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 על סדר היום: 

 . 2017דוח ביקורת מפורט, משרד הפנים, 

 

 ישיבת המועצה 

  

 בני כשריאל:

הביקורת  לוועדת  להודות  רוצה  אני  הפנים.  משרד  של  הביקורת  דוח  על  הישיבה  את  פותח  אני 

. היא גם חתומה על ההמלצות של ועדת הביקורת, צריך גם להודות למבקר וליושבת בראשה, ברנדה

 העירייה וליווה את זה וטיפל. בבקשה. ברנדה.  

 

 ברנדה הורביץ: 

טוב, אז קודם כל אני רוצה להגיד תודה לחיים שיושב איתי ומלמד אותי וגם יש לי קורס בעוד 

ם מלווה ועושה את זה תמיד בדרכי  שש שעות, ללמוד את הנושא הזה ובאמת חיי-חודש, של חמש

 , זה לפני שנתיים וככה הם עובדים. 2017נועם ומסביר את כל השאלות. הביקורת הזאת היא משנת  

היינו בוועדה, אני, חיים, דודו וג'קי, ואנחנו ישבנו ודיברנו על הדברים כאשר אני למדתי את הדברים 

אז היו כמה סעיפים. קודם כל יש את דוחות   לפני כן עם חיים, אבל עד שאני אבין על מה מדובר.

אנחנו רואים את זה בסעיף אחר, שבאמת   -  -   -, שבאמת הדוח הזה, היינו קודם כל  2017הכספים של  

כל ההתנהלות הייתה תקינה ולא מצאו שום דבר ואני יודעת שהם מחפשים בדרך כלל הבקרות 

 בדים על זה, זו עבודה של הרבה אנשים. האלה, אז יישר כוח למי שאחראי על זה, מוטי וכולם שעו

 

 בוריס גרוסמן: 

 אז אין צורך בוועדה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

שקל ועדיין אנחנו בנושא   115,000לא, זה לא מובן, הבקרות האלה. וגם באותה שנה היינו ביתרה של  

של   זה שצר  22.4של הגירעון המצטבר  על  דיברנו  בוועדה  יך  מיליון שקל. קודם כל אנחנו באמת 

את  לבחון  להסתכל,  רחוק,  לטווח  עבודה  וזו  הזה  המצטבר  הגירעון  את  מקטינים  איך  לחשוב 

הדברים ואני יודעת שהעירייה כן עובדת על זה וזה חשוב, זה צריך להיות בראש מעייננו כשאנחנו  

 . עושים מקסימום לא לצמצם את הדברים שנותנים לתושבים בעיר. כאילו מקסימום חיסכון

 

 ל:בני כשריא

 המבקר, בבקשה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

-לא, אני ממשיכה. המעקב אחרי התיקון של הליקויים, הנושא של הישיבה. זה גם דבר שהיה מ

 , נכון? 2015

 

 דובר:
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 שנים קודמות.

 

 ברנדה הורביץ: 

 משנים קודמות, שהיו שבעה עובדי הוראה שהם חייבים חובות.  

 

 בני כשריאל:

 עובדי עירייה.

 

 הורביץ:  ברנדה

עובדי עירייה, שהם חייבים כספים. בשנה הזאת הם גם הוסיפו אנשים שיש להם חובה של אגרת 

החינוך, זה הצטרף לתהליכים. לכל אחד תגובת העירייה הייתה שהם מטפלים בכל הנושאים האלה, 

לל  שני חייבים היו מטופלים משפטית, חייב אחד שנמסר שהוא בטעות בכלל, יש טעות שם, הוא בכ

לא  זה אומר.  בין הכיסאות, שלא בדיוק הבנתי מה  נפל  וחייב אחד  להיות מחויב,  לא היה צריך 

 יודעת, לא הבנתי את זה.  

 

 דובר:

 מי נפל? 

 

 ברנדה הורביץ: 

  .לא יודעת

 

 דובר:

 לא, זה חשוב, זה היה בדוח שם. 

