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פרוטוקול
היו"ר יעקב גוטרמן:
1/2018א

של

הקדנציה

אני

מתכבד

החדשה

לפתוח
של

את

הנבחרים

ישיבת
שנבחרו

מועצת

העיר:

בבחירות

שהיו

ב .30/10/18-תאריך עברי כ"א חשון תשע"ט נבחרו ראש העיר יחד עם  17חברי מועצה שנמצאים
פה ואנחנו נבחרנו על ידי הציבור להיות שליחיו.
נמצאים איתנו כמה חברים חדשים ונקדם אותם בברכה.
נמצא אתנו החבר אהרן ארלנגר ,נציג שכונת נאות הפסגה .הוא חבר חדש .עשייה גדולה פה.
נמצא חבר מועצה הרב מרציאנו ,גבאי בית הכנסת בת יעקב ,נציג ברכפלד שקיבל גם שליחות גם
מגדולי ישראל באופן אישי .כולם ראו שהוא קיבל את השליחות .לא כל אחד זכה לקבל שליחות
אישית מגדולי ישראל.
ונמצא איתנו חבר מועצה הרב הכט ,גם כן תושב חפציבה.
אז קודם כל ברוכ ים הבאים חברי המועצה החדשים .אני מבין שלמדתם עד שבאתם לפה מה גודל
האחריות שיש עליכם.
אם יש פה אחריות ,אז בפרט עיר כמו שלנו ,עיר של תורה ,עיר שמקפידים קלה כחמורה .עיני עם
ישראל נשואות אלינ ו לראות איך מקום של תורה ,איך מתנהגים ,איך מתנהלים .בבחירות זכינו
להתנהל אחרת מכולם וזה היה העובדה .אני מקווה שגם בקדנציה של העשייה ושל ההתכנסות
שלנו תהיה גם אחרת ותראה אחרת ונוכל באמת להראות מה ההבדל בין נציגי ,שלוחי מצווה,
שלוחי ציבור שהם בני תורה בעצמם .הם מייצגים בני תורה .עיר של בני תורה שכולה רוב ככולה
בני תורה ,אז איך הם מתנהגים ומתנהלים על פי תורה ועל פי ההלכה .זו האחריות שיש עלינו.
שחס ושלום לא תצא תקלה מתחת ידינו ושנצליח לקדש שם שמים ,לזכות את הרבים ואני חושב
לשם המחשת ההצלחה שהצלחנו קודם כל בבחירות ,שזכינו באמת לקדש שם שמים שהבחירות
התנהלו באמת בצורה ,כמה שהיה אפשר שלא יהיה חילול השם ולא ביטול תורה וכל הדברים
השליליים שיש בזמן שיש בחירות .היה הרבה טרחה שטרחנו לעניין כדי שחס ושלום לא יהיה
חילול השם ושלא יהיו מחלוקות ושלא יהיו עבירות בין אדם לחברו מה שקורה במקומות אחרים
לא עלינו.
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אני חושב שההצלחה הזאת ,כדי להביע הכרה ושבח והלל לקדוש ברוך הוא שזיכנו לחיות במקום
הקדוש הזה ,מקום של תורה אז חשבתי על רעיון שנפתח בנשמת .חילקתי פה את הדפים של
נשמת ונגיד נשמת שיהיה לנו את הברכה וההצלחה על העבר על ההווה והעתיד ושיהיה לנו
סיעתא דשמיא ושלא נכשל ולא מספיק שלא נכשל גם שנקדש לשם שמיים ושנזכה את הרבים.
שיהיה זיכוי הרבים ובזה צריכים הרבה רחמי שמים אז אני מציע ,אני בכל אופן חושב שצריכים
להודות לקדוש ברוך הוא .אז נעשה את ההודיה עכשיו שזיכנו ונגיד את הנשמת .חילקנו לכל אחד
את הנוסח שלו.
[תפילה משותפת]

אני רוצה לפני שנמשיך הלאה להזכיר שאנחנו נמצאים ערב ה"יארצייט" של אבי עירנו מרן ראש
הישיבה זצ"ל שהוא הקים את העיר הזאת .הוא נשא בעול של העיר הזאת ,ואיך אומרים זכותנו
פה שאנחנו נמצאים פה זה בזכותו שהוא נשא על לוח לבו בגשם וברוח את כל המערכת הזאת
שנקראת מודיעין עלית והיום כולם מרגישים בחסרונו .כולם מרגישים בחסרונו .זו לא מליצה.
אחרי שנה שהוא לא נמצא איתנו כולם כבר מרגישים וחשים מה שקורה בכלל ישראל .רואים
שהמצב הוא שאיך אומרים רק...
שמואל אלישיב:

מה מתקדם באמת עם השם של העיר?

היו"ר יעקב גוטרמן:

אז לגבי שם העיר שזה מטריד אותך ,אז ,זו שאלה טובה .אז

באמת ערב יום הבחירות כמו מעשה שטן קיבלתי מוועדת השמות הממשלתית מכתב שהיא
דחתה את השם בגלל שיש קיבוץ שנקרא אילת השחר.
שמואל אלישיב:

אז אפשר להציע שיקראו ע"ש הרב שמואל אויירבך זצ"ל?

היו"ר יעקב גוטרמן:

אתה יכול להציע.

הערה:

זה צריך לעבור ישיבת הנהלה.

שמואל אלישיב:

כן ,ברור ,ברור.

