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, ג' בשבט, ראש חודש 29.1.2020רב טוב לכולם, יום רביעי, ע מר יוסי ברודני:

. על סדר היום 1/2020 שבט תש"פ. אני מתכבד לפתוח את ישיבת המליאה

שהוגשה אליכם מבעוד מועד. ההשלכה שלה זה הנושא של  2020תכנית פיתוח 

ונוסף  התב"רים, אנחנו מעלים את נושא התמיכות, כפי החומר שחולק לכם. 

גם, אנחנו דיברנו על זה, גם כנפיים של קרמבו, כאילו שהם יביאו לכם עכשיו 

 2יש לנו לנו את כמות הילדים, אבל גם הדבר הזה נוסף עכשיו. בשונות 

נושאים, אחד זה ועדה לשימור אתרים בעיר גבעת שמואל, ונסיעות של 

 משלחת לעיר תאומה ולפולין אחרי זה. 

 
 . 2020תכנית פיתוח לשנת  .1

 
. 2020אז אנחנו נתחיל קודם כל עם נושא של תכנית הפיתוח  ודני:מר יוסי בר

אנחנו במסגרת אישורי התקציב שלנו בשנים האחרונות עם אישור התקציב 

ומיד לאחריו, מגישים את תכנית הפיתוח לאישור משרד הפנים. תכנית 

הפיתוח נמצאת פה לפניכם. כאשר אנחנו, גם בגלל השנה שהיא קצת שנה 

הנושא של תקציבי ממשלה, אז בעצם שמנו פה את הדברים מורכבת מכל 

. יש עוד 2020שאנחנו מאמינים שיש להם ודאות, להתחיל להתקיים בשנת 

כמה נושאים גדולים שלא שמנו אותם פה כרגע, כי אנחנו לא יודעים אם 

תהיה היתכנות. אבל כרגע התכנית הזאת היא תכנית שמוגשת לכם. גזבר 

גם נתונים מחינת הכספים שיש בקרנות וכל הדברים  העירייה מספר מילים,

 האלה, ומיד לאחר מכן נקריא גם את התב"רים ונעלה להצבעה. 

 

כמו שיוסי אומר, המחוז משנה שעברה באמת מתחיל להקפיד  מר צחי פרץ:

ואנחנו בעקבותיו מגישים תכנית פיתוח בעצם לכל השנה. כאשר באמת אנחנו 

כי תמיד קיים חוסר ודאות, אבל השנה בעצם . עושים רק דברים שהם בטוחים

יותר מבדרך כלל, לגבי האם יהיו הרשאות, בעיקר בנושא בינוי ומשרד 

תעתדים להתחיל ולהקים בית התחבורה, לפרויקטים. אני מזכיר שאנחנו מ
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ספר ממלכתי דתי נוסף. אבל כרגע אין הרשאות. אין לנו טעם להתחיל לפתוח 

.  תב"רים ותכנית פיתוח, כי  יש חוסר ודאות, אם נקבל בכלל הרשאה..

 

 פתחת תכנית לתכנון.  מר משה מרר:

 

לתכנון. המטרה היא באמת גם להתחיל באמת במהלך השנה.  מר צחי פרץ:

באמת, כל הפרויקטים האלה אם אתם מסתכלים, זה פרויקטים שכמעט כולם 

הקרנות  זה כסף בעצם מקרנות הפיתוח שיש לנו. אני מזכיר שלעירייה בעצם

ח ככה נכון להיום. אנחנו לקראת סגירת מיליון ש 185-הן יחסית גבוהות. יש כ

 מיליון שח.  187ספרים, יש 

 

.  מר משה מרר: .  שלא.

 

.  מר צחי פרץ: . האגרות האלה אחרי בעצם אותם תב"רים שפתחנו. ברגע כן.

שאנחנו פותחים תב"רים ומקבלים אישור משרד הפנים. באותו רגע אנחנו 

מיליון  38-39-בירים בעצם את הכסף לקרן. אז בעצם תכנית הפיתוח היא כמע

תב"רים בעצם מקרנות, שיפוץ מבני חינוך,  3תב"רים,  5שח. יש פה בעצם 

. אנחנו בעצם מעבירים  ו.. הקמת הפארק בצפון גבעת שמואל אתם מכירים. 

..ו תב"רים קטנים שבעצם  2-את אגף הרווחה, איפה שהיתה פעם החטיבה.

עכשיו קיבלנו בשבוע האחרון הרשאות ממשרד הפנים. זה תב"רים שבעצם 

. למרות שהסכומים כאלה מצחיקים, כל אחד  שח, זה  50,000משרד הפנים..

שח. שאר  750,000רפורמה ברישוי עסקים ורכישת חפ"ק נגרר לחירום 

התב"רים שפה זה בעצם תב"רים שכבר אישרנו אותם בעבר, אנחנו בעצם 

. בפועל, בעיקר בנושא הזה שבעצם התוספת מעדכנים א ותם בהתאם..

קומות, זה בעצם כל  2-והשלמה והקמה של בניין העירייה. זה לא רק ה

ההקמה של בניין העירייה שיתאים. וקידום תכניות עתידיות, שזה בעצם אני 
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עות אצלנו, והקרקעות וקרקעות פרטות, העירייה בעצם "מרבית התב מזכיר

לת, מקדמת את התב"עות. בעצם השיטה שאנחנו קודם כל זו שיוזמת, מטפ

אז אנחנו מחייבים אותם מקבלים, מוציאים, רק אחרי שבאים בעלי קרקע, 

ונושא של  בעצם בתכנון. זה בעצם הבקשה של אגף הנדסה להמשיך פיתוח. 

נגישות שהוא דבר מאוד חם, יש חובה לרשות המקומית לבצע נגישת של 

ון שח להתאים אותו. מילי 1מגדילים אותו בעוד  המרחב הציבורי ואנחנו

יחסית מצבנו בנושא הזה טוב, סיימנו את מרבית ה... בנוסף נתתי לכם בעצם 

תב"רים, יש לכם  53-פירוט. לא לשכוח שקיימים לנו חוץ מהתב"רים עוד כ

בעמוד האחרון. שימו לב את היתרה הגבוהה שלהם, כלומר יש שם יתרה 

מיליון שח. חלקם אגב הם תב"רים  119צם קיים של ע בעבעצם לביצוע. הביצו

 שבאחרונה אישרנו, בחודש חודשיים האחרונים. 

 

תב"רים,  6בעמוד שיש בו אישור תכניות פיתוח, טבלה של  מר הרצל ארביב:

איזה מהם זה כוכבית שהם אושרו בעבר ורק ההיקף עודכן? כי יש פה כוכבית 

 למטה. 