 

 ברנדה הורביץ: 

הם פה איך לשפר את הדברים, איפה זה )מדברים ביחד(. אבל אני אומרת, בוריס, הדברים האלה  

 נפל, איך זה נפל.

 

 בוריס גרוסמן: 

לכולם, אבל גם  וגם  לחיים  גם  וכל הכבוד  אני אומר,  אני שמעתי את זה, קראתי את זה, באמת 

לאנשים שעשו ותיקנו את זה, גם למוטי, גם לשמוליק, גם לכולם, שעשו עבודה. אם לא היו עושים 

 ה, בגלל שעשו את זה, אז בגלל שאין כלום.  את זה אז זה היה ככה  פ

 

 דובר:

 גם למעיין שעבדה על הסיפור הזה לא מעט זמן. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ברור.  
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 בוריס גרוסמן: 

 '. 17-גם למעיין, אבל מעיין לא עבדה ב

 

 ברנדה הורביץ: 

 . אוקיי, והוסיפו את הדברים האלה. עכשיו, מטפלים בזה, אז אנחנו בוועדה

 

 דובר:

 על הליקויים, על הדוח. 

 

 ברנדה הורביץ: 

   .לא, תראו, העירייה אמרה שהם מטפלים

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, לא להפריע לברנדה שזו הישיבה הראשונה שלה כיושבת ראש ועדת ביקורת.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 כן, נכון, אני קצת מתרגשת. 

 

 בני כשריאל:

 צריך לתת כבוד.  

 

 ברנדה הורביץ: 

כן חייבת להגיד לך, בוריס, כל דבר כזה הוא לעבוד לשפר את התהליכים. העיר כל לא, אבל אני  

הזמן בתהליך שיפור וכל הזמן דואגת לזה. אני אומרת את זה מהצד שלי שהייתי כמנהלת, אבל 

באמת אנחנו צריכים לדאוג, נגיד אם משהו נופל בין הכיסאות צריך לבחון למה זה קרה על מנת 

זה שזה לא יקרה שוב.   זו המטרה שלנו שהדברים לא  זה בסדר, זה קורה, זה יכול לקרות, אבל 

 ושיטפלו בזה. 

  

 בני כשריאל:

אני רוצה רק לציין כאן, ברנדה, לגבי הסעיף הזה, שאנחנו מתנהגים בנושא של הארנונה, כלומר אי 

לא יותר   תשלומי ארנונה, כלפי העובדים שלנו כמו שאנחנו מתנהגים כלפי כל התושבים האחרים,

ולא פחות. אם היית מכירה את השמות של חלק גדול מהם, אני מכיר שניים מהם, אלה אנשים 

 חשוכי יום 

  

 ברנדה הורביץ: 

 כן, את זה הבנתי.  

 

 

 בני כשריאל:
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שקל לחודש למרות שיש לה  100שיש להם בעיה. אחת מהם, נדמה לי, בבית המשפט, היא משלמת 

 שקלים, בית המשפט עשה לה איחוד תיקים.חובות של עשרות אלפי 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אבל בגלל שהם עובדי עירייה זה יותר מורכב, אני מבינה.

 

 בני כשריאל:

זה קצת לא הוגן לבוא ולהגיד, שמשרד הפנים, לבוא ולהגיד על עובדי עירייה למה הם לא משלמים 

 לפי כל התושבים. ארנונה. הרי אנחנו מתנהגים כלפיהם כמו שאנחנו מתנהגים כ

 

 ברנדה הורביץ: 

   .אבל כשמישהו עונה, בני

 

 בני כשריאל:

 . והם לא בכירים, אלה עובדים לא בכירים בכלל. אני רק אומר את זה לידיעה 

 

 בוריס גרוסמן: 

 עובד עירייה בדיוק כמו כל תושב אחר, זה אותו דבר.   