היו"ר יעקב גוטרמן:

לא .הוא יכול בלי ישיבת הנהלה .הוא יכול להציע .אני רושם

שאנחנו צריכים ,גם הנושא של הרב שטיימן לא היתה הצבעה.
אבינועם שיפמן:

אני לא חושב שזה יפה שעל פחי הזבל יהיה כתוב הרב שמואל

אויירבך.
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היו"ר יעקב גוטרמן:

טוב .תשמעו אני רוצה קצת בנימה רצינית .אני חושב שאנחנו כן

צריכים לחשוב וחשוב לנו להביע אם ועדת השמות פסלה את השם ,אבל צריכים להביע באיזה
צורה כן אני חושב שצריכים את העיר שלנו שזו עיר שבאמת הוא הקים אותה ונשא את לבו .יש
עוד הרבה גדולי ישראל שהיו שייכים לעיר שלנו אבל אחד כמו ראש הישיבה שהוא הקים ונשא
באמת בגשם וברוח ובכל צעד קטן והעיר התנהלה על גבו .אנחנו שאלנו אותו כל דבר קטן וגדול.
אני אשמח לשמוע מהחברים אם יש איזה רעיון אנחנו נשמח לקבל את הרעיונות.
טוביה פריינד:

כתוב בצוואה .הוא כתב צוואה .לקחת מה שכתוב פשוטו כמשמעו.

לימוד משניות ולהגיד תהלים .לפתוח חדר לילדים  .פשוט לקחת את הצוואה .לעשות לילדים
תכנית,
היו"ר יעקב גוטרמן:

ולמה לא למבוגרים?

טוביה פריינד:

גם מבוגרים .מה שהוא כתב .הוא כתב צוואה .למה לא לעשות מה

שהוא כתב?
היו"ר יעקב גוטרמן:

אנחנו מבקשים באמת לאסוף את הרעיונות.

עוד דבר שאני רוצה .העיר מתפתחת באמת בצורה מאד מאסיבית .מי ששם לב הכמות וראו גם
במספר הבוחרים שעלה .בקיצור העיר מתפתחת בקצב מהיר במיוחד .יש צרכים ואנחנו כמו
שאומרים נמצאים היום בתחי לת קדנציה וזו הזדמנות באמת .מי שחושב שיש לו איזה הצעות
לעיון ,להביא באמת רעיונות טובים לטובת התושבים וחושב שאנחנו צריך לשתף אותנו איתו ,אז
זו ההזדמנות לבוא .להגיד ,להציע .כמובן אם זה יעלה גם כסף נצטרך את ההתייחסות של הגזבר
אם הוא מסכים לזה אבל אנחנו נעבוד בצורה מסודרת ואתם נקראים לשתף פעולה בעניין .כל
דבר ,העיר הזאת כל יום יש מה לחדש בה .אפילו כשאנחנו חושבים היום שאתמול לא היה צריך
מחר יש מציאות שכן צריך.
היות וכמה חברים ביקשו ממני לזרז את הישיבה כיוון שהם ממהרים.
היות שיש פה הרבה ערבי זיכרון בהרבה מקומות והיות שיש פה חברים שמנהלים כמה ארגונים
צריכים ללכת מהר אז אנחנו נשתדל .אם רוצים לדבר אז אולי בפעם הבאה נדבר אבל נמהר
לעשות את הדברים שאנחנו צריכים על סדר היום ונריץ מהר את הדברים .רק אם מישהו רוצה
בכח לדבר אז נאפשר לו.
על סדר היום הסעיף הראשון:
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מינוי מ"מ וסגנים לראש העיר
אז אני רוצה להציע .קיבלתם כל אחד מהחברים חוות דעת משפטית לגבי מינוי הסגנים ,מצורפת.
רבותי ,אנחנו הולכים למנות ממלא מקום .אני רוצה את אישור המליאה למנות את ממלא מקומי
הרב אבנר עמר שיהיה ממלא מקומי.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? כולם בעד ,הרב הכט והרב אלישיב מתנגדים.
ברוב חברי העירייה נבחר הרב אבנר עמר לממלא מקום ראש העיר.
ברכות ,מזל טוב.

הנושא הבא ,סגני ראש העיר בשכר דבר ראשון .מונחת חוות דעת בפניכם.
סגן ראש העיר הרב אבנר עמר לסגן בשכר ב 100-אחוז משרה.
שמואל אלישיב:

מה השכר?

אבי עדן:

לפי גודל העיר .נדמה לי שזה  36,000שקל ברוטו ,משהו כזה .זה

לא אנחנו קובעים.
היו"ר יעקב גוטרמן:

מונחת לפניכם חוות דעתו של גזבר העיר אבי עדן שכתב:

לאשר בתקציב העירייה לשנת  2018תוקצבו שני סגני ראש עיר במשרה מלאה ב 1,315,000-שקל.
אז זה מתוקצב ויש פה אישור ויש גם חוות דעת של היועץ המשפטי עו"ד שחר בן עמי .המינוי
כדין .הוא אומר שאין מניעה משפטית.
עו"ד עדי הדר:

סגן ממלא מקום בהתאם להוראת סעיף  16לתקנון יהודה

ושומרון.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אז מי בעד אישור סגן ממלא מקום ראש העיר הרב אבנר עמר לסגן

בשכר ב 100-אחוז משרה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
ברוב חברי המועצה נבחר הרב עמר לממלא מקום וסגן בשכר ב 100-אחוז משרה חוץ מ 2-חברים
שהתנגדו – הרב אלישיב והרב הכט.
הרב אבנר עמר .מזל טוב .ברכה והצלחה בכל מעשה ידינו .אמן ואמן.
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סגן בשכר שני ב 100-אחוז משרה ,הרב טוביה פריינד .אני מבקש את חברי העירייה להצביע על
בחירת הרב טוביה פריינד לסגן שני בשכר ב 100-אחוז משרה.
מי בעד? מי נגד?
רוב חברי העירייה תמכו במינוי ו 2-חברי האופוזיציה הרב אלישיב והרב הכט מתנגדים.
ברוב חברי העירייה נבחר הרב טוביה פריינד לסגן ראש העיר בשכר ב 100-אחוז משרה.
מזל טוב .ברכה והצלחה.