 

 . 6,7,8 מר צחי פרץ:

 

 . 6? יש פה עד 6,7,8מה זה  הרצל ארביב: מר

 

 לא, לא חילקו חדש.  מר צחי פרץ:

 

נייר מעודכן?  מר הרצל ארביב:  יש 

 

 כן. גבי חילק היום.  מר צחי פרץ:
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 גבי, יש לך בשבילי עותק? אני הבנתי מהבית את הקודם.  מר הרצל ארביב:

 

 נשלח במייל.  מר גבי חדד:

 

שקיבלנו הרשאה ממשרד  התב"רים שאמרתי 2ההבדל זה רק  מר צחי פרץ:

 שח, אחד עבור רישוי עסקים ואחד עבור אותו חפ"ק.  50,000הפנים, פעמיים 

 

 איך אתה  מעניש את אלה שמביאים מהבית.  מר הרצל ארביב:

 

 אתה צודק.   מר צחי פרץ:

 

 אני צריך לקבל צל"ש שאני מביא מהבית.  מר הרצל ארביב:

 

 או גנראטור, מה כתב שם?  זה חפ"ק מר משה מרר:

 

 זה חפ"ק נגרר גנראטור.  מר צחי פרץ:

 

.  מר גבי חדד: .  זה חפ"ק, זה חפ"ק.

 )מדברים ביחד( 

 2חבר'ה, בואו נעשה סדר בדברים, אין פה שום שינוי, למעט  מר יוסי ברודני:

שח כל אחד, שקיבלנו אותם בימים האחרונים, שזו  50,000תב"ר"ים של 

עסקים וברכישת נגרר חפ"ק. אם היו, סליחה שאני אומר  הרפורמה ברישוי

את זה, קצת מקשיבים למה שצחי מדבר במלל, היו זה. כל שאר הדברים אין 

 שינויים. 

 

 מה זה ברפורמה? תוכנות חדשות?  מר משה מרר:
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, זה בעצם תב"רים שכבר 6,7,8מה שכתוב עכשיו במספר  מר יוסי ברודני:

שיו אנחנו מדייקים אותם בהתאם לתוצאות אישרנו אותם בעבר, רק עכ

קומות, קידום תכניות  2שאנחנו קיבלנ, לגבי הסכומים. אבל בניין העירייה 

נגישות ציבורית.   וביצוע 

 

 זה לא מונע מאיתנו לעשות עוד תב"רים.  מר משה מרר:

 

 לא מונע.  דובר:

 

.  מר משה מרר:  כי זה השתנה פתאום איזה משהו

 

זו תכנית שמראה כיוון. הדברים האלה, חבר'ה, לא מונע.  מר יוסי ברודני:

במידה ויהיו תב"רים אחרים שמחר צריכים לבוא לשולחן, מביאים אותם 

 ומאשרים אותם בדיוק באותה דרך למשרד הפנים. כן, שאלות. 

 

.. הקמת המקווה, רשום פה  עו"ד משה קייקוב: קודם כל לגבי פרויקט.

מיליון. ונותרו  6.366ון שח, מתוכם מומשו מילי 8.5שהתקציב המאושר הוא 

 מיליון שח, שהמקווה הוא פה בשלבי סיום.  2.160

 

 אומר שלא הגיע החשבון האחרון.  מר צחי פרץ:

 

 לא אישרנו לו את החשבון הזה.  מר גבי חדד:

 

.. משרד הדתות שיאשר לנו מיליון  עו"ד משה קייקוב: . לא, למה אני שואל? 

..  שח.
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  -קודם כל, לא לשכוח, כשאני מוציא נייר, זה אומר מר צחי פרץ:

 )מדברים ביחד( 

 הוא רוצה להשאיר את הכסף במשרד הדתות.  מר צחי פרץ:

 

  -אם נצליח לקבל כסף ממשרד הדתות מר יוסי ברודני:

 

 אני יודע.  עו"ד משה קייקוב:

 

 נו, אז מה השאלה?  מר יוסי ברודני:

 

 סר לנו כסף לסיים את הפרויקט. אני הבנתי שח עו"ד משה קייקוב:

 

 ממש לא.  דובר:

 

 אנחנו יכולים לצאת לדיון פנימי? בואו נצא לדיון פנימי.  מר יוסי ברודני:

 
 *** ההקלטה הופסקה לבקשת ראש העיר ***

 
אחרי דיון פנימי חזרנו חזרה לדיון, אנחנו נמצאים פה  מר יוסי ברודני:

, עוד לא הגענו לתב"רים. לגבי בנושא של תכנית הפיתוח כולל התב"רים

תכנית הפיתוח עצמה, היא הובהרה, היא נדונה ארוכות בקואליציה. אני 

ר את הדברים. ואני אומר עוד פעם, חושב שאנשים מכירים בסופו של דב

בכל שנה משפצים את בתי הספר. שיפוץ מבני חינוך וציבור בעיר. אנחנו כ

את בית ספר אלון וגם את בית  אנחנו סיימנו מה שנקרא בשנה האחרונה גם

ספר בן גוריון, ואנחנו השנה עושים את החטיבות הצעירות בבית ספר מורשת 

זבולון. אנחנו בתוספת של מספר כיתות בבית ספר מורשת מנחם, וגם עושים 
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הרחבה של האולפנה. וכמובן שבכל שאר בתי הספר עושים את כל הפעילות 

רים הנצרכים. מכיוון שיש לנו מספר השוטפת של צביעה, תיקונים, כל הדב

מיליון שח. פארק צפון גבעת  8עבודות שהוא טיפה יותר גדול, השנה שמנו 

שמואל, זה הפארק שנמצא בעצם בין רח' ירושלים לרח' הגפן, שיש פארק של 

דונם שנמצא בימים האלה בתכנון. התכנון שלו לצאת לפועל  20בערך 

יולי והתאמת מבנה הרווחה. מבנה הרווחה  . שיפוץ2020אוגוסט -בסביבות 

עובר לכאן איפה שהיתה החטיבה הצעירה אלון למעלה, וגם אותה אנחנו 

שח.  50,000בעצם מתאימים למבני הרווחה. הטמעת רפורמה רישוי עסקים 

שח. תוספת בניין העירייה, זה אחרי מכרז, ואחרי  50,000חפ"ק לחירום 

הקומות  2גם שיפוץ ועיצוב של שבעצם קיבלנו את התוצאות, שזה כולל 

. ויש לנו בעצם המשך קידום תכניות, שפה אנחנו מגדילים 13.5הקיימות, 

מיליון שח, ונגישות ברחבי העיר, בעיקר מדרכות ומקומות כאלה,  4-אותו ל

 מיליון שח.  2עוד 

 

  -לבין 835אני רוצה רגע להבין את ההבדלים בין פרויקט  עו"ד משה קייקוב:

 

 אז עכשיו אנחנו נעבור.  ברודני: מר יוסי

 

 לא, אני מדבר על תב"רים מאושרים.פ   עו"ד משה קייקוב:

 

אנחנו עכשיו גם על תב"רים. עד עכשיו עברתי על העמוד  מר יוסי ברודני:

הזה. בוא נקריא אותם, אולי יהיו לך שאלות על התב"ר הזה. צריך להקריא 

 מדברים, בסדר?  אותם לפרוטוקול, צריך לשמוע על מה אנחנו

 

 גם המאושרים כבר צריך?  עו"ד משה קייקוב:

 



 גבעת שמואלעיריית 

 29.1.2020, מיום 1 מס'מן המניין  מליאהפרוטוקול 
 

 10 

כן, כן. הגדלה שלהם. אנחנו נמצאים בעצם כתוצאה  מר יוסי ברודני:

מהתכנית, אנחנו נמצאים בתב"רים. אז יש כאן תב"ר אחד שיפוץ מבני חינו, 

פירטתי כאן את הדברים שאנחנו הולכים לעשות איתו, אנחנו מבקשים אותו 

מיליון שח,  20מיליון שח. פארק צפון גבעת שמואל, גם עליו דיברנו  8על 

התאמת אגף רווחה דיברנו. הטעמת רפורמה ברישוי עסקים דיברנו. חפ"ק 

נגרר דיברנו. ועכשיו אנחנו ממשיכים גם לדבר על תב"רים שאנחנו מעדכנים 

נחנו מיליון שח, א 2.5, קידום תכניות עתידיות. אז היה שם 690אותם. תב"ר 

רית דיברנו גם, נגישות ציבו מיליון שח. 4-מיליון ל 1.5מגדילים אותו בעוד 

קמת בית , ה811תב"ר  מיליון שח. 2-מיליון שח, מגדילים אותו ל 1בעצם היה 

 12קיבלנו השתתפות נוספת ממשרד החינוך בהיקף של ספר תיכון. אנחנו 

ם שקרנות הפיתוח זה , אז אנחנו רואים פה בעצ47מיליון שח. סך התב"ר הוא 

מיליון שח. סך  12מיליון שח, מפעל הפיס  18מיליון שח, משרד החינוך  16.2

מיליון שח. כאשר אנחנו מקווים שתהי הפה עוד איזושהי  47הכל כמעט 

הקטנה קטנה בקרנות הפיתוח. קרנות הפיתוח זה בעצם סכום הכסף שהוצאנו 

, 856שיהיה פה. תוספת תב"ר  מקרנות העירייה. אבל אנחנו גאים על כל סכום

 על זה אנחנו דיברנו.קומות לבניין העירייה, גם  2זה 

 

דברים שאני לא הבנתי, קודם כל לגבי העניין של  2 עו"ד משה קייקוב:

קומות העירייה, רשום לי פה בפירוט שעד עכשיו התקציב המאושר  2התוספת 

אני עולה למעלה לתב"ר מיליון שח. וכש 40מיליון שח, וביצוע בפועל זה  7זה 

מיליון  10-מת מבני משרדים לאגפי העירייה בהק –, רשום לי שוב פעם 835-ל

מקומות  2-פרויקטים שונים ב 2שח. אני רוצה להבין, אנחנו מדברים על 

 שונים? 

 

 כן, כן.  מר יוסי ברודני:
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אני רוצה שתסביר לי איפה המשרדים יהיו. כאילו את  עו"ד משה קייקוב:

 ות בונים למה, ואת המשרדים למה? הקומ

 

יש לנו חוץ מזה תב"ר שהתכוונו בעצם להקים, וכרגע עדיין לא  מר צחי פרץ:

 התחלנו להקים אותו, ברחוב האתרוג. 

 

ליד הבית הירוק יש עוד מגרש חום שאנחנו תכננו גם לעשות  מר יוסי ברודני:

  -שם בניין משרדים. כרגע אנחנו

 

 להשכיר אותו?  כדי עו"ד משה קייקוב:

 

 לא, בהתחלה חשבנו על... משרדים של העירייה.  מר גבי חדד:

 

בהתחלה חשבנו שחלק מהמשרדים של העירייה, חשבנו  מר יוסי ברודני:

למשל שאגף הרווחה ואגף ההנדסה יעברו לשם, וגם חשבנו להעביר לשם את 

 המועצה הדתית. בסדר? כרגע אנחנו לא בונים את הבניין. 

 

 כרגע זה בהולד.  ל ארביב:מר הרצ

 

כן. הסיבה העיקרית שהבניין בהולד, זה בגלל שהבניין תוכנן  מר יוסי ברודני:

ללא חניות, ואנחנו חושבים שעם כל ה... והרכבות הקלות וכו', עדיין זה לא 

נכון לתכנן מבנה ציבור ללא חניות בכלל, ולכן עכשיו אנחנו מה שנקרא עושים 

נו שא חניות. אז זה נבדק כמה חניות אפשר לקבל שם, איזשהו רוורס לגבי 

האם זה כדאי וכו' וכל הדברים האלה. ולכן כרגע אנחנו לא בונים אותו. אבל 

אנחנו מאוד בעד שלעירייה יהיו משרדים וכאלה דברים, כי גם היום יש לנו 

כל מיני דברים שאנחנו שוכרים בשביל המקום, ולכן אנחנו מעדיפים לקבץ 
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נים שלנו. מעדיפים להשקיע השקעה חד פעמית ולא חודש בחודשו ולהיות במב

או לא משנה, לשלם על שכירות. וכן, גם אם יישארו שם משרדים או דברים 

 אחרים, אנחנו נדע לנצל אותם בצורה טובה, שזה יהיה מה שנקרא נכס מניב. 

 

. בניין של העירייה, נגיד בניין של  עו"ד משה קייקוב:  קומות?  10למה..

 

  -כי בתב"ע יש לנו מר יוסי ברודני:

 

 קומות בלבד?  2אז עוד  עו"ד משה קייקוב:

 

 קומות...  2-לא, גם אי אפשר יותר מ מר גבי חדד:

 

 . 4אפשר  מר משה מרר:

 

קומות, וגם  2קודם כל, הבניין הזה תוכנן להשיא רק  מר יוסי ברודני:

 . קומות 2מבחינת זכויות הבנייה שיש, יש כנראה עוד 

 

קומות לא היו מאכלסות את כל המשרדים של  2ועדיין  עו"ד משה קייקוב:

 העירייה. 

 

אנחנו את הרווחה מוציאים מהבניין פה לאלון חטיבה  מר יוסי ברודני:

צעירה, שזה גם לא תוכנן מראש וזה כחלק מהמקום, קבוע. ואנחנו מתכננים 

 את הנדסה להביא לכאן, בסדר? 

 

. עו"ד משה קייקוב:  . איזה משרדים חוץ מהמועצה הדתית? .
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לכן כרגע הוא נמצא בהולד. אבל יש הרבה, השירות  מר יוסי ברודני:

ייעוץ נישואים. יש לנו עוד כל מיני דברים שנמצאים בחוץ.  הפסיכולוג, תחנת 

. גם פה, חלק מהשינויים שאנחנו  ותשמע, העיר מתרחבת, העיר גדלה וכו'

חה, מרחיבים את החינוך, מרחיבים את עושים, מרחיבים את אגף הרוו

 הגבייה, אגף שפ"ע שגדל. 