 

 ברנדה הורביץ: 

 אז זו באמת שאלה איך זה נפל.   אבל כשמישהו פה אמר שזה נפל בין הכיסאות,

 

 ג'קי עזרא:

 ברנדה, דיברנו על זה, פה מדובר בבן אדם אחד. אחד מתוך כל התושבים.  

 

 דובר:

  900,000לא, אבל השאלה, ג'קי, איך הוא מגיע למיליון שקל? אם יש אחד בעייתי בטיפול משפטי על  

 .אבל אין כמה כבדים, אלא מי ש  - - -אז זה הגיוני, אם יש כמה כבדים זו  - - -שקל והשאר 

 

 ברנדה הורביץ: 

 טוב, בואו נמשיך, אוקיי. 

 )מדברים ביחד(. 

 

 ג'קי עזרא:

   . ברנדה, אנחנו דיברנו על זה, בן אדם אחד

 

 

 ברנדה הורביץ: 

   .אוקיי, אני מקריאה את ההמלצה
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 אבי רחמים: 

 בן אדם שכיר לא יכול לפשוט את הרגל? בן אדם  עובד בעירייה לא יכול לפשוט את הרגל?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אוקיי, כולם שקט. 

 

 אבי רחמים: 

אני מחר לא יהיה לי כסף לשלם ארנונה, אתה גם תבוא לפה ואתה   -  -  -אני עצמאי ואני חבר מועצה  

 .תגיד 

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא, סליחה, אבי  

 

 דודו מתתיהו: 

לא, אבי, יש פה משהו אחר. אבי, לא הוסבר נכון. אני רוצה לחלוק על משהו כי אני מכיר את החומר. 

זו טעות הגישו דוח של חובות וחייבים , זה לא משנה עובדי עירייה, נפלו שם שני אנשים שבכלל 

זה  לקחו אותם הצידה, אז  זה,  ואז הם תיקנו את  לארנונה,  לא קשור  לחינוך,  שעבר סכום קטן 

 . האנשים, עובד עירייה 

 

 ג'קי עזרא:

 אבל זה מה שאמרתי, דודו, כולה מדובר במקרה אחד.  

 

 בני כשריאל:

אני גם יכול להגיד לכם, אם יש משפחה שהיא במצוקה אני לא אעקל לה, לא את הפריג'ידר ולא 

 את הארון וגם אם היא תהיה חייבת לי מאות אלפי שקלים. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 ברור.  

 

 בני כשריאל:

 ני לא אוציא אותם מהבית. אני לא אפגע בילדים שלהם, א

 

 

 דודו מתתיהו: 

 -אבל, בני, אני אומר, זו תעודת כבוד לעיר שיש לנו  מקרה בודד. אני לא מדבר על מקרים בודדים  

   .תגידי שיש עשרות מקרים, אני מדבר איתך - -

 

 ברנדה הורביץ: 
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 ת בית ספר  אני רוצה להגיד לך גם כמנהל  – לא, אבל, אבי, אני רוצה להסביר לך איך אני 

 

 אבי רחמים: 

אני אומר לך את האמת. את לא אנושית אם את  ואללה, אני שומע ממך דברים חמורים מאוד, 

 מדברת ככה. 

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 ברנדה הורביץ: 

אבי, אני רק אסביר לך דבר אחד. שאני, גם כמנהלת בית ספר, ובני יודע   לא, אתה לא הבנת אותי.

את זה, כשהיו לי בלגנים וכל זה באתי אליו. אני אומרת, מכל מסמך אפשר ללמוד משהו, לא אומרת 

כולם  הכול.  זה  זהו,  משפרים?  אנחנו  איך  זה?  את  לומדת  אני  מה  אוקיי,  להגיד  באמת  להוריד, 

 להירגע. 

 ד(.  )מדברים ביח

 . המלצת הוועדה, הוועדה ממליצה להמשיך את 

 

 דוברת:  

 לפעמים רגל, מה?   - - -

 

 ברנדה הורביץ:  

 לא, לא הבנת אותי.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני לא יודע מה אפשר ללמוד פה. 