האצלת סמכויות ראש העיר – סגן בתואר .אנחנו הולכים למנות עכשיו סגן בתואר.
מי בעד מינוי סגן בתואר הרב נחום גיטלר כסגן בתואר בעיריית מודיעין עילית? מי בעד? מי נגד?
ברוב חברי העירייה נבחר הרב נחום גיטלר כסגן בתואר .חברי האופוזיציה הרב אלישיב והרב
הכט מתנגדים.
מזל טוב ,ברכה והצלחה.

האצלת סמכויות ראש העיר לסגנים בשכר.
לרב אבנר עמר מ"מ ראש העיר .אני מאציל את סמכותי בתחום הרווחה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע|?
רוב חברי העירייה תמכו בהצעה שהרב אבנר עמר סגן מ"מ ראש העיר יהיה אחראי תחום רווחה
וחברי האופוזיציה הרב אלישיב והרב הכט מתנגדים.
מזל טוב .תביא רווחה לעם ישראל ותושבי הפרט בפרט ולעם ישראל בכלל.

עכשיו הולכים להאצלת סמכות בתחום החינוך והתרבות
סגן ראש העיר הרב טוביה פריינד.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.
רוב חברי העירייה תומכים בהאצלת הסמכות בתחום החינוך והתרבות לרב טוביה פריינד סגן
ראש העיר .שני חברי האופוזיציה הרב אלישיב והרב הכט מתנגדים.
נבחר בשעה טובה ומוצלחת איש הספר והאחראי על כל הנושא.
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עכשיו סגן ראש העיר בתואר יחזיק בתיק הביטחון .נחום גיטלר.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים ,ביטחון זה תחום חירום ,ביטחון והצלה.
רוב חברי העירייה תומכים בהאצלת הסמכות בתחום חירום ,ביטחון והצלה לרב נחום גיטלר
סגן ראש העיר בתואר .שני חברי האופוזיציה הרב אלישיב והרב הכט מתנגדים.

מינוי חברי ועדות העירייה
היו"ר יעקב גוטרמן:
ועדת הנהלה .אנחנו הולכים עכשיו לבחור את ועדת ההנהלה .היושב ראש על פי החוק זה ראש
העיר .אני מציע כיו"ר יעקב גוטרמן ,נחום גיטלר ,אורי יפה ,אברהם וייס ,אבנר עמר וטוביה
פריינד .כיום בחוק ,הסגנים חייבים להיות.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים.
רוב חברי העירייה תומכים במינוי ועדת הנהלה כפי שהצגתי למעט שני חברי האופוזיציה הרב
אלישיב והרב הכט מתנגדים.

ועדת ביקורת  :יו"ר שמואל אלישיב ,חיים מאיר ויזל ,אבינועם שיפמן ומשה מוטרפרל.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?
פה אחד הוחלט על מינוי ועדת ביקורת בראשותו של הרב אלישיב.

ועדת מכרזים
ועדת מכרזים ,ועדת חובה.
יו"ר אורי יפה ,משה מוטרפרל ואברהם הכט.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרה ועדת מכרזים.
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ועדת הנחות בארנונה
יו"ר אבינועם שיפמן ,נחום גיטלר ,שמואל אלישיב.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרה ועדת הנחות בארנונה.

ועדה לקידום מעמד הילד
יו"ר אהרן דוד ארלנגר ,זו ועדת חובה .יש פה גם את הנציגים שחייבים פה.
אבי עדן:

בוועדת הנחות יש גם מקצועי וגם פוליטי.

היו"ר יעקב גוטרמן:

לא משנה .לפי התקנון .נציגי הציבור ,ועדת הנחות בארנונה ברור

לפי ההוראות של משרד הפנים אז זו הוועדה לנציגי ציבור .חוץ מזה הם מחייבים גם את הגזבר
ויועץ משפטי .מחלקת רווחה גם.
אבינועם שיפמן:

הם משתתפים הם לא חברי ועדה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

הם מוזמנים.

אז אציין שבוועדת הנחות בארנונה משתתפים גם הגזבר ומחלקת רווחה גב' מילר או נציגה ויועץ
משפטי.

ועדה לקידום מעמד הילד
יו"ר אהרן דוד ארלנגר  ,חברי מועצה שרוצים להשתתף בוועדה הזאת מוזמנים .מכהנים :מנהלת
אגף חינוך ,מנהלת אגף רווחה ,נציגי הורים ,מפקד תחנת משטרה שבתחום סמכותו .נציגי תנועות
נוער.
עכשיו מי מהחברים רוצה? יעקב מרציאנו ואבינועם שיפמן .מחברי האופוזיציה אני חייב לשים
אחד .הרב אלישיב.
נביא להצבעה .ועדה לקידום הילד .יו"ר אהרן דוד ארלנגר ,יעקב מרציאנו ,אבינועם שיפמן
ואלישיב .וכן כל ההוראות של חברי הוועדה ,מנהלת אגף חינוך ומנהלת אגף רווחה וכל השאר או
מישהו מטעמם זאת אומרת נציגי הרווחה ונציגי החינוך .או המנהלת ממנהלת האגף או מישהו
מטעמה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
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פה אחד אושרה ועדה לקידום מעמד הילד כפי שציינתי יו"ר אהרן דוד ארלנגר ,יעקב מרציאנו,
אבינועם שיפמן ואלישיב ושאר הנציגים כפי שקבע המחוקק.