 

 מסדרים משרד לכל אחד מחברי המועצה.  גב' רונית לב:

 

 עם מזכירה.  דוברת:

 

-... זמנית ב863עוד שאלה אחת ברשותך, פרויקט  עו"ד משה קייקוב:

 שח...  300,000

 

. מר צחי פרץ: . אנחנו עכשיו אישרנו את זה במליאה הקודמת, לפני חודש.

.  בתהליך של יציאת..

 )מדברים ביחד( 

 יש פה כבר תב"ר שאושר, יש פה גם הרשאה ממשרד התחבורה.  מר צחי פרץ:

 

אישרנו את זה, קיבלנו גם סכום כסף ממשרד התחבורה, וזה  מר יוסי ברודני:

כבר עבר לנתיב עבודה, כבר עובדים על זה. דברים לא קורים מהיום למחר 

 ל כן. בבוקר, אב

 

 קיבלנו ממשרד התחבורה?  מר הרצל ארביב:

 

 כן.  מר יוסי ברודני:
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 צפון? מה זה  עו"ד משה קייקוב:

 

 צפון זה חיפה.  דובר:

 

.  דובר: .  דרך גוש עציון את הממשיך ישר.

 

הדרך הזמנית הזאת עוד לא מתוכננת סופית, אבל ברמת  מר יוסי ברודני:

עוזי חיטמן, איפה שנמצא בית מדרש  העיקרון היא תהיה או דרומית ברח'

קהילתי, או צפונית לבית ספר מורשת מנחם, שמשם תהיה התחברות 

 לז'בוטינסקי. 

 

 שנים אנחנו עובדים על זה.  מר גבי חדד:

 

.  עו"ד משה קייקוב: . .. משרדים.  בסדר, אני אומר.

 

 שח.  300,000אבל זה רק התכנון  מר הרצל ארביב:

 

ר מר צחי פרץ:  לוונטי אחד לשני. זה לא 

 

.  מר הרצל ארביב:  קייקוב, זה רק התכנון

 )מדברים ביחד( 

?  מר משה מרר:  למה לא עושים לנו משרד עם דלתות משהו להוציא...

 

 ל...? שמיליון שח  2-ה עו"ד משה קייקוב:

 

.  מר גבי חדד: .  מתכננים אותו, מקבלים עכשיו.
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נחנו נגיש את התכניות למשרד אנחנו נמצאים בתכנון, וא מר יוסי ברודני:

 החינוך. אבל להתחיל לעבוד, אנחנו חייבים לחכות להרשאה ממשרד החינוך. 

 

.. חינוך במיוחד, בו זמנית לעשות את  עו"ד משה קייקוב: ולמה לא במקביל.

 שניהם? 

 

 מי אמר לך שלא?  מר יוסי ברודני:

 

 לא, כי פה לא רשום.  עו"ד משה קייקוב:

 

 אז אנחנו הגשנו גם בקשה להרשאה.  :מר יוסי ברודני

 

 עוד לא קיבלנו הרשאה לזה. מתחילים לתכנן ואז מקבלים כסף.  מר גבי חדד:

 

.  עו"ד משה קייקוב: . .  כי אם כבר אתה מתכנן

 

.  מר יוסי ברודני:  אנחנו מתכננים גם אותו

 

 אנחנו מבקשים הרשאות, עובדים לפי זה.  מר גבי חדד:

 

י, יש שאלות אחרות? נושאים אחרים? אפשר להעלות יופ מר יוסי ברודני:

 להצבעה את הנושא של התכנית? 

 

 כן, כן.  מר הרצל ארביב:
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אז אני מעלה להצבעה את הנושא של תכנית הפיתוח לשנת  מר יוסי ברודני:

, ובמקביל את התב"רים שהקראתי אותם, שחלקן הן במסגרת תכנית 2020

נים אותם. מי בעד אישור הסעיף הזה הפיתוח, חלקם תב"רים שאנחנו מעדכ

 כפי שהוצג? פה אחד, תודה רבה. 

 
 תמיכות.  .2

 
 טוב, תמיכות, גבי.  מר יוסי ברודני:

 

פרוטוקולים. שימו לב, אני מקריא  3תמיכות, יש לכם  מר גבי חדד:

יצור גבעת , שם אישרנו את קבוצת הספורט אל7.1-מהפרוטוקול הראשון של ה

ז. אליצור גבעת שמואל, המלצנו לתת ע ידידי תתשמואל, ודחינו את עמו

שח, לאור תנאי הסף שהם עמדו בהם,  260,000תמיכה כספית ישירה של 

 ולאור הניקוד שקבענו לפי התבחינים.

 

?  מר הרצל ארביב:  כמה...

 

. 3שח. סעיף  260,000 מר גבי חדד: שעות תמיכה עקיפה ושימוש  1,500..

 קודמת. באולמות הספורט, כמו שהיה שנה

 

 שח.  60,0002-שזה שווה ערך ל עו"ד משה קייקוב:

 

 170, לא זוכר בעל פה. 170שח, כפול  200,000זה שווה לעוד  מר גבי חדד:

 שעות. זה כתוב. זה המספר.  1,530כפול 

 

אני רוצה להבין ברשותכם, לקראת השנה הבאה שקבוצת  עו"ד משה קייקוב:

. שנתיי  ם. הכדורגל תגיש בקשה ויהיה..
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אז היא תיבחן בתבחינים. התבחינים מאחורה מופיעים,  מר גבי חדד:

הקריטריונים. שים לב, הקריטריונים נמצאים על הדברים, היא תקבל לפי זה 

 ניקוד. 

 

נכון, אחד מהקריטריונים יהיה האם יש מגרש תקני לשחק  מר יוסי ברודני:

תמיכה. ואם לא בעיר גבעת שמואל. ואם יהיה, יכול להיות שהן מקבלות 

 יהיה, אז תהיה להן בעיה לקבל תמיכה. 

 

זאת אומרת, אם העירייה לא בונה להם מגרש, אז הם לא  עו"ד משה קייקוב:

 יכולים לקבל תקציב? 

 

תראה, אני יכול גם כן לפתוח קבוצה של סקי ואין לי שלג, אז  מר גבי חדד:

 מה אני אעשה?

 

לא, אבל הם רשומים על ידי הטוטו, מוכרים על ידי  עו"ד משה קייקוב:

 הטוטו. 

 

כשנגיע לדבר על קבוצת הכדורגל, נדבר על קבוצת הכדורגל.  מר יוסי ברודני:

.. הם לא נמצאים על השולחן.  רלוונטי עכשיו? הוא עומד, הם הגישו בקשה..

 כשנגיע למשוכה נחצה אותה. 