 

 ברנדה הורביץ: 

 לא הבנת אותי.  

 

 אבי רחמים: 

 , כשאני הייתי זוג צעיר לא היה לי מה לאכול, אז מה? גב' ברנדה

 

 ברנדה הורביץ: 

 גם לי, גם לי, גם לי לא היה אוכל. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 בגלל זה אנחנו באים לפה, לאכול פה 

 

 

 ברנדה הורביץ: 
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 אוקיי, אוקיי, אני לא הבנתי.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 שקט, תנו לה לדבר.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 המלצת הוועדה. הוועדה ממליצה אוקיי, 

 

 )מדברים ביחד(.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 חבר'ה, תירגעו.    - - -הוועדה ממליצה להמשיך 

 

 דובר:

 אני שותק.

 

 ברנדה הורביץ: 

הוועדה ממליצה להמשיך את הטיפול המשפטי בגביית החובות בהתאם להוראות הדין תוך מניעת 

 מצבים של התיישנות חובות.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 יפה.

 

 ברנדה הורביץ: 

הדבר הבא זה גם לתשומת ליבנו פה, מנגנוני בקרה או ביקורת פנימית. הערת הביקורת: נמצאו 

הת ניהול,  אופן  בתדירות,  תגובת ליקויים  בעירייה.  הביקורת  בוועדת  חברים  ונוכחות  כנסות 

העירייה,   ועדות  של  התדירות  אחר  לעקוב  שתפקידה  מנכ"ל  עוזרת  מינתה  העירייה  העירייה: 

התכנסותן, נוכחות חברים בהן. זה מצוין, אבל זה לא מוריד מאיתנו את האחריות שלנו, לקחת את 

מגיעים, בגלל זה אנחנו פה והוועדה אומרת לקבל   האחריות, להגיע, להתנהל נכון, לבדוק שכולנו

 את תשובת העירייה, אבל אנחנו גם צריכים לקחת אחריות על עצמנו.

 

 אלינה אייזנברג:

  .בלילה 11-אני מבינה שהישיבה הזו הייתה דחופה, אבל הודיעו לי ב

 

 

 ברנדה הורביץ: 

 .באמצע הלילה 
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 אלינה אייזנברג:

 מתי קיבלתי את ההודעה?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני מסכימה איתך. 

 

 אלינה אייזנברג:

 . בלילה, על זה שלמחרת 11-רבע ל

 

 בוריס גרוסמן: 

 אז איך את רוצה שהיא תבוא אם לא הודיעו לה?

 

 דובר:

   2017אבל, אלינה, זה 

 

 ברנדה הורביץ: 

    .לא, לא, לא, אני כן רוצה שיהיה בפרוטוקול

 

 )מדברים ביחד(. 

 

 אלינה אייזנברג:

- - - 

 

 ברנדה הורביץ: 

לא, לא, לא, אני רוצה להגיד לפרוטוקול, שתבינו. בגלל שהיינו בלחץ בדבר הזה ובגלל שאני מודה  

שלא שמתי לב שהיא הייתה בזה באמת היינו צריכים לעשות את זה, גם שחיים יוכל לעשות את זה 

אמת אני פשוט הקמתי מהרגע להרגע, אני לא הרגשתי נוח עם בצורה מיטבית ונכונה ומקצועית. ב

 זה ואני ביקשתי סליחה.  

 

 דובר:

 זה נכון. 

 

 דודו מתתיהו: 

 , אל תתנצלי. יאכלו אותך. אל תתנצלי, מה פתאום? אל תתנצלי אף פעם. לא להתנצל. ברנדה

 

 אייל פישלר: 

 אלינה לוקחת בייביסיטר לילדים בשביל לבוא.  

