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 .18:50הישיבה נפתחה בשעה 
 
 

 משתתפים:
 ראש העיר  - עו"ד יעלה מקליס

 סגן ראש העיר -   גרינמן אלי 
 חבר מועצה -  עו"ד הדר מימון

 חבר מועצה -   משה לוי
 חבר מועצה -   שמואל רוטמן

 סגן ראש העיר -   ורדי בושרי
 חבר מועצה -   בן ציון רזניק

 חבר מועצה -   נתן בז'ה
 חבר מועצה -   יצחק פינקר

 חבר מועצה -   עוזי מאיר
 

   
 חסרים:

 ר מועצהחב -   אמנון סעד
 חבר מועצה -   גד מילר

 חבר מועצה -   ערן קקון
 חבר מועצה -   יוסי בן דוד

 חברת מועצה -  קרן לאופר ברנר
 

 סגל:
 יועמ"ש  - עו"ד רוני חלמיש 

 מבקר העירייה -   ישורון פרסיק 
 מנהל מח' בטחון -   חיים אוריון

 מנכ"לית העירייה הנכנסת  -   שירה דקל כץ
  מזכירת מנכ"ל העירייה -   עופרי הדר
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 על סדר היום: 
 
העיר, ואישור ה, )משרת אמון(, על פי החלטת ראש , לתפקיד מנכ"ל העירייהגב' שירה דקל כץ מינוי .1

-משכר מקסימאלי של מנכ"ל  עירייה בגודל של עיריית יהוד100%לפי  המועצת העיר לתנאי העסקת
 שור משרד הפנים.משרה. בכפוף לאי 100%מונוסון, בהיקף של 

 

הגב' שירה דקל של ה והתאמת ה: ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים, אישרה כשירותדברי הסבר
ה כמנכ"ל העירייה, החל , לתפקיד מנכ"ל עירייה, וראש העיר הגב' יעלה מקליס, החליטה למנותכץ

 .2/3/17מיום 
 .ההמועצה מתבקשת לאשר תנאי העסקת

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ראש העיר למנכ"ל העירייה הנבחרת, גב' שירה דקל כץ. . אצילת תפקידים וסמכויות2
 

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש  17: בהתאם לסמכותה של ראש העיר לפי סעיף דברי הסבר
, מתבקשת המועצה לאשר אצילת תפקידים וסמכויות ראש 1975-וכהונתם( תשל"ה הרשות וסגניו

 העיר לגב' שירה דקל כץ, מנכ"ל העירייה, בנושאים הבאים:
 .כל סמכויות ראש העיר בענייני כח אדם בעירייה 

 .כל סמכויות ראש העיר בענייני משמעת עובדי העירייה 

 

 

 

 

 

 

מעת שיעודכן זכויות חתימה על הזמנות עבודה ושירותים עד לסכום הפטור ממכרז פומבי, כפי אישור  .3
העיר גב' יעלה מקליס  חתימתם של גזבר העירייה, מר גל לניאדו, יחד עם חתימת ראש כדלקמן:לעת, 

ל לחילופין, חתימת גזבר העירייה מר גל לניאדו, ביחד עם חתימת מנכ"ל העירייה, גב' שירה דק או
 בצירוף חותמת העירייה, תחייב את העירייה.  -כץ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

מנכ"ל העירייה, אשר   הגב' שירה דקל כץ,של  התנאי העסקת העיר מאשרתמועצת : הצעת החלטה
-משכר מקסימאלי של מנכ"ל בעירייה בגודל של עיריית יהוד 100%ה ע"י ראש העיר, לפי תמונ

 משרה. בכפוף לאישור משרד הפנים. 100%מונוסון, בהיקף של 
 

  לת תפקידים וסמכויות ראש העיר לגב' שירה דקל כץ,אציהעיר מאשרת  : מועצתהצעת החלטה
 :בנושאים הבאים הנבחרת, מנכ"ל העירייה