 

, שישבנו על תנועות 9.1-הבא הוא מה... זה אליצור. הפרוטוקול  מר גבי חדד:

שח, מתוכם  820,000הנוער. הגישו לנו את עזרא ובני עקיבא. התקציב היה 

תנועות הנוער הקצינו ל 15%-אנחנו מקצים לתנועות הנוער הרגילות, ו 85%

 שח לתמיכות הנוער עירוניות.  679,000של החינוך המיוחד. אז התקציב הוא 
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 קשור עכשיו?  מרר, איך אתה לא דוברת:

 

.  מר גבי חדד: .  הוא לא קשור, כי אצלו זה לא תנועות נוער.

 

 260,000כתוב  3רגע, אבל אם אפשר לחזור שנייה. בסעיף  רו"ח גל לנצ'נר:

שח, עלות כספית ישירה. ובעמוד הבא מתחת לטבלה כתוב תמיכה ישירה 

 שח.  221,000

 

 שח.  260,000סליחה, התקציב היה  מר גבי חדד:

 

 שח.  221,000אז אושר  מר הרצל ארביב:

 

 שח.  221,000אושר  מר גבי חדד:

 

 אוקיי, אוקיי.  מר הרצל ארביב:

 

 ירד גם חלק מהניקוד שירד... יותר נמוכה.  מר גבי חדד:

 

 260,000חבר'ה, אליצור, מה שבסעיף הערה נכונה, כתוב  מר יוסי ברודני:

שעות כפול  1,530שח, ויש עוד  221,000שח, אושר להם על פי הקריטריונים 

קול הזה גם תנועת... שקיבלה, לא אושרה , ובפרוטו9.1-שח. עוברים ל 170

 הבקשה שלהם. 

 

 מה זו התנועה הזאת?  עו"ד משה קייקוב:
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תנועת נוער. בני עקיבא ועזרא, בדקנו את משלמי דמי החבר,  מר גבי חדד:

נה לקהילות עם צרכים שוב פעם, לפי הקריטריונים, תרומה לקהילה, מע

מיוחדים. למשל בבני עקיבא יש שבט יובל... קיבלו על זה ניקוד. סך הכל 

הניקוד אתם רואים את הטבלה מאחורה, החלטנו תמיכה ישירה לבני עקיבא, 

שח. ותמיכה  220,000שח, לעזרא  458,000לפי מספר התלמידים הניקוד 

.. תמי ו.  כה עקיפה כי זה בהקצאה. עקיפה כמובן בשימוש בקרוואנים שלהם, 

 

 כמה הם משלמים דמי חבר?  דובר:

 

 לבני עקיבא.  250 מר גבי חדד:

 

.  מר יוסי ברודני:  עמותת ידידי עז זו עמותה שפועלת לכיתות א' עד ג'

 )מדברים ביחד( 

 משה, תסגור את הרמקול שם.  מר גבי חדד:

 

 זה מפריע לו בהקלטה.  מר יוסי ברודני:

 

.. עמותה דתית. אני רוצה להבין מה שונה מבני עקיבא?  וב:עו"ד משה קייק . 

 

 הגיל.  מר יוסי ברודני:

 

.  גב' מירי אברג'יל:  עוז זה א' עד ג'

 

 ובני עקיבא הם הולכים בכיתה ד'?  עו"ד משה קייקוב:

 

. -בני עקיבא ל ג'-עזרא ל גב' מירי אברג'יל:  ד'
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? עו"ד משה קייקוב: ..  אז מה עושים כדי ש.

 

הם לא מוגדרים כתנועת נוער מכיוון שאנחנו בסעיף  יוסי ברודני: מר

הקצאות שונות באנו ואמרנו תנועת נוער, הם לא תנועת נוער. יש לזה הגדרה 

נוער.   אחרת, שכחתי איך היא נקראת, אבל זה לא תנועות 

 

..? סתם אני שואל.  עו"ד משה קייקוב:  למה הם לא מתמזגים אז.

 

 יוסי, אתה פנית לבני עקיבא בשאלה הזאת. גב' מירי אברג'יל:

 

 כי בני עקיבא לא רוצים.  מר הרצל ארביב:

 

.  מר יוסי ברודני: אנחנו דיברנו עם בני עקיבא ועזרא והם שוקלים את העניין

ראוי לציין שבכל הארץ בני עקיבא ועזרא פועלים ברמת העיקרון בכיתות ד' 

.. ותמשיך.   ומעלה ולא.

 

שח. פרוטוקול שלישי,  220,000שח, עזרא  458,000קיבא בני ע מר גבי חדד:

הגישו לנו באיחור כנפיים של קרמבו... התנועה הארצית של תלמידים עם 

צרכים מיוחדים. היה חסר להם נתונים... חניכים שנשארו אצלכם. דרך אגב, 

חניכים נכון לעכשיו, זו רק  20שח לשנה. נרשמו  500דמי חבר צלם זה 

 ההתחלה. 

 

 כולם תושבי העיר?  ' מירי אברג'יל:גב

 

אצלם למשל הגילאים מתחיל מכיתה כן, כן, כולם תושבי העיר.  מר גבי חדד:
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ב' ועד י"ב, זה גילאים אחרים אצלם. יש להם הוצאות של חניכים של הסעות, 

 . ילדים, הם מקבלים  20של רכז תנועה. על פי הניקוד הם קיבלו, בגלל ש..

שח תמיכה  90,000. לפי זה הם מקבלים 80%ניקוד של קצת יותר. הם קיבלו 

..  8,000-ו  שח תמיכה עקיפה, שזה עובר בעצם לתיכון, כי הם משתמשים ב.

 

 תנועות הנוער שלנו עוזרים להם? יש שיתף פעולה?  מר משה מרר:

 

 זה לא בצד שלי. ייעשה, עדיין... חדשים. אני מקווה מאוד.  מר גבי חדד:

 

חבר'ה, כנפיים של קרמבו זו תנועה שמבוסס ומתבססת על  מר יוסי ברודני:

נוער שמתנדב בה כדי לבוא ולהפעיל את הילדים. וכן, אני בטוח שכל מועדוני 

הנוער וכל תנועות הנוער, ישמחו מאוד לקחת חלק פעיל ולפעול בתוך כנפיים 

 של קרמבו. 

 

 זו חונכו אישית.  מר גבי חדד:

 

ל מר יוסי ברודני: הגיד לכם שהרבה מאוד מהילדים שלנו יצאו אני יכול 

החוצה לכנפיים של קרמבו בכל מיני ערים אחרות, אין לי ספק שזה יהיה. 

.. ללא יוצא מן הכלל.   אנחנו נשמח לראות.