ועדה למאבק בנגע הסמים – ועדת חובה
אפשר למנות יושב ראש ולמנות כבר עכשיו את ממלאת מקומו שזו תהיה גב' דוידוביץ שהיא
אחראית על הנושא הזה.
אהרן דב ארלנגר ומ"מ נבקש שתהיה גב' דוידוביץ .היא תהיה ממלאת המקום .חבר המועצה הרב
הכט.נציגי ציבור גב' וינטר וגב' צימרמן.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים .לכן שמתי פה מ"מ אישה שאם לא תבואו אז
היא תוכל לכנס את הוועדה ויהיה פורום של נשים .אני צריך על פי החוק למלא את הדברים.
מי בעד? מי נגד? אישור כפי שציינתי לוועדה ונציגי הציבור וינטר וצימרמן ונציגי מועצת העיר
ארלנגר ,הרב הכט ומ"מ גב' דוידוביץ.
שוב נאמר את הנציגים .היו"ר אהרן דוד ארלנגר ,מ"מ גב' דוידוביץ .חבר הרב עמר ומ"מ נתי
מנשורי ,הרב הכט ונציגי ציבור גב' וינטר וגב' צימרמן.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרה הוועדה למאבק בסמים .היו"ר אהרן דוד ארלנגר ,מ"מ גב' דוידוביץ .חבר הרב
עמר ומ"מ נתי מנשורי ,הרב הכט ונציגי ציבור גב' וינטר וגב' צימרמן .שאר החברים כפי שקבע
המחוקק.

ועדת מל"ח – משק לשעת חירום
בחוק אני חייב להיות היושב ראש .אני ממנה כמ"מ מחזיק תיק חירום ביטחון והצלחה זה הרב
גיטלר .מל"ח מי רוצה? הרב דוד אהרן ארלנגר ,אבינועם שיפמן ,אברהם וייס ,משה מוטרפרל,
אלישיב ואוחיון.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
מי בעד הרשימה שעכשיו אקריא:
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ראש העיר זה יעקב גוטרמן היו "ר .מ"מ הקבוע נחום גיטלר ,מחזיק תיק חירום הצלה וביטחון.
חברים אבינועם שיפמן ,אברהם וייס ,משה מוטרפרל ,הרב אלישיב ,הרב אוחיון ,הרב מרציאנו,
הרב ניימן והרב אורי יפה.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרו חברי הוועדה כפי שהקראתי לפרוטוקול.

ועדת פס"ח
זה לא צריך להיות ראש העיר אז אחראי על תיק חירום וביטחון הרב גיטלר הוא היושב ראש.
בפסח לא צריך חברי ועדה.
שאלה:

מה זה ועדת פסח?

היו"ר יעקב גוטרמן:

זו ועדת משנה של ועדת מל"ח .אם יש חס ושלום אנשים שצריכים

לטפל בהם והם כבר לא בין החיים לא עלינו ,אז מישהו צריך לטפל בהם.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושר כיו"ר לוועדת פסח הרב גיטלר.

ועדה לאיכות סביבה
יו"ר הרב מרדכי גולדברג .הרב נחמן ניימן .הרב אליהו אוחיון.
אני רוצה להגיד לחברים כי בוועדות האלה חייבים להשתתף אחרת נקבל הערה ממבקר המדינה.
חייבים להשתתף.
איכות סביבה מרציאנו ,אוחיון והרב הכט.
נציגי ציבור בוועדת איכות הסביבה :עזריה גולדשמידט וברוך מונק ונציג העירייה העובד הבכיר.
כתוב פה בתקשי"ר עובד בכיר שהוא בתחום זה יצחק לרמר.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרו שמות חברי הוועדה לאיכות הסביבה .יו"ר מרדכי גולדברג .נחמן ניימן חבר,
הרב אוחיון חבר ,הרב מרציאנו חבר ,הרב הכט חבר ,יצחק לרמר עובד עירייה בכיר שאחראי
בתחום .נציגי ציבור עזריה גולדשמידט וברוך מונק .שאר הנציגים כפי שקובע המחוקק.
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אנחנו צריכים למנות את האחראי על התחום כנציגינו באיגוד הערים לאיכות הסביבה – שומרון.
את יצחק לרמר העובד הבכיר האחראי.
מי בעד אישרו יצחק לרמר כנציגנו באיגוד הערים באיכות הסביבה כנציגנו בשומרון?
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושר מינויו של יצחק לרמר כנציגנו באיגוד ערים לאיכות הסביבה שומרון.
אבינועם שיפמן:

אני רוצה לציין ראש העיר כי אדון יצחק לרמר עושה עבודתו

נאמנה .פתוח וקשוב לציבור ובאמת במסירות רבה.
היו"ר יעקב גוטרמן:

שמח לשמוע.

אבנר עמר:

הוא פותר בעיות בדקה .אתה רואה אותו בשעות לא שעות .באמת

מסור מאד.
היו"ר יעקב גוטרמן:

נעים לשמוע.

ועדה לבטיחות בדרכים
היו"ר חייב להיות אני .זו ועדה שבודקת את כל הנושאים הקשורים בבטיחות .יש חוק בוועדה
לבטיחות בדרכים .אני קבוע אבל יש בחוק צריך להיות מהנדס העירייה ,מנהלת אגף חינוך .היו"ר
זה אני אבל אני יוכל למנות ממלא מקום ולמ"מ אני ממנה את גב' צין שהיא אחראית על
התחבורה שהיא תהיה האחראית ממלאת מקומי ,אני מבקש שתאשרו שהיא תהיה מ"מ קבועה
כפי שכתוב פה צריכים גם נציגי ציבור .אני מציע את גב' ברנפלד ואת גב' שור.
גב' שור אחראי על בטיחות וגב' ברנפלד מהמתנ"ס שהמתנ"ס מפעיל את כל הפעילות בנושא
הבטיחות.
מי בעד למנות חברי ועדה שהיו"ר הוא ראש העיר .מ"מ גב' מרים צין .נציגו ציבור גב' ברנפלד וגב'
שור ויש פה את כל השאר שקבע החוק – מהנדסת העיר ,מנהלת אגף חינוך.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושרו הנציגים שהכרזתי לפרוטוקול .יו"ר יעקב גוטרמן ,מ"מ גב' מרים צין .גב'
ברנפלד וגב' שור.
פה אחד אושרה הצעתי כפי שהכרזתי לפרוטוקול כולל כל האנשים שצריכים להיות מבחינת
החוק.
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ועדת כספים
יו"ר ועדת הכספים משה מוטרפרל .חבר נחום גיטלר ואברהם הכט.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .אין מתנגדים.
פה אחד אושר יו"ר ועדת הכספים משה מוטרפרל ,חברים :נחום גיטלר ואברהם הכט.

