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 על סדר היום: 

 

 הודעות ראש העיר. .1

 . 2018לשנת  16דוח מבקר העירייה מס'  –דיון מיוחד  .2

 

  

 שיבת המועצה י

  

 בני כשריאל:

 -  - - אדוני המבקר, בבקשה. קראנו את הדוח ודנו בזה, גם בהנהלה וגם ב 

 

 חיים שמעוני: 

. הדוח כולל ארבעה חלקים עיקריים, דוח ביקורת בנושא פחת 2018אז דיון בדוח המבקר לשנת  

מים, דוח ביקורת על השירות הווטרינרי, דוח ביקורת על המוקד העירוני וחלק נוסף של מעקב אחר  

תיקון ליקויים שעלו בדוחות קודמים. הדוח הוגש לתגובת ראש העיר, התקבלה תגובת ראש העיר, 

אם התק לחומר של הישיבה הנוכחית.  צורפו  לענייני ביקורת, הפרוטוקולים  בוועדה  דיונים  יימו 

 תרצה יושבת ראש הוועדה לענייני ביקורת להוסיף דברים, אז היא יכולה עכשיו.  

 

 בני כשריאל:

בבקשה. אני רק רוצה לומר לכם, לחברי המועצה, שאנחנו מקבלים את הדוח וההמלצות של ועדת 

הנהלת העירייה כבר התחילה ליישם את ההמלצות, התחילה לעבוד ואני מקווה מאוד    הביקורת,

שהספר העבה הזה יבוא על פתרונו בצורה הטובה ביותר והאיכותית ביותר. אני מבקש ממך, מבקר 

העירייה וגם יושבת ראש הוועדה לביקורת, לבדוק את התקדמות העניינים אצלנו בביצוע ההחלטות 

א אם  לי  להיכנס ולדווח  צריך  לא  כללי,  באופן  להגיד  יכולה  את  ברנדה,  ברנדה.  בבקשה,  פשר. 

 לפרטים.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

לא, אבל קודם כל אני רוצה להודות לוועדה שישבנו מעל, אני חושבת, עשרים שעות, עשר שעות, 

לעיר להתק ולעזור  לשפר  על מנת  את הדברים  וללמוד  עניינית  על הדברים בצורה  לעבור  דם כדי 

ולהתייעל ובאמת אנחנו מרגישים שהעיר מתקדמת, אבל יש עוד ברוך ה' לעשות. אחד הדברים שאני  

כן רוצה להדגיש פה, דבר שצריך לשים לב, שמוליק, ובאמת לשים את זה בתכנית העבודה, שמתוך  

וניתוחם  עיבודם  הנתונים,  ותיעוד  באיסוף  חוסר  רואים  באמת  הדוח,  כל  את  וקראנו  הקריאה, 

רך קבלת החלטות וביצוע פעולות על בסיסם. אנחנו, כשקיבלנו את כל ארבעת הדוחות, באמת לצו

מה שראינו שמשותף לכל הדוחות זה איך אנחנו עושים את המיפויים, איך אנחנו אחר כך יודעים 

אני   ולא להתפזר.  לייעל איפה בדיוק הבעיות  מנת  על  איך למקד איפה  הנקודות הכי ספציפיות 

 יר שמה, אבל כן צריכים לשים את זה בתכנית העבודה וכו'. חושבת שהע

אנחנו נדבר על פחת המים, כמה דברים עיקריים, על כל דוח כמה דברים עיקריים. קודם כל פחת 

בשנה,   11.58-עמד פחת המים הממוצע על כ  2016עד    2014מים. מהנתונים שהוצגו עולה כי בשנים  
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מלצה של הוועדה שאנחנו נקבע יעד, אחוז פחת מים שאינו  מיליון לשנה. הה  2שזה בעצם הפסד של  

 . אני חושבת שזה אפשרי. 8%עולה על 

מיפוי הגורמים. לא מתבצע מעקב שוטף מתועד אחר הגורמים לפחת מים וכמויות הפחת הנגרמות 

וכמות  לפחת מים  לבצע מעקב שוטף מתועד אחר הגורמים  מכל הגורמים. המלצת הוועדה היא 

 גורמים, והייתי שמה את זה עם לו"ז. זה חייב להיות עם לו"ז, פעמיים בשנה. הפחת על פי 

 

 בני כשריאל:

