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 ישיבת מליאת מועצת העיר מודיעין עילית

 9/18' ישיבה מס

 

26.8.18 

 ראשון, ט"ו באלול התשע"ח יום

 

 :השתתפותב

 ראש העיר –הרב יעקב גוטרמן 

 מרדכי גולדברג, סגן ראש העיר

 אבנר עמר, סגן ראש העיר, מ"מ הרב

 יהודה שם טוב

 נחום גיטלר

 משה מוטרפרל

 נחמן ניימן

 חיים מאיר ויזל

 טוביה פריינד

 אוחיוןאליהו 

 גולן חסידי

 אבינועם שיפמן

 שמואל אלישיב

 צבי גליק

 אורי יפה

 אברהם וייס
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 יעקב ולנשטיין

 מזכירמ"מ ה, יוני ברנפלד

 יועץ משפטי הדר,עדי עו"ד 

 מבקר, נוביץשוקי אהרו

 מנהל הבחירות –מוטי ארבל 

 

 :נעדרים

 

 

 :על סדר היום

 .אישורי תב"רים •

 1/2018דיווח דוח רבעוני  •

 הזדהות סיעות המועצה. •

 מינוי ועדת בחירות. •

 קביעת מקומות קלפי ומינוי מזכירי ועדת קלפי. •

 .שונות •
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 פרוטוקול

מספר אני מתכבד לפתוח את ישיבת מועצת העיר  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 , על סדר היום אישור תב"רים. 9/2018

 תב"רים אישורי

, תב"ר 508, תב"ר 507מונחים לפניכם התב"רים שקיבלתם אליכם. תב"ר 

 . 512, תב"ר 511, תב"ר 510, תב"ר 509

כפי שהקראתי, שקיבלתם לעיונכם לפני ישיבת  מי בעד אישור התב"רים

 יש למישהו להגיד משהו?  ?המליאה בהודעה מראש

 .509איפה זה  :דובר

 חניון לילה רכב כבדים. לא יודע. :יעקב גוטרמןהיו"ר 

  החליטו כבר איפה זה יהיה?  :דובר

מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים, אין לא. מי בעד?  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 מתנגדים, 

 . 512, 511, 510, 509, 508, 507אושרו התב"רים  פה אחד

. 500-ו 424, 434, 437, 405ב"רים. תב"ר תיקוני ת  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

הרשימה הונחה לפניכם בהודעה מראש. מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין 

 נמנעים, אין מתנגדים, 

 .  500-ו 424, 434, 437, 405התב"רים תיקוני אושרו  פה אחד

אני רוצה בהמשך לתב"רים לעשות הבהרה. בישיבה  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

, שיפוץ 449"רים לשיפוץ מקווה בשד' יחזקאל, תב"ר הקודמת אישרנו תב

, חלק 504, תב"ר בבן עזר , שיפוץ מקווה450מקווה בשד' יחזקאל, תב"ר 

זה אישרנו את , שדהמרומי הקצות החושן, שיפוץ גן בב, שיפוץ גן 504מתב"ר 

בפעם שעברה. חלק מהכסף שאישרנו מגיע ממפעל הפיס, שכדי להשלים את 

נו, אישרנו את התב"רים האלה, אבל הפיס דורש לאשר הסכום הזה שאישר
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. זאת 2020, 2019את  זה, על פי אמת מידה של הפיס, הפיס מקדים לשנים 

אומרת שאנחנו מאשרים את החלק הזה שאישרנו בתב"ר בפעם שעברה, 

, כמובן על פי 2020-2019-אנחנו יודעים ומאשרים שזה ממקדמות של הפיס מ

 כשיו אנחנו צריכים לאשר את זה. אמות מידה של הפיס. ע

קדמה, מאני רוצה שתדעו, האישור שאישרנו בעבר, שהקראתי לפרוטוקול, ה

, על פי אמות מידה 2020-2019מגיע ממימון של הפיס, אבל ממקדמות של 

 כמובן של הפיס.