 

 )מדברים ביחד(. 
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 ברנדה הורביץ: 

   .לא, אבל אני רוצה להגיד לך, אני

 

 בני כשריאל:

 . ם ברנדה, שנייה, אי אפשר לנהל ככה. חבר'ה, בואו נסיי

 

 ברנדה הורביץ: 

אני רק אומרת שזה לא רק הפגישה הזאת, זה כנראה כל הפגישות. אני לא יודעת מה היה בשנה  

שעברה, ואנחנו כאחראים, האמת היא שזו לא אחריות שלהם לדאוג שאנחנו מגיעים. זו לא אחריות 

כל אחד צריך לבוא   שלהם. זה קצת עצוב ונו ונו לנו שיש לנו בייביסיטר, זה לא צריך להיות ככה.

 .ולקחת ו 

 

 בוריס גרוסמן: 

 צודקת.

 

 ברנדה הורביץ: 

, ניהול נכסים ובטיחות. העירייה הקצתה שמונה קרקעות שלא בהתאם לנוהג 10אוקיי. יופי. סעיף 

בנוהל  כנדרש  העירייה  של  ההקצאות  בספר  מופיעות  לא  אלה  הקצאות  כלל.  מקרקעין  הקצאת 

קית. העירייה אומרת, בהתאם לתגובת העירייה לשתי הקצאות הקצאת קרקעות ומבנים. תוקן חל

 , עמותת 'היכל רחל' ו'נוסח ירושלמי'.  154התקבל אישור הממונה מטעם משרד הפנים, מגרש 

 

 בני כשריאל:

 זה בתי כנסת.  

 

 ברנדה הורביץ: 

מגרש,   כנסת,  לבתי  שימוש  שימוש  07426כן,  חב"ד,  בית  עמותת  נמצאת   -  -  -,  נוספת  הקצאה 

 בשלבים סופיים של אישור.  

 

 )מדברים ברקע(.  

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, תנו לה לסיים. זה לא נעים. בוריס.  

 

 ברנדה הורביץ: 

בוריס, אני רוצה להגיד לך משהו. הנושא של הקצאה זה לא צחוק, זה דבר מאוד    – לא, כי מתוך זה  

 רציני וזה חשוב לשמוע. זה חשוב לשמוע, אז תשמע. 

 

 בוריס גרוסמן: 



 27/02/19מיום  5ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 12 

 את הבנת על מה מדובר?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 כן, אני למדתי את זה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

   .סתבסך הכול הסבירו לך למה זה קרה, למה זה קורה, בבתי כנ

 

 אייל פישלר: 

 רגע

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, לא, לא, אבל צריכים להבין על מה מדובר, לא רק להגיד זה מה שכתוב.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני יודעת על מה מדובר.  

 

 בוריס גרוסמן: 

  .שסך הכול העירייה עשתה לטובה בכל בתי הכנסת

 

 ברנדה הורביץ: 

רוצה להגיד לך משהו ואני אגיד את זה אחרי שאני קוראת אני רוצה להגיד לך משהו, בוריס, אני  

   .את זה, אבל יכול להיות שהעירייה מאה אחוז

 

 )מדברים ברקע, לא שומעים(. 

 

 ברנדה הורביץ: 

רגע, אבי, אבי, אתה לא יכול לדבר ואז לא להקשיב, זה לא עובד ככה. אני רוצה להגיד לך משהו,  

, אבל אם העמותות האלה לא עומדות בתנאים כמו שצריך  יכול להיות שהעירייה הייתה מאה אחוז

של   המסמכים  כל  את  נכון  מכין  לא  נותן,  לא  כנסת  בית  ההקצאה.  את  להם  לתת  צריך  לא  אז 

 העמותה, שיחכו עד שיתארגנו.  

 

 אלינה אייזנברג:

   .אבל זו בעיה, ברנדה, הם נותנים את ניהול

 

 בני כשריאל:

 ועה.  את טועה. אני אסביר לך למה את ט

 

 ברנדה הורביץ: 



 27/02/19מיום  5ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 13 

 אני טועה? זה נגד החוק. 

 

 בני כשריאל:

 אני אגיד לך למה את טועה. אני אסביר לך למה את טועה.

