי ברודני:

מתחלקים שווה בשווה בינינו לבין פתח תקווה, והעלויות הנוספות שיהיו לנו 

חצי, מכספי עיריית פתח תקווה ומהכספים  ציחמיליון, יתחלקו  13-מעבר ל

 שלנו. כן? 

 

אני פשוט לא עברתי על זה, תכנון מבני ציבור, למה לסגור את  מר משה מרר:

 התב"ר, צחי? 

 

 מה?  מר צחי פרץ:

 

  לתכנן מבני ציבור?לא ממשיכים למה לסגור? אנחנו  מר משה מרר:

 

.  מר צחי פרץ:  לא זה תב"ר ישן שפתחנו

 

 זה תב"ר ישן.  ר:מר משה מר
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.  מר צחי פרץ:  כן

 

 כי זה תכנון.  מר משה מרר:

 

 אני מזכיר שתב"רים, מעל שנה,  מר צחי פרץ:

 

 כשאין בהם פעילות, אנחנו צריכים לסגור אותם.  מר יוסי ברודני:

 

 אנחנו סוגרים אותם, בהתאם להוראות של משרד הפנים.  מר צחי פרץ:

 

 ת אגפי העירייה? זה לא פה למעלה? ומה זה תב"ר להקמ מר משה מרר:

 

 לא, לא, לא. מר הרצל ארביב:

 

. לא, אנחנו תכנ מר יוסי ברודני:  נו עוד מבנה באתרוג, שכרגע אנחנו..

 

 זה ירד לגמרי?  מר הרצל ארביב:

 

כרגע התכנון ירד לגמרי, מכיוון שאנחנו חושבים שלא ראוי  מר יוסי ברודני:

 לעשות מבנה שהוא ללא חניות. 

 

 בגלל נושא החניות.  מר הרצל ארביב:

 

ונושא החניות ייקר את זה, ולכן אנחנו כרגע מנסים לראות איך  מר יוסי ברודני:

אנחנו מסתדרים עם מה שאנחנו בונים פה, ולאחר מכן אנחנו נעשה את הבדיקות 

במידה וכן, נביא את זה לשיקול ואת השיקולים ונראה אם אנחנו מתקדמים, 

 הבית.
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 רה, כנראה שהתוכנית תהיה תוכנית שונה ממה שחשבנו לעשות. בכל מק

 

.  מר משה מרר:  אוקיי

 

 אלף תאורת רחוב הרימון, זה לד?  504 :גל לנצ'נר רו"ח

 

 כן.  מר גבי חדד:

 

 . 5Gוזה, אני חוזר פה לרעש הציבורי על  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 . 5G -חבר'ה, ה מר יוסי ברודני:

 

 ן קשר? מישהו בדק בעירייה? לא מהמתקין. לא, אי :גל לנצ'נר רו"ח

 

 ? 5Gמה הבעיה עם  מר הרצל ארביב:

 

 לא שאלתי אם יש  בעיה.  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 לא, אני שואל, מה הבעיה.  מר הרצל ארביב:

 

בעיר גבעת שמואל,  5Gחברים יקרים, זה לא לדיון פה, אבל אין  מר יוסי ברודני:

ברו, נבדוק את כל הדברים. אני מכיר את , כשיד5Gאף אחד גם לא דיבר על 

זה לא... מנורות הלד האלה זה הרעש הציבורי של אנשים שמתנגדים לזה מאוד, 

 לא רלוונטי. הם צריכים לבוא אלינו כדי שאנחנו נאשר להם לעשות אתזה. 

 

.  גב' מיכל נתנאל: .  סליחה.
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 5Gעם הקבלן  אנחנו רוצים עם הקבלן של הרכבת, לא סוגרים מר יוסי ברודני:

 או לא, זה צריך לסגור מול העירייה. 

 

 ראיתם את הכותרת הזאת פעם, יוסי?  מר הרצל ארביב:

 

 מה?  מר יוסי ברודני:

 

 ראיתם את הכותרת הזאת בעיתון?  מר הרצל ארביב:

 

 מה זה?  מר גבי חדד:

 

.  מר הרצל ארביב:  הדור החמישי ,תיאורית הקונספירציה והקשר הרוסי

 

יודע להגיד  :ל לנצ'נרג רו"ח אם התשובה נכונה או לא, כן, יכול להיות, אני לא 

 אני שואל. 

 

 לא רלוונטי, אין בזה שום דבר. זה בסדר גמור.  מר יוסי ברודני:

 

 . 5G -גבעת שמואל כבר... עם פרטנר, עם סיבים אופטיים, חבל על ה מר גבי חדד:

 

. אם מישהו התקין משדר על אני יודע שיש סיבים אופטיים :גל לנצ'נר רו"ח

 הלד, 

 

ב מר הרצל ארביב: . 5G -דרך אגב, בר אילן קיבלה אישור לעשות ניסויים 

 שתדעו. 
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 טוב.  מר יוסי ברודני:

 

.  :גל לנצ'נר רו"ח .  עוד שאלה, לגבי ה.

 

תצטרך אישור מאיתנו כדי אני מקווה מאוד שעוד מעט בר אילן  מר יוסי ברודני:

 . 5G -לעשות ניסויים ב

 

  היא קיבלה אישור ממשרד התקשורת. מר הרצל ארביב:

 

.  מר צחי פרץ: .  ציר בר לב זה איפה שה.