אנחנו עושים את זה, יש כבר בדיקה, של אגף שפ"ע והממונים על המים, ואחד הדברים שהם העלו, 

שחלק גדול מהמים לא בוזבזו, אלא הייתה השקיה ומערכת הקריאה לא נכונה. הדבר הזה נמצא 

 תוך הנחיה שלי ומעקב אישי שלי בעניין וגם של שמוליק ומוטי. בבדיקה 

 

 ברנדה הורוביץ: 

אוקיי. השלב הבא. מיפוי אזורי הפחת, איפה נמצא הפחת. לא נמצאו נתונים עדכניים בדבר פחת 

המים והחלוקה לאזורים שונים ברחבי העיר. איבוד המים כתוצאה מתקלות במערכת המים, לא 

ים על רשת המים העירונית, כדוגמה סוג, קוטר, גיל וכו'. לא נמצאה תכנית נמצאו נתונים מפורט

 עבודה רב שנתית בהחלפה של צנרת המים.

 

 בני כשריאל:

 תהיה תכנית רב שנתית.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 עכשיו יש.

 

 בני כשריאל:

אגב, יש כבר תכנית, במקומות אחרים עשינו את זה. זה גם עניין של תקצוב הדבר הזה, זה לא דבר  

פשוט, העלויות כאן מאוד מאוד גבוהות, מאוד מאוד גבוהות. היום דיברנו על קיצוצים בתקציב  

 .מענקי האיזון ואנחנו יכולים לעשות ככל יכולתנו ואנחנו נעשה כל אשר ביכולתנו לנטר את הפחת

 

 ברנדה הורוביץ: 

 צריך להיות יעד, חייב להיות יעד. 

 

 בני כשריאל:

 המים זה הוצאה גבוהה וכך אפשר גם לחסוך בהוצאות העיר, לקצץ את הוצאות העיר ולחסוך.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

תכנית   להכין  העירונית,  הצנרת  נתוני  של  מיפוי  לבצע  ממליצה  הוועדה  הוועדה,  המלצת  אוקיי. 

 עבודה וכו'.  

 

 בני כשריאל:
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 אגב, ברנדה, אנחנו קראנו את הפרוטוקול.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אני יודעת, אבל לא כולם.

 

 בוריס גרוסמן: 

 כולם קראו את זה. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 כולם קראו את זה?

 

 מספר דוברים:

 כן, כן. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 זה מה שאני אמרתי בקואליציה, בואו נשאל שאלות, אם יש שאלות.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 -  - -לא, אני אומרת 

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, תגידי את כל מה שאת רוצה להגיד, בבקשה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 מגיע לה.

 

 ברנדה הורוביץ: 

בסיסיים עם לו"ז ובקרה. אמרתי. בואו אז אמרתי, בנושא של פחת מים צריכים לעשות מנגנונים  

 נעבור לווטרינר. 

 

 אלינה אייזנברג:

 זה נושא שמאוד מאוד הטריד את ברנדה. 

 

 אייל פישלר: 

 בצדק, כי השירות, לפני הביקורת הזאת, תפקד ככה ככה.

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, הנושא הזה כבר בא על פתרונו.  
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 ברנדה הורוביץ: 

 אבל אני רוצה להגיד כמה דברים.  

 

 בני כשריאל:

 תגידי, בבקשה. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אני חייבת להגיד, מצטערת, אנחנו עשינו את העבודה.  

 

 בני כשריאל:

על   לך את הפה, אנחנו נשמור  לא יסתום  איך    –אף אחד  לך שהדבר הזה, כבר  להגיד  רק רציתי 

 שהוצאתם את הדוח ההנהלה פתרה את העניין.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

אוקיי. שוב אנחנו מדברים על המעקבים וכו'. קודם כל נושא של נהלים. אין בשירות נהלים לפיהם 

מתבצעת הפעילות הווטרינרית. הוועדה מקבלת את המלצת הביקורת להכין תיק נהלים. זה דבר  

 ראשון. 

ים שנמסרו לביקורת הדבר שנראה לי אחד הכי חשובים פה זה נושא של כלבים וחתולים. מנתונ

יש רישיון בתוקף, השאר   75%-כלבים מתוכם בערך ל  2,000-עולה כי במערך הממוחשב קיימים כ

 אנחנו לא יודעים מה איתם. לא יודעים מה איתם וזה סכנה לציבור.  