 מי בעד? מי נגד? מי נמנע? אין נמנעים, אין מתנגדים, 

ה על חשבון מפעל אושר אישור להקדמת אמת מיד פה אחד

 , הת"ברים שציינתי מקודם.2019-2020הפיס לשנת 

ש , זה רק דיווח. נמצא לפניכם הדוח. ידוח רבעוני :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 למישהו הערה על הדוח? אין הערה.

  אז אנחנו עוברים לסעיף הבא. מנהל הבחירות, ישיבות הזדהות סיעות. 

להגיד. דבר ראשון, שמי מוטי חבר'ה, כמה דברים חשוב לי  :מוטי ארבל

ארבל, אני בתפקידי אני עובד מדינה, אני מנהל אגף הביטחון והסייבר במרכז 

למיפוי ישראל. חשוב שתבינו שמי שיכול להיות מנהל בחירות זה רק עובד 

מדינה, כי עליו חל חוק המשמעת של נציבות שירות המדינה. חשוב לי גם 

י מזכיר כמה פעמים ועברתי קורס כדי להגיד שניסיון הבחירות שלי, היית

להיות מנהל בחירות, כך שזה לא שאני עכשיו אלוף בכל החוקים, יש את 

וא. מי שלא מבין החוק וכל שאלה קודם כל יש את החוק, צריך ללכת לקר

אם אני, למרות שעברתי את הקורס, לא יודע לענות לכם,  יכול לשאול אותי.

ני בעצם איש הקשר שלכם למשרד הפנים, אני פונה למפקחת על הבחירות, א

במרכאות, מבקש שאילתה, שיענו לי, אני חוזר אליכם וחוזר חלילה. זה חשוב 

 שתבינו.
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התפקיד הזה הוא בנוסף על תפקידי הקיים, אם אני לא עונה לכם במשך 

היום, אני אחלק עוד מעט את כרטיס הביקור שלי, אתם רשאים לפנות, 

ס, יש לי מייל, יש לי טלפון במשרד, אם אני לא לנסות להתקשר, יש לי פק

עונה לכם הדבר הכי טוב זה או הודעה או מייל, לשלוח אליי, ואני מבטיח 

להחזיר לכם תשובה ברגע שיענו לי. גם אם זה טיפה מתעכב תבינו, זה לא 

אז בגלל שאני מעכב את זה, זה כי אני לא מקבל את התשובות, בסדר? 

 סבלנות גם בקטע הזה.

לגבי ישיבת הזדהות, שלחתי לכם את החוזר, אני מקווה שכולם קראו. מה 

שנעשה עכשיו, אני אעבור חבר חבר, כל חבר צריך להגיד לי מה הכינוי של 

הסיעה, מה אותיות הזיהוי, תעודת זהות, צריך להביא לי איזה שהיא תעודה 

מי מזהה, שם משפחה, שם פרטי והכי חשוב להגיד לי מי בא הכוח שלו ו

 ממלא המקום של באו כוחו. זהו. נתחיל לפי הסדר. 

  ?יש מישהו שרוצה להזדהות קודם :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 כבוד ראש העיר, הערה לסדר, אפשר?  :דובר

   כן. :יעקב גוטרמןהיו"ר 

רק שתדע, כל אחד שיושב פה, אתה יכול להתייעץ איתו על כל  :דובר

 החוקים. 

, יש מישהו שרוצה להזדהות בישיבת הזדהות רבותיי :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 סיעה? רבותיי, יש מישהו שרוצה? 

  רוצה להתחיל. בסוף כולם יגידו.  :מוטי ארבל

 מי רוצה? ש"ס. :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 כן. אבנר עמר. :אבנר עמר

. אני צריך איזה איך השם שמופיע פה עמר אבנר, בוא נראה :מוטי ארבל

 עודת זהות. כתובת יש, ת זהות.תעודת 

 אחר כך תמלא את זה, או שיוני ימלא את זה.   :יעקב גוטרמןהיו"ר 
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 הוא רק מוודא. :דובר

  יש לך את תעודת הזהות, תעשה וי.  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 שכל אחד יצהיר בקולו ולאחר מכן נעשה בדיקת אימות.נראה לי  :דובר

י אמלא. הכינוי אחרי זה אנ  מאה אחוז, בסדר, .860675527 :מוטי ארבל

 של הסיעה?