 

 ... מישהו שיוביל את זה. גב' רונית לב:

 

 התקציב כבר בנוי לרכז שמוביל את זה.  מר גבי חדד:

 

נוער יישובי, ביחד עם... צור. ויש  חבר'ה, זה מר יוסי ברודני: מחובר לרכז 

 לנו עניין. 
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 התמיכה העקיפה זה המשכורת? מר הרצל ארביב:

 

 -שח 50,000לא.  מר גבי חדד:

 

 מה זה ש.ש.ש? שעות שבועיות? מר הרצל ארביב:

 

 שעות שבועיות... שעות בשבוע הם עובדים.  מר גבי חדד:

 

ל מר הרצל ארביב:  ה שנתי? ז? 8,000-איך מגיעים 

 

.  מר גבי חדד:  שנתי, שנתי

 

 , כפול? 50כפול  מר הרצל ארביב:

 

 . 4.2חודשים כפול  10כפול  מר גבי חדד:

 

. מר הרצל ארביב:  אוקיי

 

 איפה הם יפעלו פיזית?  גב' רונית לב:

 

 בתיכון. חלק מה... שח עוברים לתיכון.  מר גבי חדד:

 

מאוד שמח שההצעה לסדר -מאוד אני רוצה להגיד שאני עו"ד משה קייקוב:

גבי כנפיים של קרמבו, שאז ראש העיר אמר שזה יעבור שהגשתי לפני שנה ל

.. שזה באמת... צרכים מיוחדים... וזה  למתנ"ס, והייתי קצת סקפטי שאולי.
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שזה אושר. אז אני רוצה להגיד שאפו לכל אלו שעסקו במלאכה ובאמת קידמו 

 את זה. 

 

 שמאשרת את זה. זה חשוב.  ולמליאה מר הרצל ארביב:

 

ולמליאה, בוודאי, שמאשרת את זה, אני בטוח שיהיה פה  עו"ד משה קייקוב:

אחד. אני רוצה רק לדעת לגבי עניין של החניכים. כי שלחו לי הודעות 

, זה עדיין פתוח?  בווטסאפ 'הבן שלי רוצה להיות חניך'

 

לם. הם קיבלו פתוח עדיין ועדיין עושים... מתקשרים לכו מר גבי חדד:

 מאיתנו רשימות תלמידים. 

 

מה זאת אומרת? אני לא מצליח להבין. כמה שיותר, כל מי  מר יוסי ברודני:

 שירצה, ישמחו, מה זאת אומרת? שיבוא, מי שצריך... אין כזה דבר. 

 

מהחינוך המיוחד אצלנו, מתקשר יש רכז, קיבל רשימת תלמידים  מר גבי חדד:

.. יעים לכמשפחה עכשיו, ומצ-משפחה  ל אחד.

 

.  עו"ד משה קייקוב: .  שנייה, קודם כל.

 

 יוסי, אבל דיברנו על זה כבר לפני שנתיים.  מר משה מרר:

 

 אין מספר מקסימאלי.  מר בני סומך:

 

ה חניכים, מ 20-ילדים ו 40לא, כי אני שואל אם יהיו  עו"ד משה קייקוב:

 עושים? הרי צריך לכל אחד אחד. 
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 אתה מדבר לגבי המתנדבים? אה,  מר גבי חדד:

 

 כן.  עו"ד משה קייקוב:

 

העמותה יודעת את העבודה שלה. ברגע שנכנסים חניכים, היא  מר גבי חדד:

חסר קצת מגייסת מתנדבים, מתחילה לפועל. אז אולי שבוע ראשון יהיה 

 מתנדבים. אבל מהר מאוד מתמלאות השורות. 

 

  אתה שואל כי אתה רוצה להתנדב? מר משה מרר:

 

 משה, מה יקרה אם יהיו יותר תלמידים ממורים? מה נעשה?  מר יוסי ברודני:

 

.  עו"ד משה קייקוב:  לא, זה פה זה חינוך.

 

אני מסביר שוב פעם, תנועת כנפיים של קרמבו וכל ילד  מר יוסי ברודני:

שירגיש שהוא צריך את התנועה הזאת, אנחנו נשמח מאוד, אנחנו נעשה את כל 

יו כמה שיותר ילדים שיבואו להתנדב שם, כדי לתפעל כמה המאמצים, שיה

 שיותר אנשים. 

 

.  גב' עינת כרמל: .  לא, הוא מדבר על.

 

 אני מאוד מקווה שהוא לא יהיה חסר.  מר יוסי ברודני:

 

 התנועה תדע להיערך בהתאם.  מר בני סומך:
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התחילו לגייס מתנדבים? זה מה שלא הבנתי. יש פה  עו"ד משה קייקוב:

 תנדבים. מ

 

.. אבל הם קיבלו  מר גבי חדד: הרכז שלהם כבר התחיל. עוד לא התחיל לעבוד.

 –משכורת. בלי התמיכה הזאת הם לא יפעילו. נכון לעכשיו אמרנו להם 

 .. תשמעו, תתחילו לגייס מישהו ותקבלו תמיכה כנראה. יצאתי מתוך הנחה ש.

 בסדר? יתחיל עבודה. 

 

 עות בתיכון, כנס פתיחה. תגיע. שבו 3משה, יש כנס עוד  דוברת:

 

 דרך אגב, מישהו היום שלח בהודעה שהכנס הזה בוטל?  עו"ד משה קייקוב:

 

 לא בוטל שום דבר. מי שלא מכיר את זה. מר יעקב ויליאן:

 

 יעקב, אתה מכיר את זה?  מר יוסי ברודני:

 

 אני מכיר את זה. מר יעקב ויליאן:

 

 ני קייקוב? אתה מכיר את זה לפ מר יוסי ברודני:

 

 אני מכיר את זה שנים. מר יעקב ויליאן:

 )מדברים ביחד( 

ויליאן: נדמה לי שרוב הילדים שלנו מתנדבים שנים בתנועות האלה, מר יעקב 

כולל ילדיי, רוב הנוכחים פה ילדיהם מתנדבים במקומות האלה שנים, 

השיג בכנפיים של קרמו, בקו לחיים, לא זוכר את כל השמות. אין שום בעיה ל

לא תהיה שום חונכים. עד כדי כך שהם עושים פה פעילויות בקיץ בהתנדבות, ו
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 בעיה להשיג מתנדבים חד וחלק, הם נוסעים לשבתות באמצע השנה. 

 

.. התנדבות של התיכונים לחונכות אישית.  מר גבי חדד:  אני חייב להוסיף..

 

 שנים.  הילדים פה חונכו על נתינה והם עושים את זהמר יעקב ויליאן:

 

.  עו"ד משה קייקוב: . יעקב, אני אגיד לך למה אני שאלתי את זה. אני למשל.

. פוגל, ואז תמיש שיש את הפעילות  . קבוצת ווטסאפ של משפחות מיוחדות של.