 

 אייל פישלר: 

 אפשר רגע לשאול שאלה את רונן פה? מה עושים עם כל החתולים שאנשים מאכילים אותם, מגדלים

 אותם, לא אצלם בבית אלא באמצע הרחוב? אפשר לעשות עם זה משהו?  

 

 בני כשריאל:

 מה הם עושים? הם נכנסים לי למרפסת. 

 

 אייל פישלר: 

 - - -לא, אבל מה עושים? כי אנשים, תושבים 

 

 בני כשריאל:

ס הם שוכבים שם בשמש וכשאני בא אני עושה להם קיש, הם הולכים לשתי דקות, רואים אותי נכנ

 לבית ויושבים עוד הפעם. 

 

 אייל פישלר: 

 אני אומר, יש תושבים שדואגים להם, מגדלים אותם ומה עושים עם זה? אין כלום?  

 

 אבי רחמים: 
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 אני רוצה להגיד לך שבימים חמים אני מוציא קערית מים בחוץ.

 

 יהודה אסרף:

אבל אתה קורא את זה שלוש פעמים ביום, לא? 'ואכלת ושבעת', אבל קודם כל צריך לתת לבהמה 

 לאכול ואחר כך לאכול.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

אני ממשיכה. חלק מהקושי גם זה שלא מקבלים דוחות אז אנשים לא מחסנים את הכלבים ואת 

 החתולים, לא יודעת אם מחסנים חתולים, והם לא מקבלים דוחות.

 

 רונן אקנין: 

בשנתיים  אנחנו  עושים.  אנחנו  מה  לך  אגיד  אני  נכון.  לא  זה  מדויק,  לא  ממש  זה  מדויק.  לא  זה 

האחרונות עוברים על כל הרשימות של בעלי הכלבים במעלה אדומים, שאנחנו יודעים עליהם שלא 

 חיסנו, ויש עשרות אם לא מאות דוחות בשנתיים האחרונות על נושא של ביטול הרישיון. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ובאיזה שנה זה אצלך?

 

 רונן אקנין: 

2018-19 . 

 

 ברנדה הורוביץ: 

אוקיי, מעולה, בסדר גמור, יופי. ברוך ה'. עכשיו, אין לעירייה כלבייה תקינה אשר עומדת בדרישות 

הנהלים והוראות הדין. אנחנו כן אישרנו קרקע לזה, אם אני זוכרת נכון, שזה תהליך מצוין. זה דבר  

שצריכים לבנות אותו. אני גם חושבת שזה משהו שאומר על העיר שאנחנו רוצים שהחיות שלנו יהיו  

 מטופלות טוב. 

 

 רונן אקנין: 

 צבענו קרקע והתכנון הסטטוטורי שלה מסתיים בקרוב.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

נמצא כי   מה שכן חשוב, אני אומרת את זה בנושא של חינוך. טוב, רונן, אתה תגיד לי אם זה ככה,  

אין מעקב בשירות אחרי הפעלת פינות החי בעיר. הוועדה מקבלת את המלצת הביקורת להגביר את 

הפיקוח והבקרה של השירות הווטרינרי על פעילות פינות החי בהתאם להוראות הדין. מומלץ לבצע 

 -  - - הוועדה ממליצה כי אגף החינוך   -  - -מיפוי של פינות החי, לנהל מעקב וביקורת 

 

 בני כשריאל:

 טופל. כבר בוצע.  
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 ברנדה הורוביץ: 

 אוקיי, כי הם מחויבים לזה. 

 

 רונן אקנין: 

בוצע. הפעילות של פינות החי מתחילה אחרי החגים, כי בחגים אין מי שידאג לחיות אז הם מאיישים 

 אותם רק אחרי החגים. בוצע כבר מיפוי והמעקב יתבצע. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 כ"ל.וגם כי יש חוזר מנ 

 

 בני כשריאל:

 לוקחים אותך ברצינות פה.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 לא, ברור לי, אבל אני אומרת שיש חוזר מנכ"ל לפינות חי ונהלים.  

 

 בני כשריאל:

 זה טופל. וטרינר טופל. בנושא של פחת מים כבר התחילו לטפל. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 , אוקיי.  10%פחת מים בשנה הבאה? 