שמואל אלישיב:

האם חבר ועדת כספים יכול לשלוח ממלא מקום?

היו"ר יעקב גוטרמן:

ועדת כספים אני חושב שלא.

עו"ד עדי הדר:

בדרך קבע או באופן חד פעמי?

שמואל אלישיב:

מה אפשר מה לא?

עו"ד עדי הדר:

ועדת כספים זו ועדה מקצועית .אם זו פעם אחת אז אפשר בכתב

אבל אם זה בדרך קבע ,החוק אומר כי היעדרות של  3ישיבות ברצף זה יכולה להפקיע את סמכות
החבר.
הערה:

אם אתה נעדר משלוש ישיבות ברצף אז אתה לא מכהן למעשה.

שאלה:

למנות קבוע אפשר?

היו"ר יעקב גוטרמן:

ממש לא .סיימנו את מינוי הוועדה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אישורי תב"רים.

מונחת פה לפניכם רשימה .היועץ המשפטי מעיר לי פה הערה .מי העיר על זה? מבקר המדינה?
עלינו.
חבר מועצה שלא הצהיר הצהרת אמונים,
הערה:

כבר לא צריך .מחוץ לקו הירוק כבר לא צריך .תבדוק את זה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אני אקריא לכם.

חבר מועצה שלא הצהיר הצהרת אמונים לא ייהנה מזכויותיו כחבר מועצה לרבות זכות הצבעה
במועצה ובוועדותיה כל עוד לא הצהיר.
אני אגיד את הנוסח שהכתיב היועץ המשפטי .אני אשאל כל חבר מועצה .מתחייב לשמור אמונים
למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי במועצה .מסכים?
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הרב גיטלר:

מסכים.

הרב אלישיב:

מסכים.

הרב גולדברג:

מסכים.

הרב אוחיון:

מסכים.

הרב יפה:

מסכים.

הרב מרציאנו:

מסכים.

הרב עמר:

מסכים.

הרב פריינד:

מסכים.

הרב ניימן:

מסכים.

הרב הכט:

מסכים.

הרב מוטרפרל:

מסכים.

הרב ארלנגר:

מסכים

הרב גליק:

מסכים.

הרב שיפמן:

מסכים.

היו"ר יעקב גוטרמן:

גם אני מסכים .הלאה.

אישורי תב"רים
 521 ,520 ,519 ,518כפי שמצורף לפרוטוקול.
מי בעד לאשר תב"רים ?521 ,520 ,519 ,518
מי בעד? מי נגד? מי נמנע?  2חברים מתנגדים .אין מתנגדים.
ברוב חברי המועצה אוש רו התב"רים המצורפים לחברי ושקיבלו כהודעה מראש ומצורפים פה
לפרוטוקול .מתנגדים  2חברי האופוזיציה – אלישיב והכט .שאר החברים בעד.

תיקוני תב"רים
.504 ,452 ,300 ,410 ,362 ,406 ,467 ,512 ,511 ,510
מי בעד אישור תיקוני התב"רים כפי שקראתי לפרוטוקול ושצורפו לחברי בהודעה מראש ויצורפו
לפרוטוקול לאחר האישור.
מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים .יש מתנגדים 2 .חברי האופוזיציה – אלישיב והכט.
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ברוב חברי מועצת העיר אושרו תיקוני התב"רים ,452 ,300 ,410 ,362 ,406 ,467 ,512 ,511 ,510
.504

עכשיו אני רוצה לדבר אתכם על נוהל שליחת הודעות לחברי העירייה ועוד נושאים של פרוצדורה.
עד היום שלחנו את ההודעות לחברים במייל וכך ביקשו החברים וזה הספיק .יש חברים שאין
להם אימייל .מה אתם רוצים? מי שיש לו מייל האם אתם רוצים שנמשיך לשלוח הלאה במייל
את ההודעות של העירייה.
הערה:

האם אפשר גם בכתב וגם במייל.

שאלה:

איזה עוד דרכים יש?

היו"ר יעקב גוטרמן:

או בפקס או שליח שיגיע הביתה.

רוב חברי העירייה רוצים את זה במייל ו 2-חברים...
חברי המועצה מבקשים להמשיך את הנוהל כפי שהיה במליאה הקודמת לשלוח במייל .לשאר
החברים – הרב אוחיון ,הרב גליק ,הרב אלישיב והרב הכט רוצים לקבל באמצעות שליח.
דבר שני ,יש נוהל שכאשר יש ישיבת מליאה ,יש פרוטוקול .החברים מקבלים מיד את הפרוטוקול
של הישיבה .החברים שיש להם הערות ,צריך להגיש את ההערות על הפרוטוקול לקראת הישיבה
הבאה.
אנחנו קובעים עכשיו נוהל שמי שלא הגיש הערה ,ייראה הפרוטוקול שלאחר הישיבה כאילו הוא
מאשר אותו ולא צריכים לאשר אותו שוב .זה מאושר אוטומטית.
שמואל אלישיב:

אני רוצה להעיר לפרוטוקול שלא ימחקו שום דבר ,אפילו פסיק

מה שנקרא מהפרוטוקול.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אז זה תגיד לחברת ההקלטה.

שמואל אלישיב:

אנחנו רוצים שההקלטה תהיה במאה אחוז.

הערה:

תעבור על הפרוטוקול ותגיש הערות.

