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 אשר התקיימהמן המניין  שלא מליאהמישיבת  2פרוטוקול מס' 
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 חברת מועצת העיר –שלומית מנטל 

 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 

 ת העירמועצ תחבר-מיכל נתנאל
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 חסרים:
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 מועצת העיר תחבר -רונית לב 

 מועצת העירחבר  -מנחם צרויה
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 יועצת משפטית - עו"ד אילנה תמם

 גזבר העירייה –צחי פרץ 
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 :על סדר היום
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, יום שלישי א' בתמוז 2ישיבת מליאה שלא מן המניין מספר   מר יוסי ברודני:

 . על סדר היום, חוק העזר.23.6.2020

 
 חוקי עזר. 1

 
יש כאן, בעצם, צורף לכם החומר של חוק העזר, יחד עם מכתב  מר יוסי ברודני:

. חוק 2020התש"פ  תיעול, תיקוןשל היועצת המשפטית. חוק עזר לגבעת שמואל, 

.  עזר לגבעת שמואל סלילת רחובות..

 רעשי רקע( )

 
 2020חוק עזר לגבעת שמואל סלילה רחובות, תיקון התש"פ  מר יוסי ברודני:

. היועצת 2020וחוק עזר לגבעת שמואל שטחים ציבוריים פתוחים, התש"פ 

 המשפטית? 

 
נו מבקשים לתקן כן, מונחים לפניכם שלושה חוקי עזר שאנח עו"ד אילנה תמם:

את התעריפים בהם. אחת לכמה זמן אנחנו מבקשים לבדוק את התעריפים 

.. ולעדכן אותם נכון להיות. התעריפים שמונחים בפניכם, עברו המלצה  ולראות.

 של החברה המייעצת במשרד הפנים, זה נמצא גם בחומר שנמסר לכם. 

ולפני שמעבירים  התיקונים לחוק העזר, התעריפים החדשים מופיעים בפניכם,

 הפנים, אנחנו צריכים את האישור שלכם. אותם למשרד 

 

 פעם בכמה שנים זה קורה?  מר משה מרר:

 

 בין שלוש לארבע,  מר צחי פרץ:

 

 בין שלוש לארבע,  עו"ד אילנה תמם:

 

יש הגבלת גבייה של ארבע שנים, בין שלוש לארבע, והתהליך הוא  מר צחי פרץ:

 ו בעצם עכשיו מאשרים, מדווחים, לא מסתיים עכשיו, אנחנ
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פעם אחרונה שהצבענו, זה היה על הצואה של הכלבים, נדמה  גב' מיכל נתנאל:

 לי, נכון? 

 
 זה משהו אחר.  מר משה מרר:

 

 זה חוק עזר אחכן, כן.  מר צחי פרץ:

 

, זה גם חוק עזר, אבל זה חוק עזר אחר. פה מגבלת הגבייה עו"ד אילנה תמם:

 נדרש שוב,  2025 -, זאת אומרת ב2025אם תסתכלו, זה עד 

 

 את התעריפים, כמובן, קובע משרד הפנים.  עו"ד משה קייקוב:

 

לא, את התעריפים מאשר משרד הפנים, אנחנו עשינו חישוב,  מר יוסי ברודני:

לקחנו אנשים כלכליים, הגשנו, אנחנו מצביעים פה, יחד עם הדברים האלה 

, זה עובר למשרד הפנים. משרד הפנים עושה את הבדיקה שלו, בחתימות שלנו

 ומחליט האם לאשר או לא לאשר, לאשר ככה, 

 

איך אנחנו עושים את התחשיב הזה? קודם כל, האם זה עלה,  עו"ד משה קייקוב:

 ירד? כנראה זה עלה, אבל איך מחליטים? 

 

 יש חישוב מסודר שם.  מר צחי פרץ:

 

  מצורף, מר יוסי ברודני:

 

התחשיב כבר קיבל אישור של החברה מטעם משרד הפנים, אנחנו  מר צחי פרץ:

 כבר אחרי השלב הזה. 
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זאת אומרת, יש איזושהי נוסחה מסוימת שכל עיר עושה  עו"ד משה קייקוב:

 לעצמה, פחות או יותר? 

 

 יש פה מספרים,  מר צחי פרץ:

 

 יש כללים מאוד ברורים.  עו"ד אילנה תמם:

 

. בודקים את ההוצאות, מחלקים, בסוף מגיעים  :מר צחי פרץ פותחים את ה..

 למספר. 

 
 מי עושה את החישובים?  מר הרצל ארביב:

 

 חברת ג'יגה.  מר צחי פרץ:

 

 חברה חיצונית?  מר הרצל ארביב:

 

.  מר צחי פרץ:  כן

 

האמת היא שחלק מהדפים, אי אפשר לקרוא את המספרים. זה  מר הרצל ארביב:

.. שחור למעלה,   הכול מספרים שם, הצילום.

 

 כן, עכשיו אני רואה.  מר צחי פרץ:

 

 קשה לקרוא את המספרים שם.  מר הרצל ארביב:

 

 אי אפשר.  עו"ד משה קייקוב:
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 אי אפשר. מר הרצל ארביב:

 

 אני אשלח לך את המקור.  מר צחי פרץ:

 

 טוב, אם יש שאלות נוספות,  מר יוסי ברודני:

 

,  מר הרצל ארביב:  בדקת את התחשיבים שלהם? צחי

 

.. אנחנו הכנו אותם, הם בודקים  מר צחי פרץ: בטח, אנחנו הכנו אותם, זה לא.

 שינויים, 

 
 אנחנו הכנו והם בודקים.  מר הרצל ארביב:

 

 בדיוק.  עו"ד אילנה תמם:

 

 זאת השיטה.  מר צחי פרץ:

 

עירוני, מה  בסדר גמור, אנחנו מעלים את זה להצבעה, חוק עזר מר יוסי ברודני:

שהקראתי, תיעול וסלילה רחובות, שטחים ציבוריים פתוחים. מי בעד שלושת 

 2החוקים, אוקיי, פה אחד כל הנמצאים כאן, תודה. אני נועל את הישיבה מספר 

 שלא מן המניין.

 

_________________ 
 יוסף ברודני

 ראש העירייה

________________ 
 גבי חדד

 עירייההמנכ"ל 
 

 