 

 אייל פישלר: 

 .חלק מהדברים במאה אחוז וחלק מהדברים  - - -

 

 בוריס גרוסמן: 

 מבתי הכנסת.   50%את צודקת, בואי נסגור 

 

 אלינה אייזנברג:

 זה עניין של שנתיים המתנה. אז מה, לא יהיה?  

 

 בני כשריאל:

   .חבר'ה, אי אפשר להשאיר תושבים שנכנסים לשכונה

 

 דובר:

 אנחנו בית הלל, אלה בית שמאי.

 

 בני כשריאל:

חבר'ה, שנייה. תושבים שנכנסים לשכונה רוצים להתפלל כבר מהיום הראשון, אנחנו צריכים לדאוג 

ת לחלק, כמה בתי כנסת, זה לא מספיק לכולם, אבל לדאוג לבית כנסת או להם לבתי כנסת, לפחו

. אם שמתם לב רוב בתי הכנסת 07שניים שאנחנו בונים. זה מה שקרה כשהתחלנו ועשינו, בנינו את 

 . נבנתה לפני  07. 07-זה מ

 

 דובר:

 . 2001-ב

 

 בני כשריאל:

ברחוב הרכס,  ששם יש את הבעיה של  שנה, בפרט  14-ו 13התושבים הראשונים שנכנסו נכנסו לפני 

בתי הכנסת. אז לא הייתה ועדת הקצאות, אז מועצת העיר הייתה מחליטה למי לתת. עכשיו מה 

קורה? בוועדת הקצאות העמותה צריכה להביא אישור של ניהול תקין, ניהול תקין מקבלים אחרי  

ש? נגיד להם: תחכו, תתפללו שלו -שנתיים או שלוש, אז מה? אנחנו לא נפתח את בית הכנסת שנתיים

בבית, תעשו מניין בסלון עד שיהיה בית כנסת? אני לא אעשה את זה. לכן מה שאנחנו עכשיו מצאנו  

כפתרון לזה, כדי שגם יתפללו וגם נהיה בסדר עם ועדת ההקצאות, שלדעתי ההחלטה הזאת היא  

מה שקרה, אנחנו, מה שאנחנו    מיותרת, היא עקב בג"ץ של יריבות בין שני פלגים במודיעין עלית, זה

עושים בבתי הכנסת, אנחנו לוקחים שני אנשים מציבור המתפללים, הופכים אותם לנציגים שלנו,  
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ואנחנו אומרים להם: אוקיי, תתחילו להקים את העמותה וכו' ואז אנחנו יוצאים למכרז, אבל יכול 

 יפור.  להיות שאותה עמותה לא תקבל את זה, תקבל עמותה אחרת. זה כל הס

 

 ברנדה הורביץ: 

 . אז תראה, יכול להיות שזה 

 

 בני כשריאל:

אבל אין מה לעשות והתפקיד של המבקר של משרד הפנים הוא להוציא גם ליקויים. אנחנו מנסים 

להסביר לו: תשמע, זה קצת לא הגיוני מה שאתה מבקש, זה לא דבר שיכול להידחות לשנתיים, שזה 

התפלל באותו יום שהם מגיעים, הם דתיים, הם רוצים להתפלל  סובל דחייה, מתפללים רוצים ל

 בשבת הראשונה כבר ליד הבית. זה ברור מאליו וזו גם דרישה לגיטימית.  

 

 ברנדה הורביץ: 

 . אבל אין לנו אינפורמציה, ודודו וג'קי, לא היה לנו אינפורמציה שה 

 

 בני כשריאל:

 .אבל היה לכם 

 

 אייל פישלר: 

 .בכלל לא רוצים  -  - -אבל האמת, לפי התגובות פה, כמעט בכל סוגיה, חוץ מ  

 

 בני כשריאל:

 המנהלת רוצה להרצות לתלמידים. אז ניתן לה קצת.

 

 )מדברים ביחד(.  

