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 פרוטוקול 

 מישיבת עיריית מעלה אדומים 

 2021בפברואר  17יום רביעי, ה' אדר התשפ"א, 

 
 

 ראש העיר  –מר בני כשריאל    נוכחים:

 ראש העיר מלא מקוםסגן ומ –מר גיא יפרח        

 סגן ראש העיר  –מר בוריס גרוסמן        

 חבר מועצת העיר  –מר דודו מתתיהו  

 חבר מועצת העיר  –מר יהודה אסרף    

 לא נספרת בהצבעות(-)בזום חברת מועצת העיר  –מעין מור רת גב  

 חבר מועצת העיר  –מר אבי רחמים   

 חברת מועצת העיר  –אלינה אייזנברג  רתגב 

 חבר מועצת העיר  –מר ג'קי עזרא  

 יר חבר מועצת הע –מר אייל פישלר  

 חברת מועצת העיר  – ברנדה הורביץ  רת גב 

 חבר מועצת העיר  –מר אברהם נגר  

 

 סגן ראש העיר –מר יחיאל וקנין      חסרים: 

 חברת מועצת העיר  –ליאת מארק  רתגב  

 חברת מועצת העיר   –רוזי ישי  רתגב  

 

 מנכ"ל העירייה  –מר שמוליק חנוך  :משתתפים 

 ( בזום)לעירייה   יועץ משפטי –עו"ד גילי רוגל 

 מבקר העירייה –מר חיים שמעוני                 

 )בזום(גזבר העירייה  –מר מוטי ברשישת   

 גזבר העירייה סגן –מר גיאה ננדזה   

 כירה לראש העיר ומנהלת הלשכה ע/ב –ענת רחמים  רתגב  

 ומנהלת האגף לפניות הציבור  ראש העירע/ –שלומית ביטון  רתגב  
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 על סדר היום: 
 

 . 2019דוח ביקורת מפורט משרד הפנים לשנת  –דיון מיוחד 

 

 שיבת המועצהי

 בני כשריאל:

לישיבת מועצה מספר   עובר  לשנת 33/21אני  ביקורת מפורט של משרד הפנים  דיון מיוחד בדוח   ,

. כאן אני רוצה להודות ליושבת ראש ועדת הביקורת, ברנדה, ולכל ועדת הביקורת וכן כמובן  2019

אגף  מנהלת  גם  היום  לנו  יש  בזה.  שדנו  האגפים  מנהלי  ולכל  ולגזבר  ולמנכ"ל  העירייה  למבקר 

 , היא עושה עבודה נהדרת. בבקשה, ברנדה.  הקצאות

 

 ברנדה הורביץ: 

שלום, ערב טוב. קודם כל תודה רבה לחיים ולוועדה שישבנו הרבה שעות כדי לקדם את הנושאים. 

הדוח מציין שדוחות הכספים הם בלתי מסויגים, ללא הערות ויישר כוח על הנושא הזה. קיבלנו את 

 יש לציין כמה נקודות בלבד. רוב התגובות של הרשות, העירייה, ו

לנכון   רואים  כוועדה  ואנחנו  דוח  אחרי  דוח  עצמם  על  שחוזרים  דברים  יש  הדוח  לאור  כל  קודם 

הגירעון  הקטנת  על  עצמן,  על  חוזרות  ביקורות  יש  בליקויים.  ולטפל  לסיים  התייחסות  שתהיה 

ננסה להקטין כמה התקציבי הרגיל והתב"רים וחובות של עובדי עירייה ואנחנו חושבים שכמובן  

 שאפשר בלי לפגוע בטיפול באזרחים, אבל כמה שיותר לסיים את הדברים האלה. 

יש גם תיקון חלקי בהתכנסות של ועדות בעירייה ואנחנו רוצים שכל הוועדות יתכנסו עד סוף שנת 

מל"ח 2021 תמיכות,  קליטה,  הילד,  מעמד  קידום  חינוך,  בטיחות,  הסביבה,  איכות  כמו  ועדות   ,

 חת הזיכרון של נרצחי פעולות איבה.  והנצ

אנחנו רוצים לציין שיש בדוח כמה דברים בנושא של נכסים ואנחנו רואים שהטיפול בהם מיטבי  

 ומתקדם. 