.כל סמכויות ראש העיר בענייני כח אדם בעירייה 

.כל סמכויות ראש העיר בענייני משמעת עובדי העירייה 
 

מועצת העיר מאשרת את זכויות החתימה על הזמנות עבודה ושירותים עד לסכום הפטור  :הצעת החלטה
חתימתם של גזבר העירייה מר גל לניאדו, יחד עם  מעת  לעת, כדלקמן:  ממכרז פומבי, כפי שיעודכן

לחילופין, חתימת גזבר העירייה מר גל לניאדו, ביחד עם חתימת  אוהעיר הגב' יעלה מקליס  חתימת ראש
 בצירוף חותמת העירייה, תחייב את העירייה.  - , גב' שירה דקל כץמנכ"ל העירייה
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 פרוטוקול
 

שלא מן המניין.  נמצאים אתנו חברי  - 17/3אנחנו פותחים ישיבת מועצת עיר מס'  עו"ד יעלה מקליס:
 ,שמואל רוטמן, חבר המועצה ,ראש העיר לשעבר, חבר המועצה - פינקר, עוזי מאיריצחק הרב  ,המועצה

יו"ר ועדת  ,נתן בז'ה, חבר המועצה ,ממלא מקום ראש העיר לשעבר ,עו"ד בני רזניק, חבר המועצה
מר  ,העירמר אלי גרינמן וסגן ראש  ,עו"ד הדר מימון, סגן ראש העיר ,משה לוי, חבר המועצה ,כספים

 . יורדי בושר
, גזבר גל לניאדו. היועץ המשפטי ,רוני חלמישעו"ד מבקר העירייה,  פרסיק, נמצאים איתנו גם ישורון

 .ופרי הדר נכנסה לכתוב פרוטוקול, לצערנו. עחולה העירייה,
 

 ואמתך הנאמנה.  עו"ד הדר מימון:
 

 אמתכם הנאמנה.   ,וכמובן עו"ד יעלה מקליס:
 

מינוי הגב' שירה דקל כץ, לתפקיד מנכ"ל העירייה, )משרת אמון(, על פי החלטת ראש  - 1סעיף מס' 
משכר מקסימאלי של מנכ"ל  עירייה בגודל של 100%העיר, ואישור מועצת העיר לתנאי העסקתה לפי 

 משרה. בכפוף לאישור משרד הפנים. 100%מונוסון, בהיקף של -עיריית יהוד
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 קיבלתם את קורות החיים של שירה. שירה, את רוצה להגיד כמה משפטים על עצמך?  מקליס:עו"ד יעלה 

 
 היא חייבת.  מר אלי גרינמן:

 
להיות כאן היום. תושבת העיר אריאל, מאד שמחה . אני ערב טוב ,לגמרי. אז באמת גב' שירה דקל כץ:

 19דעים, לפי קורות החיים, אני כבר ילדים: רועי, עמית ואיילה, נשואה לעידו. כמו שאתם יו 3 -אמא ל
שנים בעיריית כפר  9-שנים באריאל ו 10רשויות מקומיות. הייתי  שתישנה בתחום המוניציפאלי, בעיקר ב

 , שאז אני עתידה לסיים. 1.3-סבא, שאני עדיין שם עד ה
 

 ? 14-את לא בין ה מר שמואל רוטמן:
 

ר כך. זהו. אני בעצם התחלתי את דרכי בתחום החינוך , אבל זה אח14לא. גם לא היו  גב' שירה דקל כץ:
הבלתי פורמאלי. כמו שאתם יכולים לראות, עשיתי הרבה תפקידים. התפקיד האחרון שאותו אני עושה 

 8עובדים, על כל היחידות השונות שאחראיות גם על תחום הקהילה,  230עד היום, זה ניהול אגף של 
. בכובע 35עד  18בעיר, תחום הנוער, קידום נוער וצעירים בגילאי  מרכזים קהילתיים, כל שירותי הרווחה

בעצם מתחילת הדרך  ,אני חברת מועצת עיר וסגנית ראש עיריית אריאל, בתואר כמובן. בהתנדבות ,השני
בעיקר חברתיים  ,אחרי הרבה מאוד שנים של עשייה בתחומים ,באמת ,שהלכנו יחד. אני מגיעה

סגנות גם בעולמות תוכן אחרים. זהו, מאוד שמחה להיות כאן. אני חושבת קהילתיים, אבל בכובע של ה
שיש פה גם אתגר, אבל גם עיר שיש בה המון קסם, אני יכולה להגיד ככה קצת מההסתובבות שיצא לי 

משהו מאוד יפה, ואני מאוד שמחה להיות כאן ומודה ליעלה על , לעשות. יש משהו שמשלב ישן וחדש
מאמינה שזה יהיה גם מעניין להכיר אתכם, וגם לעזור ליעלה להוביל את העיר   אני. ההזדמנות הזאת

 קדימה. 
 