 ש"ס.  :אבנר עמר

  אותיות זיהוי ש"ס. והכינוי?  :מוטי ארבל

 ש"ס. :אבנר עמר

   שם הסיעה :מוטי ארבל

מי בא  :מוטי ארבל. , שסימנה ש"סהתאחדות הספרדים שומרי תורה :דובר

   כוח? 

   חיים ביטון. ממלא מקום אני, אבנר עמר. :אבנר עמר

 יים הוא חבר פה? מה תעודת הזהות שלו? ביטון ח :מוטי ארבל

  . 034395673 :אבנר עמר

  הבא בתור.  :מוטי ארבל

  אנחנו מזדהים בשתי סיעות. אלישיב שמואל.   :שמואל אלישיב

  תעודת זהות.  :מוטי ארבל 

 . 040118853   :שמואל אלישיב

 . בסדר, צריך אחר כך תעודה :מוטי ארבל

  אוקיי.   :שמואל אלישיב

 . אותיות זיהוי :טי ארבלמו

 ז"ך.   :שמואל אלישיב

   שם הסיעה? :מוטי ארבל

 בני תורה.  :שמואל אלישיב

 בא כוח?  :מוטי ארבל
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 משה פורמן.   :שמואל אלישיב

  ?ממלא מקום :מוטי ארבל

 לא, עוד פעם. בא כוח זה אני, סליחה, הפוך. בא כוח זה אני.  :שמואל אלישיב

 ורמן משה.ממלא מקום פ :מוטי ארבל

  כן.   :שמואל אלישיב

 יהודה שם טוב.   :יהודה שם טוב

 תעודת זהות.  :מוטי ארבל

  . 027115419  :יהודה שם טוב

 מי בא כוח? :מוטי ארבל

 אני.  :יהודה שם טוב

 מי ממלא מקום?  :מוטי ארבל

  אני אשלים אחר כך.    :יהודה שם טוב

 צריך פה בישיבה הזאת.  :מוטי ארבל

 לא חייב פה.   :שם טוביהודה 

 חייב פה, אתה לא יכול להשלים אחר כך.  :מוטי ארבל

 אחר כך אתה יכול להחליף, מי שאתה רוצה.  :דובר

אחר כך הסיעה יכולה להחליף בכל זמן, בכל עת. לישיבה  :מוטי ארבל

 הזאת, אתה חייב לצאת מפה כשאתה אומר מי ממלא המקום. 

 צריך תעודת זהות שלו עכשיו? שי גדסי. אני    :יהודה שם טוב

 אותיות?  :מוטי ארבל

  ק"ד.  :יהודה שם טוב

 שם הסיעה?  :מוטי ארבל

  איגוד בני תורה ספרדים.   :יהודה שם טוב

כולם בני תורה ברוך ה'. מי הבא בתור? מישהו רוצה  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 להזדהות, רבותיי? 
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 שיפמן אבינועם פה?  :מוטי ארבל

 כן.   :מןאבינועם שיפ

 מי בא כוח?  :מוטי ארבל

  בא כוח משה גפני.    :אבינועם שיפמן

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

  משה שיפמן.   :אבינועם שיפמן

 אותיות?  :מוטי ארבל

  ג'.    :אבינועם שיפמן

 מה שם הסיעה?  :מוטי ארבל

  יהדות התורה.   :אבינועם שיפמן

 יהדות התורה, סיעת בת.  :דובר

 דגל התורה, סיעת בת.  :עקב גוטרמןיהיו"ר 

 לא דגל התורה, יהדות התורה.      :אבינועם שיפמן

  דגל התורה.  :יעקב גוטרמןהיו"ר 

 טוביה.פריינד  :מוטי ארבל

  אגודת ישראל.  :טוביה פריינד

 תעודת זהות.  :מוטי ארבל

  .032784001 :טוביה פריינד

 אוקיי. בא כוח?  :מוטי ארבל

  בא כוח הסיעה מאיר פרוש.  :טוביה פריינד

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

 יוסף זילברמן.   :טוביה פריינד

 אותיות?  :מוטי ארבל

 ג'.   :טוביה פריינד

 דגל התורה?  :מוטי ארבל
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 אגודת ישראל.  :טוביה פריינד