ודברים שמתקדמים  אנחנו שמחים שרואי החשבון של המבקר ראו שהיו דברים בלתי מסויגים 

בהם כמה שיותר מהר. זהו, ותודה  ודברים שחוזרים על עצמם שאנחנו רוצים שישימו לב ולטפל  

 רבה.  

 

 בוריס גרוסמן: 

 כל הכבוד לברנדה. 

 

 בני כשריאל:

 תודה רבה, ברנדה. שוב פעם תודה לך ולחברי ועדת הביקורת. מבקר העירייה, בבקשה. 

 

 חיים שמעוני: 

 אין צורך. 

 

 בני כשריאל:

 ושא הזה.  אין צורך? שמוליק, אתה רוצה לומר כמה דברים? אנחנו עושים עבודה בנ
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 שמוליק חנוך:

אנחנו עושים עבודה מאוד מאוד משמעותית, בעצם בתחום הנכסים אתם בוודאי רואים בכל ישיבת 

מועצה שיש הקצאות חדשות ובאמת אנחנו בהסדרה מלאה. בתחום הגבייה מדובר בעיקר בדברים 

אז שוב תודה  טכניים ובנושא התב"רים אנחנו מטפלים בזה בנמרצות לסגור את הסוגיה לאלתר.  

 גדולה. 

 בני כשריאל:

 אוקיי. הגזבר רוצה לומר כמה דברים, או היועץ המשפטי?  

 מוטי ברשישת:

טוב. אנחנו כבר שנה,   אני יכול להגיד כמה דברים. אני חושב שברנדה תמצתה את זה ממש ממש

הביקורת  בדוחות  מהותיות  הערות  שום  ללא  חלק,  דוח  לנו  שיש  רביעית  שנה  טועה  לא  אני  אם 

 הכספיים. 

 בני כשריאל:

 זה חשוב

 מוטי ברשישת:

זה גם אומר שזה דף חלק לביקורת על התנהלות העירייה כולה בנושא מינהל תקין. אם היו מחלקים 

קבלים ארבעה פרסי ניהול תקין. אחד קיבלנו, בשלוש השנים האחרונות פרס לניהול תקין אז היינו מ

הפסיקו לחלק אז סך הכול ארבע. זה הישג מרשים מאוד, לגמור עם דף חלק, קוראים לזה, בפרק 

של   הכוללת  בהתנהלות  וגם  בפרט  הכספים  בתחום  העירייה  בהתנהלות  מהותי  ליקוי  ששום  ב', 

לזקוף אותו להנהלת העירייה ולראש העיר, שמנהיג פה ניהול   העירייה. אני חושב שזה הישג שצריך

תקין ואחראי ומסודר, וגם לצוות המקצועי כמובן שמיישם את זה הלכה למעשה. רציתי להגיד שזה 

 באמת משהו שראוי לציון.  

 בני כשריאל:

יופי. אני מעלה שתי הצעות החלטה. הצעת החלטה ראשונה זה כמובן: מועצת העיר מקבלת את 

 המלצות ועדת הביקורת ומנחה את מנכ"ל העירייה והגזבר לתקן את הליקויים הנדרשים.

כפי  התקין  הניהול  על  העירייה  ולאגפי  ולאגפיה  העירייה  להנהלת  מודה  העיר  מועצת  שתיים, 

 שהגזבר אמר, שבאמת מגיע להם הערכה והוקרה רבה. תודה רבה.  

 ות? עבר פה אחד.שתי ההצעות מועלות להצבעה. יש התנגדות? הימנע

 

 הצבעה:               

 11 – בעד               

 :החלטה              

 אושר פה אחד               

 

 

 

 ______________________      _______________________ 
 מר בני כשריאל       מר שמוליק חנוך 

 ראש העיר       מנכ"ל ומזכיר העירייה