 

 אייל פישלר: 

 לא משהו, אבל פחת מים זה טיפול ארוך טווח.  זה 10%

 

 בני כשריאל:

 פחת מים זה כל העיר, פארקים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

בנוגע לטיפול הנדרש באירוע הקשור   אוקיי, מבחינת המוקד, שאין נהלים כתובים למוקד עירוני 

 סכמה מה עושים, אם יש איזה כלב שמסתובב.הלשירות. שתהיה 

 

 רונן אקנין: 

 יש הכול, במוקד העירוני הטיפול הושלם. 

 

 בני כשריאל:

 -  - -אנחנו בקרוב אחרי 

 

 אבי רחמים: 
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 -  - -של יש לי פה גם את הדוח 

 

 בני כשריאל:

 אנחנו נעשה סיור, גם במוקד. אנחנו עשינו כבר סיור אחד, לא כולם הגיעו.

 

 אייל פישלר: 

אבל, בני, אני חושב שגם אמרנו את זה בישיבת ההנהלה, גם גיא אמר את זה, שבמוקד יש איזה 

שהוא מעבר שהמוקד היה רק משהו שבא להיות ביטחוני והוא עכשיו נותן שירות אזרחי הרבה יותר 

 רחב.  

 

 בני כשריאל:

 יותר מאשר ביטחוני.  

 

 

 אייל פישלר: 

 וך כדי גם ברגיל וגם באחריות משמרת וגם בכוח אדם. וההתאמות האלה צריכות לקרות וקורות ת

 

 בני כשריאל:

המוקד הולך לעבור מהפך שלם, גם מבחינה דיגיטלית, מסכים, גם מבחינת יהיה ממונה על המוקד, 

 יהיה ממש ממונה ישיר על המוקד. 

 

 אייל פישלר: 

 של המוקד, שזו התקדמות שעשינו.  זה גם נוגע לווטסאפ

 

 בני כשריאל:

 המוקד הולך להיות מחלקה עירונית. 

 

 אייל פישלר: 

 זה משמעותי.  

 

 אבי רחמים: 

 -  - - גם כל הליקויים שאתם ביקשתם, כמו שהמנכ"ל אמר, הכול טופל, הכול סודר, המוקד עובד 

 

 ברנדה הורוביץ: 

, ראשונים ראשונים אחרונים אחרונים. פיקוח על  אבל אני עוד לא הגעתי למוקד. כמו שרש"י אומר

מוצרי מזון מן החי. יש איזה שהוא תהליך של בדיקות משנה, איפה אנחנו בודקים את האוכל מן 

החי שמגיע לעיר. עד כה אמרו שכל הזמן בדקו את זה בירושלים ובעצם לא מתבצע משהו שבודק 

הביקורת לקבל אישור רשמי מהשירותים את הדברים שנכנסים לעיר. אז הוועדה מקבלת המלצת  

ירושלים לפי בדיקת משנה, לא מבוצעת בשטח המוניציפלי של   הווטרינריים להסדיר עם עיריית 
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מעלה אדומים, אלא באמצעות עיריית ירושלים. על כן מומלץ להגיע להסדר כאמור בהסכם שיאושר 

  .11על ידי הגורמים. זאת אומרת זה כל האוכל שנכנס. זה סעיף 

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, את רוצה להגיע להחלטה? 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 עכשיו אני עוברת למוקד. 

 

 בני כשריאל:

 דיברנו על המוקד.

 

 אייל פישלר: 

 היא דיברה על המוקד בהקשר הווטרינרי. 

 

 בני כשריאל:

 כן, בבקשה. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ג'קי, אתה רוצה להוסיף משהו על הנושא של בקרה על החי?  

 

 ג'קי עזרא:

הבקרה על החי, שקורים מצבים שנכנס  בשר למעלה אדומים והוא לא נבדק, לא במעלה אדומים 

 ולא בירושלים. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

משרד   של  העבודה  בעצם  זו  כאשר  עוברים  הדברים  איך  בקרה  שהיא  איזה  רוצים  אנחנו  ולכן 

   –בריאות, זו האחריות שלו, אבל בכל אופן צריך עכשיו ה

כל הנושא של המוקד הוא באמת הקשר שלנו עם התושבים. ברוך ה' העיר גדלה ואנשים רוצים את 

 הקשר ורוצים גם לפתור בעיות.  