 קודם הוא היה ג'.  :מוטי ארבל

 ישראל ג'. לא, לא, לא, הם רוצים להיות ג' ואנחנו אגודת :טוביה פריינד

   ג' תפוס.  :מס' דוברים

     אורי, ג' זה תפוס. :דובר

 באות ג'. - - -טוביה, אם לא תגיד סיעת בת  :דובר

  מי בא הכוח?  :מוטי ארבל

   ג' זה תפוס, אני תפסתי קודם.  :דובר

 מי בא הכוח. :מוטי ארבל

  מאיר פרוש.  :טוביה פריינד

  , מה צריך להיות יותר? מאיר פרוש בא הכוח, הח"כ עצמו :דובר

    מי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

   יוסף זילברמן. :טוביה פריינד

 רגע, אגודת ישראל מודיעין עילית, אמרתם?  :דובר

 אתה לא יכול להגיד חבר הכנסת, פתאום לקפוץ למודיעין עילית.  :דובר

   למה?  :דובר

  חבר הכנסת הוא לא מודיעין עילית.  :דובר

   ל הוא בא כוח שלנו. אב :דובר

    - - -יעקב גוטרמן, ת"ז  :ר יעקב גוטרמן"היו

   אגודת החרדים דגל התורה.  :מוטי ארבל

   דגל התורה, האות ג'.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 מי בא כוח.  :מוטי ארבל

   בא כוח יעקב גוטרמן. :ר יעקב גוטרמן"היו

  ממלא מקום?  :מוטי ארבל

   ה מוטרפרל. מש :ר יעקב גוטרמן"היו
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 הלאה. משה מוטרפרל.  :מוטי ארבל

   אגודת החרדים דגל התורה.    :משה מוטרפרל

  ג', דגל התורה.  :מוטי ארבל

 מי בא כוח? :מוטי ארבל

  יעקב גוטרמן.   :משה מוטרפרל

  אפשר להצטרף?  :דובר

 12אפשר לשנות, אם אתה רוצה אתה יכול לשנות. עד  :ר יעקב גוטרמן"היו

 ה אתה יכול לשנות. בליל

לא, היום אי אפשר לשנות, אחרי הישיבה הזאת. תוך כדי  :מוטי ארבל

 הישיבה אפשר. 

   ממלא מקום אני.   :משה מוטרפרל

מי שרוצה יכול לשנות עכשיו. אפשר לקבל תשובה עד  :ר יעקב גוטרמן"היו

   ראש השנה.

   זה איום?  :דובר

 יפה אורי.  :מוטי ארבל

   התורה.  דגל :אורי יפה

  ג'? :מוטי ארבל

  ג', סיעת בת.  :אורי יפה

 מי בא כוח?  :מוטי ארבל

   משה גפני.  :אורי יפה

  ממלא מקום?  :מוטי ארבל

   שיפמן משה.  :אורי יפה

 חסידי גולן. :מוטי ארבל

  הוא לא נמצא. הוא עוד מעט יחזור.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 ת?ולנשטיין יעקב פה? אותיו :מוטי ארבל



 26/8/18מתאריך  9/18ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  -מודיעין עילית 

 

11 

 

 

 ג'.  :יעקב ולנשטיין

 דגל התורה או אגודת ישראל?   :מוטי ארבל

 דגל התורה מודיעין עילית.  :יעקב ולנשטיין

   זה משהו חדש?      :דובר

   בא כוח גרוניך אברהם.  :יעקב ולנשטיין

  ממלא מקום?  :מוטי ארבל

איך אומרים? כשאתה צריך משהו ולנשטיין עקיבא.  :יעקב ולנשטיין

  ודעים לאיפה ללכת. אתם י

   כבדו אותו, אדם אמר.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 וייס אברהם. אותיות?   :מוטי ארבל