 

 ...בסדר?ציר בר לב,  מר יוסי ברודני:

 )מדברים ביחד(

 

 מיליון.   13מה שהוא אמר,  :גל לנצ'נר רו"ח

 

 יש תב"ר אחר,  מר צחי פרץ:

 

. :גל לנצ'נר רו"ח . .  יש תב"ר אחר, הבנתי

 

,  סי ברודני:מר יו  מכיכר סונג טאוואר לכיוון רבין

 

 מכיר.  :גל לנצ'נר רו"ח

 

יופי. אין שאלות, אנחנו נעלה להצבעה. אני מעלה, קודם כל,  מר יוסי ברודני:

תכנון תב"עות בתחום גבעת שמואל, אני מעלה  – 785את התב"ר לעדכון. תב"ר 
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התב"ר? אוקיי, אז  להצבעה את התב"ר כפי שהוא הוקרא והדברים פה. מי בעד

 פה אחד, כולם הצביעו לתב"ר.

הכנת תוכנית  – 713אני קורא, רגע, את התב"רים לעדכון וסגירה, אז זה תב"ר 

תוספת קומה בית יוסי,  – 788תכנון מבני ציבור, תב"ר  – 772מתאר, תב"ר 

תכנון ופיתוח מרכז  – 797תכנון והקמת אולם ספורט עירוני, תב"ר  – 791תב"ר 

 הקמת מבנה משרדים – 835ציר בר לב, תב"ר  – 834רים בפארק רמון, תב"ר מבק

הקמת מרחב למידה. מי בעד התב"רים כפי שנקראו  – 853לאגף העירייה ותב"ר 

 ועודכנו לסגירה? כולם פה אחד, תודה.

ותב"ר  852שני התב"רים האחרונים, שהם בעצם מאוזנים לסגירה סופית, תב"ר 

  צביעו בעד, פה אחד., מי בעד? כולם ה862

 

 דו"ח רבעוני .2

 

, הדו"ח הזה 2020, רבעון ראשון לשנת 2020דו"ח רבעוני לשנת  מר יוסי ברודני:

מובא לעיון, היה בו דיון בוועדת הכספים, והוא מונח בפניכם, כדי שתקראו 

יגיד מספר מילים.   ותלמדו אותו. צחי 

 

שלו, הוא בעצם לא מייצג  ממש בקצרה, דו"ח לפני, למרות התאריך מר צחי פרץ:

₪, מיליון  352-מיליון ל 336-את משבר הקורונה. סך המאזן כאן בעצם גדל מ

כמו תמיד, גידול בקרנות, בעיקר בהשבחה  כאשר הגידול, כמובן, הוא בעיקר

 . 2בעמוד באמת את זה שעברו את השינויים, בסדר? ניתן לראות 

מלוות לזמן ארוך, ממשיך לרדת.  אני מזכיר שסגרנו את מרבית ההלוואות שלנו,

אלף  180-בלבד, ואנחנו מציגים, בעצם, איזון, כ₪ מילון  5.6עומס המלוות הוא 

 עודף קטן, בסדר? ₪ 

 

אנחנו בדירוג דן אנד ברדסטריט, שמדרג את הערים, אז בין  מר יוסי ברודני:

בארץ, אלף תושבים, אנחנו הגענו היום בדירוג למקום הראשון  50הערים שהן עד 
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וכו' וכל  איתנות כספית מבחינת מה שנקרא, התנהלות כספית, בין כל הערים,

השנה, אנחנו תמיד נמצאים בשלישייה הראשונה, השנה דירגו הדברים האלה. אז 

 אותנו במקום הראשון. 

יה, מנכ"ל העירייה, מגזבר העירי -אמת ישר כוח לכל העוסקים במלאכה אז ב

ם, יושב ראש ועדת כספים, אנחנו נמשיך לנהוג היועצת המשפטית, ועדת כספי

בצורה אחראית, ואני חושב שבסופו של דבר, הדברים האלה מגיעים לציבור, 

 והציבור גם מרוויח מזה.

איזה שהן שאלות לגבי הדו"ח הכספי, הדו"ח הוא לא עולה להצבעה, רק אם יש 

 לעיון ולהבאה של הדברים. אני רוצה להגיד תודה.

ב זה להגיד שאתמול היה, מה שנקרא, אירוע היסטורי בעיר גבעת אני רוצה בער

שמואל, תלמידי התיכון הממלכתי נבחנו בבגרות הראשונה שלהם, שהשבוע זה 

מדעים, הייתה בגרות בכימיה. היו שם שלושים בני נוער שניגשו לבגרות בכימיה, 

הבנים ילדים, יחד עם עוד בנות באולפנה שניגשו, ויחד עם  23יחד עם עוד 

בישיבה, ובשעה טובה, כל ילדי העיר גבעת שמואל נבחנים ועושים את הבגרות 

שלהם פה בעיר. אנחנו כמובן מאחלים להם הצלחה גדולה מאוד. היום הייתה 

 בחינה במדעי המחשב, יום חמישי...

 

 מחר זה מדעי המחשב.   גב' מיכל נתנאל:

 

. מר יוסי ברודני: .  מחר מדעי המחשב, ביום.

 

 

_________________ 
 יוסף ברודני

 ראש העירייה

________________ 
 גבי חדד

 עירייההמנכ"ל 
 