של בני עקיבא, המתנדבים של ימי שני, קודם כל היא לפעמים כותבת לנו 'אין 

,לא תהיה פעילות'. לכן  מספיק מתנדבים, אנחנו מתנצלים היום יום שלישי

מה אני אומר? קודם כל צריך רשימה של מתנדבים שיהיו, ואז אתה משיק 

 . . אומרים 'חכו, אין מתנדבים'  אותם ביחד עם הילדים, ולא קודם כל ילדים..

 

 בעזרת השם יהיו מלא מתנדבים.  מר משה מרר:

 

יך שקוראים אז אני עונה, בני עקיבא לפני שנה, השיק פה אמר יעקב ויליאן:

לו צוות נחשון, וצוות נחשון השנה הזאת התרחב, וזה חלק מהדברים שהם 

עושים, פעיות התנדבות. לא הדרכה, אלא פעילות התנדבות. צריך פשוט 

לחבר. מכיוון שעכשיו זו תחילת הדרך, יעשו את החיבורים האלה, אין צל 

.. וכל ילד מקבל את המענה.   צילו של ספק שלא תהיה.

 

מה אתה מציע, לחכות עם האישור עד שיהיו מתנדבים? מה  סי ברודני:מר יו

 אתה מציע? 

 

.  עו"ד משה קייקוב: .  לא.

 



 גבעת שמואלעיריית 

 29.1.2020, מיום 1 מס'מן המניין  מליאהפרוטוקול 
 

 27 

אז בשביל מה סתם לעשות רעש? אני שואל אותך שאלה  מר יוסי ברודני:

 אמיתית. 

 

.  עו"ד משה קייקוב: .  אני מסביר לך משהו.

 

תקציב לתמיכה בכנפיים משה קייקוב, אנחנו מעלים עכשיו  מר יוסי ברודני:

 של קרמבו, אתה בעד? 

 

 ודאי.  עו"ד משה קייקוב:

 

יופי. מי בעד התמיכות כמו שנקראו? אוקיי, כולם אישור פה  מר יוסי ברודני:

 אחד. 

 

.  מר מנחם צרויה: . . רוצה להתנדב. .. 

 

 מתנדבים? 20לא אמרת שיש כבר  רו"ח גל לנצ'נר:

 

 תלמידים.  20יש  מר גבי חדד:

 

לא, אבל אתה מדבר על מערך המתנדבים בעיר לסיפור  ' מירי אברג'יל:גב

 הזה, אז יש מישהו שמטפל בזה? 

 

מהתפקיד  %06-בשביל זה יש את הרכז של כנפיים של קרמבו, ש מר גבי חדד:

 שלו להתעסק עם המתנדבים. 

 

 אה, זה התפקיד... שהוא יגייס?  גב' מירי אברג'יל:
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לכת הפעילות שלהם לגבי כל מיני מגזרים? כיפות איך הו עו"ד משה קייקוב:

יגידו לך 'אנחנו רוצים ככה', חילונים יגידו לך 'אנחנו לא רוצים'.   סרוגות 

 

 ... בדרך כלל אין הבדל בין דתיים לחילונים.  מר גבי חדד:

 

 משה, היית במסיבת חנוכה?  מר יוסי ברודני:

 

 כן.  עו"ד משה קייקוב:

 

 קת נרות, בירכת את האנשים?הדל מר יוסי ברודני:

 

 כן.  עו"ד משה קייקוב:

 

יפה. היה שם מכל הקשת של תושבי גבעת שמואל. איזו  מר יוסי ברודני:

 שאלה? כל אחד שרוצה לבוא. 

 

יש תכנית מסודרת? הם באו אליך 'תשמע, אנחנו עושים  עו"ד משה קייקוב:

 ככה, בערים אחרות ככה וככה'. אני שואל. 

 

.  מר גבי חדד: .  לא, לא.

 

כנפיים של קרמבו עובדים בכל הארץ. הייתי אצלם בקרית  מר יוסי ברודני:

 אונו, באים לשם ילדים דתיים ובאים לשם ילדים חילוניים. 

 

 מה עושים? איזה פעילויות?  עו"ד משה קייקוב:
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 מה עושים בבני עקיבא, מה עושים בצופים?  מר מנחם צרויה:

 

 דע שיש להם פעילויות ייחודיות, אני שואל.אני יו עו"ד משה קייקוב:

 

אני מאמין באמונה שלמה שיעשו איתם רק דברים טובים.  מר משה מרר:

 תהיה אופטימי, תהיה אופטימי. 

 

כי אני אומר, צריכים לבוא ולבדוק מי זה אותם ילדים  עו"ד משה קייקוב:

 שמגיעים. 

 

 ... שהם יבדקו.  מר גבי חדד:

 

 מך על זה שהוא מינה אחראי, הוא בודק אותו. אני סו מר משה מרר:

 
 שונות.  .3

 
חבר'ה, שני נושאים בשונות. דבר אחד, אנחנו נתבקשנו  מר יוסי ברודני:

להקים ועדה לשימור אתרים. בוועדה לשימור אתרים יהיו חברים עדי גרוס, 

משה מרר והרצל ארביב. רחל ברגר, מהנדסת העיר ואדריכלית, איילת שהיא 

יו"ר יועצת לש ימור. אני אהיה יו"ר הוועדה ויעקב ויליאן יהיה ממלא מקום 

 הוועדה. אנחנו מבקשים להצביע על הוועדה הזאת. 

 

שאלה לפני כן. קודם כל, למה עכשיו? ואלו אתרים יש לנו  עו"ד משה קייקוב:

 חוץ מ... אאני רוצה לקבל אינפורמציה. 

 

יי אתרים שאני יודע עליהם. אני לא חושב שיש פה יותר מיד מר יוסי ברודני:
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אבל מה לעשות שעכשיו הוועדה המחוזית בתכניות שאנחנו מגישים בתב"עות 

שאנחנו מבקשים, מבקשת שתהיה גם ועדה לשימור אתרים, שבמידה ויהיה 

אתר כזה או אחר שצריך לדון בו, אז הוועדה תוכל להתכנס ולבוא ולתת את 

ם יש לנו פה את בית הכנסת המסקנות שלה ולהתייחס אליהן. נכון להיו

שנמצא בהיכל יהודה, שהוא בניין לשימור. יש לנו מגדל המים, ויש את הבאר 

שאנחנו חידשנו ושימרנו אותה. אלה הם בעצם היעדים. יכול מאוד להיות 

שבהמשך יתגלו עוד דברים, יימצאו עוד דברים. נכון, זאת לא ועדה שכנראה 

לא כל חודש. אבל אם יש תב"עות שיש תתכנס כל יום וגם לא כל שבוע וגם 

בהן נושא של שימור אתרים, אז הוועדה הזאת תצטרך לבוא ולהתכנס ולתת 

התבקשנו על ידי המחוז, כי גם בתב"ע את חוות דעתה לגבי הנושאים האלה. 