   ג', דגל התורה.  :אברהם וייס

 בא כוח?   :מוטי ארבל

   משה גפני.  :אברהם וייס

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

 משה שיפמן.  :אברהם וייס

 ויזל חיים מאיר.  :מוטי ארבל

   כן, אני פה.     :מאיר ויזל חיים

 אותיות?  :מוטי ארבל

  ג'. אגודת ישראל, מאיר פרוש בא כוח.    :מאיר ויזל חיים

  ממלא מקום?  :מוטי ארבל

   זילברמן יוסף.    :מאיר ויזל חיים

  גליק צבי פה?  :מוטי ארבל

   כן.  :צבי גליק

 אותיות?  :מוטי ארבל

  . בא כוח מאיר פרוש ויוסף זילברמן. ג', אגודת ישראל :צבי גליק
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 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

   יוסף זילברמן.  :צבי גליק

 גיטלר נחום.  :מוטי ארבל

בא כוח יעקב גוטרמן, ממלא אגודת החרדים דגל התורה, ג'.  :נחום גיטלר

   מקום משה מוטרפרל.

 גולדברג מרדכי.  :מוטי ארבל

  גפני, משה שיפמן.  ג', דגל התורה. משה  :מרדכי גולדברג

 אוחיון אליהו. :מוטי ארבל

  .דגל התורה, ג'. גוטרמן ומשה מוטרפרל :אליהו אוחיון

 בא כוח מי? איך?  :מוטי ארבל

   יעקב גוטרמן.  :אליהו אוחיון

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

   משה מוטרפרל.  :אליהו אוחיון

 ונשאר לנו חסידי גולן.  :מוטי ארבל

 הלך? הוא היה פה כל היום.  לאיפה הוא :דובר

  אנחנו נפסיק למנחה. נעשה הפסקה.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 ()הפסקת הקלטה

 חברים, בואו, לא נשאר עוד הרבה. :מוטי ארבל

 רק התחלנו.  –לא נשאר הרבה להיום, לבחירות  :דובר

   היה פה.  יגולן חסיד :ר יעקב גוטרמן"היו

לא היה בישיבה, מבחינתי זה לא אני יודע, ראיתי, הוא  :מוטי ארבל

הזדהה, הוא יכול עד מחר בכתב להגיש, אם הוא לא מגיש לי, לחברי המועצה 

  ולך. 

   מה זה נקרא להיות נוכח בישיבה?  :דובר
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כיוון שהוא לא  - - -הוא לא היה נוכח, אם הוא היה נוכח, הוא לא    :דובר

   - - -היה נוכח 

   ה. לא משנה, נו. הוא היה פ :ר יעקב גוטרמן"היו

 שם טוב יהודה.  :מוטי ארבל

 הנושא הבא זה ועדת בחירות, נכון?  :ר יעקב גוטרמן"היו

 כן.  :מוטי ארבל

   לנו יש שינוי.   :אבינועם שיפמן

 שנייה, קודם שייכנסו כולם.  :מוטי ארבל

 אתה מקבל את השינוי שלהם?  :ר יעקב גוטרמן"היו

 אנו מפה אפשר לשנות. כן, כל עוד לא יצ :מוטי ארבל

 מה השינוי?  :ר יעקב גוטרמן"היו

 מי רוצה לשנות?  :מוטי ארבל

כן. סיעת דגל התורה אחוזת ברכפלד, סימנה ג'. בא כוח   :אבינועם שיפמן

   הסיעה אברהם וייס, ממלא מקום אבינועם שיפמן. 

  וייס אברהם.  :אברהם וייס

 במקום גפני, נכון?  :מוטי ארבל

  כן.   :יפמןאבינועם ש

  מישהו עוד רוצה לשנות? :מוטי ארבל

 וייס אברהם. :אברהם וייס

 כן.  :מוטי ארבל

דגל התורה אחוזת ברכפלד. בא כוח אברהם וייס, ממלא  :אברהם וייס

   מקום אבינועם שיפמן.

עוד מישהו רוצה לשנות? אין. חבר'ה, אני מזכיר לכם, אף  :מוטי ארבל

א נותן לי את תעודות הזהות של בא הכוח וממלא אחד לא יוצא מפה לפני שהו

 מקום בא הכוח. זה אחר כך. 