 

 אבי רחמים: 

 . לא, אבל, חיים, יש לנו סיכום שזה היה בפעם הראשונה ובהמשך כמעט כל 

 

 ברנדה הורביץ: 

הדבר היחיד שלא ידעתי, זה אני אשאל את גילי, כאשר יש ויכוח בין משרד הפנים לביניכם איך זה 

 סודר. אני לא יודעת, זה אני לא יודעת. 

 

 

 בני כשריאל:

 בשלהם.  לפעמים אנחנו עומדים בשלנו והם עומדים

 

 ברנדה הורביץ: 

 וזה נשאר ככה? 



 27/02/19מיום  5ישיבת מועצת עיריית מעלה אדומים מס' 
 

 15 

 

 בני כשריאל:

 זה נשאר ככה. 

 

 גילי רוגל:

ישנות ואנחנו עובדים על התיקון של זה. זה תהליך   לא, מדובר בתהליך. היו ליקויים בהקצאות 

 שנמשך והוא מתנהל. 

 

 אייל פישלר: 

    .אבל, גילי, יש דברים שאתה אומר שאין ליקוי והם כבר שלוש שנים כותבים בדוח שיש ליקוי

 

 ברנדה הורביץ: 

 ושים עם זה.  הם אומרים שיש ליקוי ואז אני לא יודעת מה ע

 

 בוריס גרוסמן: 

  .יש לי שאלה. מה, אתם רוצים לסגור את בית הכנסת? מה אתם רוצים? באמת

 

 אייל פישלר: 

 .לא, אני רוצה שמשרד הפנים

 

 ברנדה הורביץ: 

 בוריס, אני אומרת את ההמלצות.  

 

 בני כשריאל:

 ברנדה.  

 

 ברנדה הורביץ: 

הליכי ההקצאה והרישום בספר ההקצאות של    אוקיי, אני ממשיכה. הוועדה ממליצה לסיים את

 העירייה במקרים הנדרשים בהקדם האפשרי ולהקפיד על ביצוע נוהל הקצאות מקרקעין כנדרש. 

. לא ידעתי מה זה אינוונטר, אבל עכשיו אני יודעת שזה inventoryהדבר האחרון זה הנושא של  

inventory  . 

 

 גיא יפרח:

 מלאי. 

 

 דובר:

להגיד לכם שפעם ראשונה שנכנסתי לוועדת ביקורת השאלה הראשונה ששאלתי זה מה זה אני יכול  

 אינוונטר. 
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 בני כשריאל:

 ברנדה, בעלך בחוץ לארץ? 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אם הוא עכשיו בחוץ לארץ? בשבוע הבא. 

 

 בני כשריאל:

 לא, כי אני רואה שיש לך זמן.

 

 ברנדה הורביץ: 

אני לוקחת את  - - -ובות האלה לפעמים, שהם אומרים שלפעמים אני רוצה להגיד לכם משהו, התג

 זה ברצינות.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 לא, אני מדבר על בית הכנסת, לתת לאנשים להתפלל. 

 

 דובר:

 ברנדה, לסיכום?  

 

 ברנדה הורביץ: 

 אני רוצה להגיד לך משהו. אני לא יודעת, אני באמת מבינה מה שבני אומר, אבל מצד שני אני אומרת 

ואני לא יודעת האם באמת לפעמים אנשים לוקחים את הזמן, לא עושים את זה בצורה נכונה ואנחנו  

מוותרים ולא מחנכים אותם לעשות את זה מלכתחילה נכון. כי לפעמים בבית הספר אני מחנכת, 

 ובני אמר לי את זה ביום הראשון לפני שנכנסתי לניהול. 

 

 בני כשריאל:

נסת הם לא תלמידים בבית ספר ועכשיו לכי תרדפי אחרי המתפללים ברנדה, המתפללים בבית כ

ויוציאו  תקין  ניהול  ויוציאו  האוצר  למשרד  ויילכו  העמותות  לרשם  ויילכו  העמותה  את  שיקימו 

 .קבלות 

 

 ברנדה הורביץ: 

 אבל אם היינו עומדים על זה, תאמין לי, הם הו עושים.  