שמואל אלישיב:

אני מדבר על מקרים שהיו.

היו"ר יעקב גוטרמן:

היועץ המשפטי מתייחס למה שאמרת.
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עו"ד עדי הדר:

אני אומר שיש תמליל שהוא תמליל הקלטה שהוא לא נערך ויש

פרוטוקול שהוא נערך .פרוטוקול ממצה את עיקרי הדברים שעלו .אם יש לך הערות לפרוטוקול,
אתה רשאי להעיר.
שמואל אלישיב:

למה לא שייך שזה יהיה אחד על אחד.

היו"ר יעקב גוטרמן:

כי זה שני דברים שונים .תמליל זה אחד על אחד .תמליל,

שמואל אלישיב:

התמליל שאנחנו מקבלים זה לא אחד על אחד.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אבל הוא מסביר .זה פרוטוקול זה לא תמליל.

שאלה:

אתה רוצה כל בדיחה שתהיה שם?

היו"ר יעקב גוטרמן:

היועץ המשפטי צודק והוא אומר שהחיוב של מליאת העירייה

לאשר אחרי הישיבה .זה פרוטוקול.
הרב אלישיב:

אוקי אז איפה התמליל?

עו"ד עדי הדר:

אתה יכול לבקש מהחברה להוציא אותו.

הרב אלישיב:

זה לא מגיע אוטומטי?

היו"ר יעקב גוטרמן:

לא .אתה יכול לבקש מהם.

עו"ד עדי הדר:

זה יכול להיות  80עמודים אתה יודע.

היו"ר יעקב גוטרמן:

תבקש מהם .זכותך לבקש.

הרב אלישיב:

תסתכלו בעבר מה היה .למשל היו דברים שאתה קורא ,תמיד

דברים שאני אומר כתוב בשם הרב גוטרמן ולהיפך.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אז למה לא הערת?

עו"ד עדי הדר:

הרב אלישיב שוב אני אומר .פרוטוקול נערך .בסדר?

הרב אלישיב:

אז אני אומר תראה את הפשלות.

היו"ר יעקב גוטרמן:

אז למה לא הגשת הערות?

עו"ד עדי הדר:

אמרתי.

היו"ר יעקב גוטרמן:

את ההערות מגישים ליאיר קירשבוים מזכיר העירייה בכתב.

הרב אלישיב:

בסדר .אני לא מדבר על מה היה,

עו"ד עדי הדר:

להבא תעיר באמצעות מייל או פקס או בכתב או בישיבה הבאה

תעיר על זה בעל פה.
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הרב אלישיב:

אני אומר השינויים האלה זה מה שקורה.

עו"ד עדי הדר:

בסדר אם אתה לא מעיר על זה ,אז רואים את זה כמוסכם.

יאיר קירשבוים:

חברים ,את הפרוטוקול מי שמאשר זה מזכיר העירייה ואחרי זה

חותם על זה ראש העיר .אם למישהו יש הערות ,יש לי מייל והוא יכול לשלוח לי במייל .כל הערה
עניינית תתוקן.
היו"ר יעקב גוטרמן:

תודה .לכן אני אומר עוד פעם .יאיר קירשבוים מנכ"ל העירייה

ומזכירה .לצורך הישיבה הזאת הוא מזכיר העירייה .זה חשוב שידעו .זה הנוהל.
אני רק רוצה להסביר לך דבר אחד .בין ישיבת מועצה לישיבת מועצה לוקח זמן.
שאלה:

צריך להודיע מראש על כל הישיבות במשך כל השנה?

היו"ר יעקב גוטרמן:

לא צריך .לא חייבים .אנחנו קובעים בנוהל .אנחנו רוצים לקבוע

שהפרוטוקול שמגיע מהחברה אני שולח את זה לחברים .המזכיר חותם ואני חותם אחריו .אנחנו
שולחים את זה מיד לחברים.
הרב אלישיב:

מי עורך את זה דרך אגב?

היו"ר יעקב גוטרמן:

החברה.

עו"ד עדי הדר:

לא רק שניה אני רוצה לעשות סדר .את הפרוטוקול עורך מזכיר

המועצה .התמליל לא נערך .יש להבדיל.
הרב אלישיב:

יש תמליל .המזכיר מקבל תמליל והוא עורך את זה .אז בלי

טעויות.
יאיר קירשבוים:

אפשר לתקן .בשביל זה אתה חבר מועצה .במידה ויש לך הערות,

תודיע לי .תשלח לי מייל ואתקן.
היו"ר יעקב גוטרמן:

מי שעושה את הפרוטוקול ועורך אותו זה החברה ולא אתה.

יאיר קירשבוים:

כן אבל הוא דיבר על החלפת שמות .זו קלדנית שיכולה לטעות

טעות אנוש ולהחליף שם .זה לא בכוונה.
הרב אלישיב:

הבנתי שלא בכוונה.

היו"ר יעקב גוטרמן:

בוא נסכם את העניין .החברה עורכת את הפרוטוקול .אם יש

טעויות או יש הערה ,נא לשלוח למזכיר .זה הכל .לכן אני אומר ,כל הערה שלא תתקבל עד
הישיבה שאחרי הישיבה שבה יצא הפרוטוקול ,תחשב כהסכמה לפרוטוקול .יופי .כולם מסכימים.
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הרב אברהם דב הכט:

ראשית אני מאחל בשם כל הציבור והרבנים המקומיים כאן וכל

הציבור כאן .אלף קולות יותר מפעם שעברה.
היו"ר יעקב גוטרמן:

אנחנו לא אומרים ,שלא תהיה מגיפה ,לא להגיד מספרים.