 26/8/18מתאריך  9/18ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  -מודיעין עילית 

 

14 

 

 

 ועדת הבחירות. :ר יעקב גוטרמן"היו

לגבי ועדת הבחירות. אנחנו עכשיו ועדת הבחירות, חבר'ה.  :מוטי ארבל

ממנים פה ועדת בחירות. ועדת הבחירות, מה שאני צריך זה שכל אחד יגיד לי 

ירות ומי ממלא המקום. זה יכול להיות אתם, זה מי הנציג שלו בוועדת הבח

יכול להיות מישהו אחר, מי שאתם רוצים. כמובן כל מי שהוא בוועדת 

 הבחירות חייב לגור במודיעין עילית. 

בוא נעשה ככה. כל אחד מחברי הוועדה, בוא נקרא לפי הסדר, כי אני לא יודע 

 מי פה. גוטרמן יעקב, אתה הנציג? 

 אני הנציג.  :ןר יעקב גוטרמ"היו

 מי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

 בנימין כהן.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 אוחיון אליהו.  :מוטי ארבל

 כנ"ל, גוטרמן ובנימין כהן.  :אליהו אוחיון

 הנציג שלך בוועדת הבחירות זה אתה?  :מוטי ארבל

   - - -לא, אני   :אליהו אוחיון

 מי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

 בנימין כהן.  :אליהו אוחיו

  אפשר להחליף ממלא מקום.  :דובר

אני צריך גם את אפשר להחליף ממלא מקום, אין בעיה.  :מוטי ארבל

תעודות הזהות שלהם אחר כך. אלישיב שמואל. מי הנציג שלך בוועדת 

 הבחירות?

 פורמן משה.    :שמואל אלישיב

 הוא הנציג?  :מוטי ארבל

  כן.    :שמואל אלישיב

 אתה הנציג. הוא ממלא המקום כי אתה נציג. לא,  :דובר
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  למה?    :שמואל אלישיב

  הוא לא רוצה, זכותו.  :דובר

 זה אומר שהוא יצטרך להיות פה בוועדות. מי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

  אני ממלא המקום.    :שמואל אלישיב

 גולדברג מרדכי. מי הנציג? אתה? ומי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

 לא יודע.    :דברגמרדכי גול

 תביא לו שם, תמציא מישהו, אחר כך תוכל להחליף.  :דובר

 מי ממלא המקום?  :מוטי ארבל

 יוסף נויגרשל.    :מרדכי גולדברג

 יפה. גיטלר נחום.  :מוטי ארבל

 אני הנציג.  :נחום גיטלר

 כן, ממלא מקום?  :מוטי ארבל

  ו? מי אתה מינית ממלא מקום, אליה :ר יעקב גוטרמן"היו

  בנימין כהן.  :אליהו אוחיון

 תיקח מישהו, תחליף אחר כך.  - - -חבל  :ר יעקב גוטרמן"היו

 גליק צבי.  :מוטי ארבל

  אברהם קניג.  :צבי גליק

   מי הנציג שלך? אתה הנציג ואברהם קניג הוא ממלא המקום? :מוטי ארבל

  כן.  :צבי גליק

 ג שלך? אתה? . ויזל חיים מאיר. מי הנציההלא :מוטי ארבל

 כן.     :מאיר ויזל חיים

 וממלא המקום?  :מוטי ארבל

  אליעזר ולצר.    :מאיר ויזל חיים

 וייס אברהם.  :מוטי ארבל

  כן, אני הנציג.  :אברהם וייס



 26/8/18מתאריך  9/18ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  -מודיעין עילית 

 

16 

 

 