 

 

 

 

 

 

 

 בני כשריאל:
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המנ של  בראשותו  מוקד  פורום  הוקם  לדעתי,  משנה  למעלה  לפני  האחרונה,  בשנה  כ"ל  ברנדה, 

והמוקד גם קיבל הנחיות. למשל, אני אתן לך דוגמה, משהו שמאוד מעסיק את מצפה נבו, שאת גרה  

 שם.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אני לא גרה שם. אבני החושן.  

 

 בני כשריאל:

סליחה, שאייל גר שם. היום יש הנחיה לסיירי הביטחון, ברגע שהם רואים עשן מכל מקום שהוא, 

להודיע מיד למוקד, בלילה, ביום, שבת, למוקד יש כבר רשימה של טלפונים במינהל האזרחי, אלה 

שאחראים על הפיקוח וכדומה, איך שהוא מקבל את זה הוא מיד מודיע להם, גם שולחים תמונה  

ום, לא רק אומרים להם 'יש עשן', אומרים להם איפה זה עם תמונה. אתמול זה עלה גם של המק

אצל ראש המינהל האזרחי. אתם בטח מכירים את דובי, את ד"ר רוני טורטן אתם בטח מכירים, 

ודורון הגיע לשם ועוד רופא נשים שנמצא בירושלים, דיוויד משהו, הם הגיעו לראש המינהל האזרחי  

לו את הכול ואני רוצה לומר לכם שראש המינהל האזרחי מאוד התרשם מהחומרה והם הסבירו  

שבדבר. כבר לפני בערך עשרה ימים, ביום שישי, לא האחרון, אחד לפני כן, בעזרייה, מפקד התחנה  

 שלנו החרים משאית עם טרקטור, עצר את האנשים, זה היה נזק אדיר בשבילם. 

ממ"ז ש"י, היה בישיבה הזאת גם מפקד העוטף בעניין הזה, תהיה גם ישיבה מסודרת עוד הפעם עם  

תהיה פגישה עם ממ"ז ש"י, מפקד העוטף, מפקד התחנה ורמ"א בנושא הזה. אגב, התושבים שבאו  

 ודיברו היו מאוד מרוצים מהישיבה.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

שזה כבר    שוב תיק הנהלים, אני מתארת לעצמי  –יש כמה דברים, אבל אני חושבת שהדבר שבאמת  

- - - 

 

 דובר:

 סודר.

 

 ברנדה הורוביץ: 

 מסודר, אוקיי. הנושא של ההדרכה של המוקדנים. 

 

 דובר:

 סודר.

 

 ברנדה הורוביץ: 

של   על זה, הביקורת מסרה רשימה  גם עובדים  לעצמי שאתם  פניות   252ופה אני מתארת  נושאי 

 נושאים לא נמצא זמן תקן.   52מתוכם 

 

 שמוליק חנוך:
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 א לטיפול שהוא בלי זמן תקן. אני לא מכיר כזה דבר. אין לנו נוש

 

 ברנדה הורוביץ: 

לשנת   לביקורת  שנמסרו  מנתונים  לבדוק.  צריכים  זה  את  העמידה   2017-18טוב,  אחוזי  כי  עולה 

 עומדים בתקן.  50בזמני התקן הינם נמוכים, רק 

 

 שמוליק חנוך:

 ליים. זה נכון. יש לנו מקומות שרק תיקנו בהם זמני תקן כי הם לא היו ריא

 

 ברנדה הורוביץ: 

אוקיי, בסדר. כמעט סיימתי. אז בכלל בזמני תקן, כי שם אנשים מרגישים שאם לא מקבלים את 

 -  - - 48זה בתוך זמן ולא אומרים להם מה הזמן, זאת אומרת אומרים 'בתוך 

 

 שמוליק חנוך:

 עושים גם יותר מזה, מבעוד שבוע וחצי יהיה משוב.  

 

 בני כשריאל:

ברנדה, אני מציע, את הדוח הזה אנחנו למדנו אותו, קראנו אותו, תשבי עם המנכ"ל ועם הגזבר  

ותבדקי. כמו שאמרתי בישיבת הקואליציה,  תבדקי איתם מה בוצע כבר, מה יהיה התהליך הבא, 

בל את זה באמת ברצון רב ובהכרת תודה, את הדוח הזה, גם הרי אנחנו מקבלים את זה ואני מק

מצד המבקר וגם מצד ועדת הביקורת. אנחנו נועדנו לשמוע את ההמלצות, אנחנו רואים במבקר 

העירייה ובוועדת הביקורת גופים שעוזרים ומסייעים לעירייה להשתפר ולהתחזק ולתת שירות טוב  

 יותר ולחסוך. 