הרב אברהם דב הכט:

כן .בלי עין רעה .ברוך השם היה קידוש השם גדול כמו שאמרתם

וזה חשוב .כולנו מאחלים באמת ברכה והצלחה לראש העיר .הרב גוטרמן אנחנו רוצים לעבוד פה
בשיתוף פעולה ולא חס ושלום אופוזיציה וללחום וזה ,הפוך ,אדרבא .ברכה והצלחה וסיעתא
דשמיא אבל ,חייבים להזכיר .אנחנו עכשיו בתקופה מאד קשה בציבור החרדי .תפסו גם בחור
שיושב ולומד על גזירת הגיוס .זו גזירת החינוך ואנחנו עוד בתוך השנה שכולם יודעים שנפטר
הדרכי שמואל שמי כמו ראש העיר יודע והוא קודם הזכיר אבל כולם יודעים שהרב שמואל היה
פה מעורב מתחילתו ועד סופו .אחד מהתושבים הוותיקים פה שזוכר אמר לי הרב שלמה אויירבך
לא היה פה חדרים בעיר .הכל היה פה חינוך עצמאי .זה עובדות שראש העיר יודע ויכול להעיד
שהקימו פה את העסקנים ודרך זה היה גלגל שכל החידרים קמו ופה המזכירות ,אני יודע שהוא
בעצמו היה מתקשר הר בה פעמים אישית לראש העיר ואומר את מה שיש לו בלי גינוני כבוד ולכן
הייתי מציע .אני מעלה את זה .דיברו פה על שם שפעם היה אילת השחר .אני מציע דווקא דרכי
שמואל לתת .היה אפילו דבר אחרון שמתוך מיטת חוליו אברכים עלו אליו על הנושא של תחנת
המשטרה שמאד כאב לו הדבר הזה והוא הוביל והדריך איך לעבוד שההחלטה הזו תצא מהעיר
כך שאני חושב .אני מציע שדווקא כן דרכי שמואל ,הילדים יקראו את השם הזה דרכי שמואל ,זה
רק יועיל ,זה רק יוסיף הדבר הזה לרוחניות .יזכרו תמיד גם ילדים וגם מבוגרים שידעו שעמוד
האש שהיה עומד לפני המחנה זה רק יוסיף יראת שמיים שכל פעם במקום מודיעין עלית סתם
נזכרים בעיר השכנה שהשם ישמור אז דרכי שמואל .זה רק יוסיף יראת שמים ואני מבטיח
לכולם ,זה דבר שני שיש לי להגיד.
עוד דבר שיש לי להגיד .יש לפעמים הרגשה .זה דברים פשוטים אבל כדאי להבהיר את זה לציבור.
פה בפני ראש העיר לה גיד לו שהעיר שייכת לכלל התושבים .זה אומר זה לא נחלת הפרט וזה לא
העיר שייכת לאדם גדול בישראל ,גדול ככל שיהיה.
העיר ,הנכסים ,שטחי הציבור ,הכספים ,כל התקציבים מהמדינה זה הכל שייך לציבור וכשנותנים
שטח למישהו אז נותנים לו את שלו .התפקיד של ראש העיר זה לחלק לכל אחד ,לעשות סדר
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שכולם יהיו מרוצים וגם בהרגשה לתת שזה שייך לו .לא נותנים פה איזה משהו .הכל שייך לעיר
ואנחנו מקווים שנעבוד בשיתוף פעולה ושנמשיך לתת לציבור שלנו ושיהיה בשוויון מלא.
משה מוטרפרל:

גם לתת למי שגונב שטחים?

הרב אברהם דב הכט:

לא .הכל בשוויון מלא.

משה מוטרפרל:

אבל מי שגונב מגיע לו שטחים?

הרב אברהם דב הכט:

ברכה והצלחה לכולם.

היו"ר יעקב גוטרמן:

עוד מישהו רוצה לדבר?

טוביה פריינד:

קודם כל אני רוצה להודות לראש העיר ואני רוצה להודות לחברים

גם על המינויים ,על חברי הוועדות ועל כל שיתוף הפעולה.
חייבים לציין וכפ י שאמרו כאן וכפי שראש העיר הזכיר ועשו פה תפילת נשמת ,העיר היחידה אני
חושב שבכל הארץ כולנו יודעים מה הלך בכל הארץ בכל הנושא הפוליטי בתקופת הבחירות .העיר
היחידה שכולם ציינו את זה לשבח שעבדו בשלום ושלווה ,יכלו לעבוד ביחד בלי פוליטיקה .בלי
הרבה רעש ,בלי הרבה צ לצולים .בכלל כל הקמפיינים של הבחירות .התחיל הכל ברגע האחרון .זה
דבר שכולם ציינו לשבח .גם רבנים ,גם אדמורים ,גדולי תורה .כולם ציינו את הדבר הזה וזה
חייבים להמשיך.
דבר שני באמת ,יש כאן אחריות של שליח ציבור ואת זה אני יודע כחמש שנים שהייתי חבר
מועצה ובעזרת הש ם כסגן .יש הרבה ציבורים ברחוב שיש להם הערות ,שיש להם בעיות .אנחנו
כשליחי ציבור צריכים להיות דוגמה .קודם כל להיות קשובים לציבור וזה חשוב מאד שיהיה
שיתוף פעולה בין החברים וכאן המקום להודות לכולם שהשלום והשלווה והאחווה תמשיך בכדי
להצעיד את העיר קדימה לעוד חמש שנים טובות בעזרת השם במלא פעילות ועשייה .תודה רבה
לכם.
אבנר עמר:

כמובן אנחנו שוב מודים לראש העיר ולכל החברים .מודים על

הבחירה ועל האמון שנותנים בנו .אני מכיר יותר מה שנעשה בכל רחבי הארץ ובמקומות רבים.
אין ספק שיש להם רק מה ללמוד מהעיר שלנו ובמיוחד מראש העיר .הוא באמת לא עושה איפה
ואיפה .הוא נותן לכל מי שצריך ומעולם הוא לא הרגיש שמשהו שייך לו .הוא עובד מעבר לשעות,
מעבר לזמן וכל בקשה שביקשנו במהלך חמש שנים לטובת הרבה ציבורים ,מיד הוא נענה ברצון
ובשמחה .תמך ועודד והתעניין שהכל נעשה כדת וכדין וגם אנחנו רוצים להודות בכלל לכל הצוות
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בעירייה שעובדים כמו שהזכירו קודם את הרב יצחק זה ממש מדהים עד כמה הוא נענה לדברים
בשניות .ברבע שעה הוא במקום .מיד הוא עושה את הדברים ובכייף .הוא לא עושה מזה עניין ולא
שום דבר ולא אומר תראה עשיתי ומשגע אותך שנמאס לך כבר לפנות .הוא גורם שיפנו אליו שוב
ושוב .הוא מגרה את התיאבון .זו דוגמה וככה זה כל הצוות שאני עובד מולו בכל המקומות כולם.
אני מקווה שאני אהיה שליח ציבור נאמן ואמלא את שליחותי גם בנושא הרווחה שזה נושא לא
פשוט שנוכל יחד עם ראש העיר להביא ברכה לעיר בעזרת השם .אמן.
היו"ר יעקב גוטרמן:

עוד מישהו רוצה להגיד משהו?

טוב אז נאחל לכולם הצלחה ושנזכה באמת לא לאכזב ולשמור על האחדות בינינו הלאה גם
בקדנציה הבאה ואני רק רוצה הערה לפרוטוקול .דיברו קודם על הקצאות ועל חלוקה.
רק צריכים לדעת שמי שקובע על חלוקת קרקעות ,הקצאות זה רק ועדת הקצאות .זו ועדה
מקצועית .לא ראש העיר קובע והעירייה מתכנסת ומאשרת את ההמלצות או לא מאשרת את
המלצות .חברי ועדת הקצאות לא אנחנו מחלקים .עובדי העירייה עובדים ביושר וללא משוא פנים
ועל פי הנוהל התקין ולכן מי שעובד על פי הנוהל התקין ,לא צריכים לשבח אותו שהוא פעל כמו
שצריך ונתן לכולם.
זה ככה צריך להיות .זה שבמקומות אחרים הדברים לא נעשים ככה אבל אצלנו זה נוהל רגיל
שכולם מקבלים .עובדי העירייה הם אחראים על תפקידם המקצועי .על חלוקת המשאבים.
מליאת העירייה קובעת את המדיניות אבל החוק והסדר והנוהל ,התקנות הם שקובעים ועובדי
העירייה עושים את זה בנאמנות וביושרה ואם יש איזה הערות ,בשביל זה אנחנו נמצאים פה כגוף
המפקח על עבודת העירייה וגם חברי העירייה שזה תפקידם לפקח שהכל יתנהל על פי החוק
והסדר .לכן טוב שציינתם שהעובדים פה עובדים במסירות ושבאמת מגיע להם יישר כח .למה
שהגענו עד היום זה בזכותם .אנחנו בסך הכל בוא נגיד שלא התערבנו ולא קלקלנו.

אז זה במאמר מוסגר .בהמשך הדרך באמת אנחנו ממליצים לחברי העירייה בפרט החדשים שהם
יכולים לפנות אלינו .מי שנתקל באיזה בעיה ורוצה ,אם בשכונה חדשה או במקום חדש יש בעיה
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אז אנחנו פה .יש את כל הצוות של הנהלת העיר ואנחנו עומדים לרשותכם ונשמח לבוא לעזרה
לכל אחד ואחד.
נאחל לכולם ברכת מזל טוב ובהצלחה ושנזכה לקדש שם שמים .אמן.
הישיבה נעולה.

***

מזכיר העירייה ,יאיר קירשבוים

ראש העיר ,יעקב גוטרמן
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אישורי תברים
מס'
תב"ר

מגרש

518

5508

519
520
521

שם תב"ר
עי"ס לבנים ס.א.
 5022730מג
5508
ריהוט וציוד למשרדי
העיריה
שדרוג מרכז הפעלה
לחרום
גנרטור חירום

מקור מימון

סכום

5,059,593

משרד החינוך

200,000

קע"פ

81,387

משרד הפנים

100,000

משרד הפנים

העברה מתבר 300

תיקון תברים
מס'
תב"ר

מגרש

שם תב"ר

510

החלפת פסי האטה
והתאמה לתח"צ

511

סובה בטיחותית
לתח"צ ברח' משך
חכמה

512

סובה בטיחותית
לתח"צ ברח' רש"י

467
406

צ9א3

362

957

410

5506

300
452
504

מקווה נאות הפסגה
 אודםעי"ס בנים צ9א3
ס.א5003268 .
ריהוט וציוד לאולם
ספורט 957
תוספת כיתות
לבי"ס נאות הפסגה
()5001766
שיפוץ המחלקה
לשרותים חברתיים
הקמת מחסן חרום
מים
פיס ירוק 2018

תוספת

סכום

850,000

250,000
250,000

סה"כ

-85,000
85,000

850,000

-25,000
25,000

250,000

-25,000
25,000

1,886,877

10,000,000

7,235,169

53,090

1,596,347

700,000

3,546,840

3,196,809

250,000
11,886,877
7,288,259
2,296,347

מקור מימון
משרד
התחבורה
קע"פ
משרד
התחבורה
קע"פ
משרד
התחבורה
קע"פ
היטל מבני ציבור
משרד החינוך
מפעל הפיס

6,743,649
משרד החינוך

2,599,972

-200,000

2,399,972

קע"פ

3,100,000

79,800

3,179,800

משרד הפנים

5,250,000

100,000

5,350,000

מפעל הפיס

מזכיר העירייה ,יאיר קירשבוים

ראש העיר ,יעקב גוטרמן
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