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

  משה רובין.  :אברהם וייס

 ולנשטיין יעקב. :מוטי ארבל

 איננו.  :מוטי ארבל

 י גולן לא פה. יפה אורי. חסיד :מוטי ארבל

 אורי יפה הוא הנציג, ממלא המקום אהרון פלאם. :אורי יפה

  זה בלי א', דרך אגב.  :דובר

 עם א'. :אורי יפה

 מוטרפרל משה.  :מוטי ארבל

 אני הנציג בוועדת הבחירות, ממלא מקום ברמן מרדכי.    :משה מוטרפרל

  ניימן נחמן.  :מוטי ארבל

 רדכי טירויז. אני. ומ :נחמן ניימן

 עמר אבנר. :מוטי ארבל

  אני הנציג וממלא המקום גולן חסידי.  :אבנר עמר

 אפרים טוביה.  :מוטי ארבל

  . טויסיגחבר ועדה שלום  :טוביה פריינד

  אתה הנציג, לא?  :ר יעקב גוטרמן"היו

   - - -אני הנציג, אבל חבר ועדה  :טוביה פריינד

  לא.  :מס' דוברים

  תה חבר ועדה? א :מוטי ארבל

 התבלבלתי, כל כך הרבה סיעות.  :טוביה פריינד

 שנייה, אתה חבר ועדה?  :מוטי ארבל

  כן.  :טוביה פריינד

 וממלא המקום שלך?  :מוטי ארבל

 שלום.  טויסיג :טוביה פריינד
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  שלום?  טויסיג :דובר

 למה אני צריך להיות חבר ועדה? :טוביה פריינד

  . שיפמן אבינועם :מוטי ארבל

 אני חבר ועדה, ממלא מקום יעקב אלחרר.    :אבינועם שיפמן

 מי הנציג, אתה?שם טוב יהודה.  :מוטי ארבל

 כן.     :יהודה שם טוב

 ממלא מקום?  :מוטי ארבל

  שי גדסי.   :יהודה שם טוב

 אוקיי. חברים, אתם צריכים לבחור יושב ראש. :מוטי ארבל

 י בעד? מיושב ראש את בנימין כהן. אני מציע לבחור ל :ר יעקב גוטרמן"היו

 צריך להיות אחד. :מוטי ארבל

  בנימין כהן, רוב. מי הצביע בעד?  :ר יעקב גוטרמן"היו

 כולם. :דובר

 מי בעד יושב ראש ועדת הבחירות?  :ר יעקב גוטרמן"היו

 זה חייב להיות מבין חברי הוועדה.  :מוטי ארבל

 מקום שלו, לא?  להיות ממלא אני יכול :ר יעקב גוטרמן"היו

 כן. :מוטי ארבל

 אני לא רוצה אותו. :דובר

 אז אני היושב ראש ואני ממנה אותו לממלא מקום. :ר יעקב גוטרמן"היו

 אבל צריכה הוועדה להחליט. :מוטי ארבל

אני מציע, יושב ראש ועדת הבחירות זה אני, ממלא  :ר יעקב גוטרמן"היו

 מקומי בנימין כהן. מי בעד? מי נגד? 

חבר'ה, לאט, תשאירו את הידיים למעלה, כי צריך רוב.  :י ארבלמוט

 )סופר(. הרב יעקב גוטרמן יו"ר ועדת הבחירות. ממלא מקום בנימין כהן.

 זו תעודת הזהות שלו.  :ר יעקב גוטרמן"היו
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אוקיי. זה לגבי ועדת הבחירות. עכשיו, חבר'ה, זו גם הישיבה  :מוטי ארבל

 וב לי לעדכן אתכם בשני דברים. הראשונה של ועדת הבחירות. חש

 עכשיו זו ישיבת ועדת בחירות.  :ר יעקב גוטרמן"היו

קלפיות, זה עוד לא סופי. חבר'ה, תנו  41כן. לגבי הקלפיות. יש  :מוטי ארבל

 לי שנייה, אני אסביר הכול. שאלות בסוף, אם יהיו לכם. 

רה, יוני, איש ריכוזים. עשינו סיור, אני, נציג משט 19-קלפיות ב 41קיבלנו 

הקשר פה מהרשות, עשינו סיור בכל הקלפיות האלה, בחנו אותן. היו בעיות 

בשני ריכוזים, ארבע קלפיות. הייתה קלפי בקצות החושן שלומדים שם ביום 

הבחירות, אז לקחנו את הקלפי הזאת, פיזרנו אותה לשלוש קלפיות אחרות, 

 . ריכוזים אחרים, כדי שלא יהיה בלגן ביום הבחירות

 - - -, את השלושה מלאכובסקיאיפה שהיו הגנים של  :יוני ברנפלד

, זה כבר ןבשד' יחזקאל, איפה שהייתה מחלקת מוקד הביטחו :מוטי ארבל

, לגני הילדים עץ הדעת, במקום. אלה 1לא קיים, שינינו את זה לשד' יחזקאל 

תאריך , ברגע שיהיה עדכון של ספר הבוחרים, עד ה20.9-השינויים שעשינו. ב

הזה מי שנרשם יכול להיכלל כבוחר ביישוב ואז יכול להיות שיתווספו 

 קלפיות. זה לגבי הקלפיות. 