 

 ברנדה הורוביץ: 

 י דברים אחרונים וזהו. אוקיי, שנ

 

 בני כשריאל:

אז אין טעם להיכנס ממש לפרטים הכי קטנים. צריך להגיד את זה באופן כללי ואחרי זה תשבי עם  

 הגזבר. במידה שלא יהיה, אני אמרתי לך שאני אעקוב אחרי זה באופן אישי.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

יכים לטפל בהם, שזה קודם כל רק בנושא של קסטל, של הבקרה אחר כך, שיש כמה דברים שצר

 החוזים של העובדים.

 

 גיא יפרח:

ארגון מחדש, קיבלנו חוות דעת -אני אגיד משהו לגבי מוזיאון קסטל. מוזיאון קסטל עובר עכשיו רה

שהיא  בחברה  מניות  להוריש  אפשר  שאי  שמאחר  שאומר  גילי,  העירייה,  של  המשפטי  היועץ  של 

עירייה ולכן גילי עכשיו עומל על    100%און כרגע הופך להיות  חברה לתועלת הציבור אז בעצם המוזי
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כל  את  להסדיר  נתחיל  ומשם  המנהל  הוועד  כל  של  מחדש  למינוי  הפנים  משרד  עם  חדש  תקנון 

הנושאים בלי יוצא מן הכלל. אנחנו על זה עם מעקב שלי קבוע, כל שבוע יש סטטוס אצלי, אנחנו  

 שפטי, כל שבוע עד שייצא עשן לבן.יושבים, אני, המנכ"ל, הגזבר והייעוץ המ

 

 ברנדה הורוביץ: 

   - - -ויהיה עוד נציג ציבור, או שזה תהליך 

 

 גיא יפרח:

 -  - - יהיה תהליך עירוני מלא. כשגילי יסיים הוא יגיד בדיוק 

 

 בני כשריאל:

  עד היום זה היה משהו מאוד מורכב, מסובך, כי הייתה תורמת שלה היו דגשים וזהו, זה לא תאגיד 

 עירוני רגיל.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 אז כל הדברים, אני שואלת, גיא ושמוליק, כל הנושאים, כל היצירות וכל הדברים זה דרכך? 

 

 שמוליק חנוך:

 - - -אני אגיד לך ככה, בגדול, אני אשמח לא להיכנס לרזולוציה 

 

 בני כשריאל:

 גיא יושב ראש הדירקטוריון. את יכולה לדבר איתו.

 

 שמוליק חנוך:

אני אומר, אני אראה רק משהו ויזואלי. אני קודם כל רוצה לברך את המבקר ואת ועדת הביקורת 

כי הדוח הוא כלי עבודה מאוד משמעותי עבורנו, חלק מהנושאים יותר וחלק פחות, אני רק אראה 

ם, דברים שביצענו נצבעים בירוק, דברים שהם בביצוע הם בצהוב  לך משהו ויזואלי. אנחנו עובדי

ודברים שלא נגענו בהם הם באדום. אז ויזואלית  קל מאוד לראות, בסדר? תראי את נושא פחת 

הם  שבטיפול  מהדברים  חלק  בטיפול,  מהדברים  שליש  טופלו,  מהדברים  שליש  בערך  המים, 

 תהליכיים והם ארוכים.  

בנושא השירות הווטרינרי כמעט כל מה שנכתב בדוח טופל באופן מלא. יש   צריך להודות לרונן כי

דברים שהם בביצוע, יש דברים שאנחנו לא מסוגלים להגיע אליהם, כמו וטרינר מחליף וכמו דברים 

 אחרים, שדורשים כסף ואנחנו לא בטוחים באמת שיש צורך כזה.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 ולו"ז?  

 

 

 שמוליק חנוך:
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 י עם לו"ז וביצוע. בוצע גם. הכול בוודא 

 

 בני כשריאל:

 ברנדה, הוא לא תלמיד שלך.