  

 דובר:

 כנסת בית כנסת, אין בעיה. ברנדה, את יכולה ללכת לבדוק בית 

 

 ברנדה הורביץ: 

עכשיו הוציאו   הם  ככה. המלצת הוועדה:  לעשות   160,000טוב, חיים מלווה אותי  שקל להתחיל 

עד עכשיו, הם מסיימים את זה והוועדה מברכת על   - -  -אינוונטר, אני חושבת שזה מצוין, זה קצת 
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ון סופי של הליקוי ולבדוק. היו לי כל מיני  ההתקדמות בנושא, שאפו, וממליצים לפעול בהקדם לתיק

 שאלות לאחר כך, אני לא אשאל אתכם עכשיו, שלא מעניינות.

 

 דובר:

 ברנדה, אני מבקש ממך שהביקורות, הפגישות יהיו ממש כל חודש. כל חודש.

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, סיימנו?  

 

 דודו מתתיהו: 

 . בני 

 

 בני כשריאל:

 לא, דודו, אבל אני רוצה לסיים את הישיבה, אחרי זה תגיד מה שאתה רוצה.  

 

 דודו מתתיהו: 

 על מה שהיא אמרה.

 

 בני כשריאל:

 אני רוצה לסכם.  - - -דודו, אתה תפתח לי עכשיו עוד הפעם את 

 

 ברנדה הורביץ: 

 מצדי אתה יכול. 

 

 בני כשריאל:

אני רוצה להודות לוועדת הביקורת ולברנדה וגם להנהלת העירייה, אנחנו מקבלים את ההמלצות 

של ועדת הביקורת, ולמבקר העירייה, מקבלים את ההמלצות ואני מבקש ממנכ"ל העירייה, הגזבר  

 והנוגעים בדבר לטפל בנושא הזה ולהשלים את העבודה.  

 

 גילי רוגל:

 והיועץ המשפטי גם. 

 

 :בני כשריאל

 והיועץ המשפטי, תודה רבה לכם.

 

 גילי רוגל:

 הצבעה. 
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 בני כשריאל:

 אני מעלה את ההצעה להצבעה. יש מתנגדים? יש נמנעים? עבר פה אחד. 

 הצבעה: 

 11בעד: 

 החלטה: אושר  פה אחד.

 דודו מתתיהו: 

 . אתה מבין - - -זה נשמע קצת מצחיק, אבל אני באתי לפגישה הזו 

 

 בני כשריאל:

 עכשיו אתה מבין מה קורה? אם הייתי נותן לך לפני כן לדבר. 

 

 דודו מתתיהו: 

את  ידעה  היא  ישיבות,  בהרבה  ישבתי  לישיבה.  מוכנה  באה  שהיא  להגיד  רוצה  אני  מבין?  אתה 

היא  לכם.  אומר  אני  אמיתי  דבר.  לכל  מקצוענית  הייתה  היא  מהשפה,  נגיד  אתכם  עזבו  החומר. 

  -   -שלטה בחומר. היא נגיד בשפה, קצת קשה לה, אבל היא מקצוענית והיה כיף בישיבה וסוף סוף  

 כפיים(. תודה, ברנדה. )מחיאות  -

 

 בוריס גרוסמן: 

 ברנדה, כל הכבוד, באמת אני אומר.   

 

 בני כשריאל:

 חבר'ה, ערב טוב.  

 

 דובר:

 בני, מה עם מסיבת פורים?  

 

 בני כשריאל:

 יש מסיבת פורים בהיכל התרבות, כולם מוזמנים, לקנות כרטיסים.

 

 

 

 

 

 ______________________     _____________________ __ 
 מר בני כשריאל       מר    שמוליק        חנוך 
 ראש         העיר        מנכ"ל ומזכיר העירייה