לגבי המזכירים, מזכירי קלפי, התחלנו את הגיוס, אנחנו צריכים פה ביישוב 

 330-מזכירים. הגיעו כ 55, צריכים 33%, לוקחים את כמות הקלפיות ועוד 55

קריטריונים של המפקחת על הבחירות, שזה מועמדים, עשינו סינון לפי ה

קודם עובדי מדינה, אחרי זה אנשים עם ניסיון כמזכירים, אחרי זה עובדי 

 רשויות מקומיות ואחרי זה כל השאר. 

 איך בודקים מבחינה פוליטית? :דובר

כל אחד צריך לחתום על הצהרה שהוא לא קשור לאף אחד  :מוטי ארבל

יש לכם את זה באתר של העירייה, מי שרוצה ולא מכיר אף אחד וכו' וכו'. 
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לראות. עשינו כבר ראיונות לחלק, ביום שישי הקרוב כבר יש קורס למזכירים 

 פה באשכול הפיס, באבני נזר.

  אפשר לקבל את הרשימה?  :דובר

 כן, אין שום בעיה.  :מוטי ארבל

 עוד משהו? :ר יעקב גוטרמן"היו

פעם, כל באי הכוח וממלאי המקום זהו. שאלות? חבר'ה, עוד  :מוטי ארבל

 בכוח, חשוב לי לקבל את תעודות הזהות שלהם עכשיו.

 תודה רבה. תגיד שהישיבה נעולה.  :ר יעקב גוטרמן"היו

 הישיבה ננעלה.  :מוטי ארבל

 

* * * 

   

 י ברנפלדיונ מזכיר העירייה,מ"מ   , יעקב גוטרמןראש העיר     

 

 

   

  



 26/8/18מתאריך  9/18ישיבת מליאת מועצת העיר מס'  -מודיעין עילית 

 

20 

 

 

 

           אישורי תברים  

                

  

מס' 
 תב"ר

 מקור מימון סכום שם תב"ר מגרש

    

  
507 

  
פיתוח מבני חינוך 

     תקציב רגיל 1,000,000 2018

  508 

  

תכנון הסדרי בטיחות 
 רח' אבני נזר

180,000 
משרד 

     התחבורה 

     קע"פ 20,000  

  509 

  

הסדרת חניון לילה 
 לכלי רכב כבדים 

720,000 
משרד 

     התחבורה 

     קע"פ 80,000  

  
510 

  
החלפת פסי האטה 

 850,000 והתאמה לתח"צ
משרד 

     התחבורה 

  
511 

  

סובה בטיחותית 
לתח"צ ברח' משך 

 250,000 חכמה  
משרד 

     התחבורה 

  
512 

  
סובה בטיחותית 

 250,000 לתח"צ ברח' רש"י
משרד 

     התחבורה 

                

           תיקוני תברים  

                

  

מס' 
 תב"ר

 מקור מימון סה"כ תוספת סכום שם תב"ר מגרש

  
405 302 

בי"ס יסודי בנות  
)ס.א.  302

5009997) 
 מפעל הפיס 23,742,189 334,399 23,407,790

  
 ב9צ 437

ב 9כתות צ 24בי"ס 
(5020915) 

 משרד החינוך 28,464,656 1,558,070 26,906,586

  
 6א9צ 434

 6א9גנ"י מג' צ
(5020975) 

 משרד החינוך 8,440,482 72,591 8,367,891

  424   
תכנון וביצוע הסדרי 
בטיחות ברח' יהודה 

 הנשיא
198,000 

810,000 
1,098,000 

משרד 
 התחבורה

 קע"פ 90,000  

  

500   
תכנון ועיצוב מרחבים 

פדגוגים במוסדות 
 חינוך

 משרד החינוך 200,000 160,000 200,000

 

 יוני ברנפלד מזכיר העירייה,מ"מ   ראש העיר, יעקב גוטרמן     
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