 

 ברנדה הורוביץ: 

אני יודעת, אבל אני אומרת, תראו, את שמוליק, אני כל הזמן שומעת, דברים מעולים, וחיים עושה 

ובאמת זה כלי עבודה ובאמת הדברים האלה, אני אומרת, אפילו כשהייתי    –עבודה מאוד מאוד  

 'וואו זה מכוון, זה ממוקד'.  מנהלת,

 

 בני כשריאל:

ממש   רוב הרשויות המקומיות, כפי שאני מכיר אותן, תמיד רבים עם מבקר העירייה ונמצאים איתו

 בכסח, איך שאומרים, אנחנו מקבלים עד היום, כמה שנים אתה עובד פה?  

 

 חיים שמעוני: 

 חמש שנים. 

 

 בני כשריאל:

 חמש שנים, קיבלנו תמיד בברכה את דוח הביקורת ופעלנו ליישם אותו עד כמה שיכולנו.  

העירייה    ברנדה, אני רוצה כבר להגיע להצעת החלטה. הצעת החלטה: מועצת העיר מודה למבקר

ולוועדת הביקורת על העבודה העניינית, על הבדיקה העניינית, על הביקורת העניינית והמעמיקה 

העיר   מועצת  לתושבים.  והשירות  העירייה  פעילות  לשיפור  להביא  היא  שלהם  שהמטרה  כך  ועל 

מקבלת את המלצות ועדת הביקורת ומנחה את הנהלת המשרד, בפרט את המנכ"ל, הגזבר ומנהלי 

  - - -פים האג

 

 אייל פישלר: 

 גם את התגובה של ראש העיר אנחנו מקבלים, לא רק את ההמלצות של הוועדה.  

 

 בני כשריאל:

ועדת  המלצות  את  ליישם  לביקורת  הנוגעים  האגפים  ומנהלי  הגזבר  העירייה,  מנכ"ל  שנייה. 

 הביקורת, מי בעד? יש מתנגדים? אין מתנגדים, התקבל פה אחד. 

 

 הצבעה: 

 11–בעד 

 החלטה:      

 . אושר  פה אחד

 

 

 בני כשריאל:
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הודעות ראש העיר. בנוסף לברכות שנתנו לברנדה כיושבת ראש ועדת הביקורת אנחנו מברכים את 

 ברנדה, סבתא, סבתוש להולדת הנכד.  

 

 ברנדה הורוביץ: 

 תודה רבה. 

 

 בני כשריאל:

מ למעלה  ביקרו    20,000- עדכון,  סוכות  בפסטיבל  כבר  איש  יצא  המחזור  פארק  דיווח,  בפסטיבל. 

 למכרז. 

 

 אייל פישלר: 

 שאפו לרונן לא אומרים?

 

 בני כשריאל:

 כן, שאפו. 

 

 דובר:

 כן, שאפו ענק לרונן וגם למי ששיווק. 

 

 בני כשריאל:

תודה לרונן, לדובר העירייה, לרון צרפתי, למתנ"ס, עובדי המתנ"ס, על כל הפעילות היפה שהם עשו. 

 ק נהדר. יש לנו מפי

 

 דובר:

 יחידת הדוברות. 

 

 בני כשריאל:

פארק המחזור. חבל שלא כל חברי המועצה הגיעו, כל מי שהגיע הבין ודי נהנה, מי שלא הגיע שיקרא 

את 'זמן מעלה' ויבין את הדבר הזה. הפארק שנמצא בערים באירופה, אירופה כבר עברה לשם לפני 

זי הערים, צמודים לערים, למשל בווינה זה נמצא הרבה שנים, חלק גדול מהמפעלים נמצאים במרכ

בתוך העיר ואנחנו נעקוב אחרי זה שזה יהיה מפעל נקי, שמוציא אוויר נקי, שנותן את השירות הטוב  

 ביותר לעיר ולאזור. 

השטח למלון שצמוד לקניון כבר פורסם, ספר המכרזים פורסם ואני מקווה מאוד, כל , מכרז למלון

או מישהו שימליץ לו להגיש. הקרקע מתחילה במחיר אפס, הגענו לסיכום   חבר מועצה שמכיר יזם

שקל פלוס מע"מ, ומתחילים מאפס,   860,000עם מינהל מקרקעי ישראל שערך הקרקע, הוא היה שם  

 כלומר מאפס שקל ומעלה וכאן תודה באמת לעדיאל שמרון שנענה לבקשתנו.