, וזה יהיה הפרוטוקול של הוועדה  ' שלא יהיה, אז הוועדה תבוא ותגיד 'אין

 . שיצורף לנושא של התב"ע הזאת

 

ועדה לשימור אתרים יכולים להחליט על הריסת אתר  רו"ח גל לנצ'נר:

 לשימור? 

 

 לדעתי לא. היא יכולה להמליץ.  מר יוסי ברודני:

 

 להמליץ. כן, להמליץ.  רו"ח גל לנצ'נר:

 

אחרי זה, בסופו של דבר, כשאתה הולך למחוז, כל דבר  מר יוסי ברודני:

יועץ תנועה שלהם, אתה מביא שאתה ממליץ, אתה מביא יועץ תנועה,  יש להם 

שמאי, יש להם שמאי. בסופו של דבר ההחלטות מתקבלות מה שנקרא שם. 

  -אבל ועדת שימור אתרים צריכה לבוא ול

 

אבל יוסי, הוועדה יכולה להחליט אם לשים שומר, ואפשר  מר משה מרר:
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 לעשות מנורות. 

 

ליוסי. זה להמליץ.  היא יכולה להמליץ. אתה לא הקשבת רו"ח גל לנצ'נר:

 משה. 

 

על ההרכב של הוועדה אני מבקש לבוא ולהצביע. מי בעד  מר יוסי ברודני:

 הרכב הוועדה? 

 

 גם אלה שברשימה מצביעים? מר יעקב ויליאן:

 )מדברים ביחד( 

כולם הצביעו פה פה אחד בעד ההחלטה שזה יהיה ההרכב  מר יוסי ברודני:

זה בעצם נסיעות לחו"ל, אני לא אצביע בוועדה לשימור אתרים. הסעיף הבא 

בסעיף הזה כי מדובר בי בחלק מהדברים, אבל אני אציג את הדברים. יש כאן 

נסיעות: נסיעה אחת שאני מבקש מכם להצטרף לישיבת בני עקיבא, לטיול  2

 שהם עושים לפולין. 

 

 זה לא טיול.  גב' עינת כרמל:

 

סליחה על ההגדרה. המסע  מסע, סליחה. ממש לא טיול, מר יוסי ברודני:

לפולין, מסע של השואה לכל מחנות ההשמדה ולכל המקומות האלה. המסע 

סיעה שח. ונ 6,000-הזה הוא באמצע פברואר, והעלות של הנסיעה שלי היא כ

 הוזמנו לעיר התאומה בפולין, העיר גולדאפ. נוספת היא במאי. אנחנו 

 

 מי זה אנחנו?  עו"ד משה קייקוב:

 

עיריית גבעת שמואל הוזמנה לעיר גולדאפ. רק כדרך אגב,  רודני:מר יוסי ב
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הם גם באים אלינו. אנחנו השנה מארחים פה את המשלחות, את כל הערים 

סיכון, -התאומות. והשנה האמת היא עשינו משהו ככה קצת, לקחנו הימור

אנחנו מביאים אותם פה ביום הזיכרון, יום העצמאות, בימים האלה עם 

.. אצלנו. לנסיעה הזאת נוסעת איזושהי מש מעות אחרת. אז הם אמורים לבוא.

אתי סומך מנהלת אגף הרווחה, יעקב יברייב שמצטרף אלינו כמתורגמן 

ואנוכי. מכיוון שהוא גם דובר פולנית וגם דובר רוסית, אז הוא עוזר לנו שם. 

 עם פולין ורוסיה, הבעיה העיקרית בתקשורת זה שהם פחות מדברים.

 

 הוא עובד בעירייה?  ה קייקוב:עו"ד מש

 

כן, כן. יעקב יברייב, אב הבית. וגם הנסיעה הזאת היא,  מר יוסי ברודני:

כל אחד. השהות שם היא פחות, ולכן פה  שח. לא 6,000-עלות של שלושתנו כ

 ..  זה רק עלויות הטיסה. בשונה משם שזה בעצם כל ה.

 

 ? מה עם השימורים שאתה לוקח איתך מר הרצל ארביב:

 

 וויט. -זה האובר גב' עינת כרמל:

 )מדברים ביחד( 

 אני מבקש את אישורכם, אז אני מעלה את זה להצבעה.  מר יוסי ברודני:

 

 אתי סומך גם?  מר הרצל ארביב:

 

 2כן. אתי סומך, יעקב יברייב ואנוכי. אני מבקש לאשר את  מר יוסי ברודני:

ט אני שלא הצבעתי, כולם הנסיעות האלה. מי בעד האישור? אוקיי, אז למע

 הצביעו לאשר את הנסיעה. אני מודה לכם על הישיבה. 
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אני רוצה להגיד. עשינו היום ישיבת ועדת ביקורת ועלו שם כל  גב' רונית לב:

מיני דברים מעבר לוועדה. וחשבנו להציע לעשות משהו, נקרא לזה, אני לא 

ות מן ישיבה כזאת יודעת איך להגדיר את זה במושגים מקצועיים, אבל לעש

לא מן המניין. זאת אומרת, לא עם פרוטוקול והאזנה כזאת, וגם לא בהכרח 

יודע, יכול להיות כאילו באווירה. שישנם כל מיני נושאים שעולים,  פה, אתה 

קטנים, גדולים כאלה, שניצור עליהם איזשהו שיח חופשי כמו שאומרים. לנו, 

שם דברים מעבר לקיום של הוועדה  חברי המועצה, לא לציבור. ומכיוון שעלו

זה היה נשמע הכי טבעי שכאילו אם נעלה אותם שלא ככה עכשיו מעלים 

נושאים ורשימות ואינני יודעת מה והקלטות וכו', שיח חופשי שלנו. השאלה 

אם זה בסדר ואם אפשר כאילו שמתי שהוא בקרוב, אם זה מקובל עליך ואם 

 שיח כזה.  זה אחרים שותפים לתחושה, שנקיים מן

 

 מפגש לא פורמאלי את אומרת?  מר הרצל ארביב:

 

לא, הוא פורמאלי בקטע שהוא מנהל אותו ואנחנו מצויים. אבל  גב' רונית לב:

 הוא לא פורמאלי בקטע של הגינונים האלה. 

 

את רוצה להעלות כל נושא שבעולם במרכאות, לאו דווקא  מר הרצל ארביב:

 לפרוטוקול. 

 

א כל נושא שבעולם, אנחנו רוצים להעלות רק סוגיות ל גב' רונית לב:

 -שקשורות אלינו כחברי

 

 סוגיות שקשורות לעיר?  מר בני סומך:

 

  -ברור, רק לנו. כדי לא לעשות את זה יותר מידי דרמטי גב' רונית לב:
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 זה חלק מהישיבה, זה מוקלט?  מר הרצל ארביב:

 

 אנחנו סוגרים את ההקלטה.  מר יוסי ברודני:

 

 

 

_________________ 
 יוסף ברודני

 ראש העירייה

________________ 
 גבי חדד

 עירייההמנכ"ל 
 

 