יאמי ולניו יורק, כבר סידרנו את לוח הזמנים, אני נוסע לארצות הברית לתרומות למ  ,דיווח נסיעה

לו"ז צפוף, בפרט בניו יורק זה לוח זמנים מאוד צפוף. ישנם כבר ותיקים שאנחנו פוגשים אותם, 

 One-ישנם תורמים פוטנציאליים חדשים שאנחנו פוגשים אותם. כאן אני רוצה באמת להודות ל
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Israel Fund  היכ לנו  עשו  הזה,  בנושא  לנו  סטיוארט  שעוזרים  ולג'ורג'  רבים  אנשים  עם  רויות 

שעושים כבר כאן עבודה למען מעלה אדומים כשהם נמצאים שם בשבילנו במשך כל השנה. אלה 

דמויות חדשות שלא פגשנו לפני כן, לא רק 'בני ציון', וגם ל'בני ציון' ולפדרציה האירנית וליהדות 

 אירן בניו יורק שהם עוזרים לנו כבר הרבה שנים. 

רי זה אני הולך לכנס ראשי רשויות בברצלונה, זה בדרך חזרה, על אותו מחיר כרטיס, וכמובן  אח

 אחזור לארץ. שם אני מקווה מאוד לפגוש גם ראשי רשויות, לעשות עיר תאומה. 

 אייל פישלר: 

 מתי אתה חוזר?

 

 בני כשריאל:

 זה בלילה. זהו. יש התנגדות? הימנעות? עבר פה אחד.   5-אני כבר פה. ה 21-וב 5-אני יוצא ב

 

 אבי רחמים: 

 אני רוצה להגיד כמה מילים. אתה מדבר כל הזמן, לא נותן לנו לדבר. 

 

 בני כשריאל:

 עכשיו דבר. 

 

 אבי רחמים: 

 בני, שתהיה לך נסיעה טובה קודם כל. לך לשלום תחזור בשלום. 

 

 כשריאל:בני 

 תודה.

 

 אבי רחמים: 

אני רוצה להגיד על איזה אירוע שהיה ביום שישי, איזה טיפול, התקשרה איזה אמא קצת לחוצה 

הטיפול היה מהיר, מקצועי, מסודר. אני לא הופתעתי   –ואני הרמתי טלפון למנכ"ל ותוך רבע שעה  

 שיש לו את זה, סופר מקצועי. 

 

 בני כשריאל:

 אתה אמרת לי את זה, תגיד לחברי המועצה.  

 

 מים: אבי רח

 אז אני אומר את זה גם לפרוטוקול. הגב' גם ביקשה ממני שאני אגיד לך שאתה המלאך שלה.

 

 בני כשריאל:

 אבל תגיד במה מדובר. תסביר על מה מדובר.  

 

 אבי רחמים: 
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הילד היה בבית, האמא רגועה,   12:45-, ב12:30איזה ילד לא הגיע הביתה, כיתה א'. הייתה שעה  

 כולם היו רגועים.  

 

 דובר:

 אבל מה קרה?

 

 אלינה אייזנברג:

 הילד לא הגיע הביתה, בכיתה א', הלך לאיבוד. 

 

 דובר:

 אז מה המנכ"ל עשה? 

 

 אבי רחמים: 

, המנכ"ל מקצועי, המנכ"ל גם קצת ביישן, אני אגיד.  אני אגיד לך מה המנכ"ל עשה. המנכ"ל צנוע

הבן אדם פנה למנהלת, הבן אדם עצר את ההסעות, המורים המלווים, עד שמצא את הילד. הילד, 

דקות היה בבית. אני  מבקש באופן אישי שתהיה הערכה גם בתיק האישי שלו ממני, מחבר    15אחרי  

 המועצה. 

 

 בני כשריאל:

 תיק אישי.  - - -

 

 ינה אייזנברג:אל

 אז תמציאו תיק אישי ותיתנו לו הערכה. 

 

 בוריס גרוסמן: 

 אני מאשים את אמא, האמא הייתה צריכה לקחת את הילד שלה.

 

 בני כשריאל:

טוב, רבותיי, אני מתכבד לסגור את הישיבה שלא מן המניין היום ומאחל לכולם סוף שבוע נעים 

 ושבת שלום.  

 

 

 

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