 ישהו רוצה לשאול משהו? מ עו"ד יעלה מקליס:
 

 כן. את סגנית ראש העיר כיום?  מר עוזי מאיר:
 

 נכון.  גב' שירה דקל כץ:
 

 מה זה אומר?  מר עוזי מאיר:
 

 מה זה אומר?  גב' שירה דקל כץ:
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 סגן ראש העיר.  עוזי מאיר:מר 
 

 אני למעשה סגנית ראש העיר בתואר. אתם בטח מכירים את זה.  גב' שירה דקל כץ:
 

 בתואר.  מר עוזי מאיר:
 

מכניסתי למערכת הבחירות הראשונה, עוד התמודדנו מול  ,שאני ,בעצם ,זה אומר גב' שירה דקל כץ:
 ,ראש העיר הקודם ז"ל. היינו תקופה מסוימת באופוזיציה, לאחר מכן בקואליציה. בבחירות האחרונות

ראש הסיעה שלנו נבחר לראש העיר והוא מינה אותי להיות סגנית שלו. אני בעצם גם דירקטורית בחברה 
של כמעט כל השירותים שיש בעיר. אריאל מאוד דומה ליהוד במובני העירונית שאחראית על ההפעלה 

ובעצם הכובע, מעבר להיותי , סטודנטים שלומדים באוניברסיטה 15,000-תושבים, חוץ מ 20,000גודל, 
דירקטורית כסגנית ראש עיר, אני אחראית גם על תחום הצעירים בעיר, הקמנו מרכז צעירים לא מזמן. 

 , היא על רקע התנדבותי. אבל כל הפעילות הזאת
 

 כמה זמן זה גוזל? מר שמואל רוטמן:
 

 ין ניגוד עניינים? מנכ"לית זה,,,הכוונה, א מר עוזי מאיר:
 

 גם ברגע שזו התנדבות וגם,,, אין בעיה. גב' שירה דקל כץ:
 

 בהצלחה.  מר עוזי מאיר:
 

 לא, זה בסדר, זה לגיטימי.  גב' שירה דקל כץ:
 

 לא אותו מחוז, אז ככה ש,,, זה גם מר נתן בז'ה:
 

 את כבר עובדת בפועל?  עו"ד הדר מימון:
 

 לא. עוד לא. אני עובדת עדיין בפועל בעיריית כפר סבא.  גב' שירה דקל כץ:
 

 את לא צריכה לתת שם הודעה מוקדמת או משהו?  עו"ד הדר מימון:
 

הסכימו לבוא לקראתי. באמת ביקשתי לקצר את התקופה  ,ככה ,אבל הם נתתי גב' שירה דקל כץ:
 שנדרשת והם הסכימו. 

 
 חל"ת? ,,, עו"ד הדר מימון:

 
 "למה את לא לוקחת חל"ת?"לא. זאת אומרת, אני יכולה להגיד שהרבה שאלו אותי  גב' שירה דקל כץ:

 אני מסתכלת קדימה, לא אחורה. אני מאמינה, גם בקורות חיים אתה יכול לראות, המקומות שאני הולכת
 וחל"ת לא רלוונטי. ארוכה, ולא בכוונה לחזור אחורה,  זה בדרך כלל דרך אליהם, 

 
 קחי בחשבון שחיי המנכ"לים פה הם קצובים.  עו"ד הדר מימון:

 
 מקווה שאני בא לדרך ארוכה. אני יודעת, ואני  גב' שירה דקל כץ:

 
הדר לא יכול להתאפק אף פעם. אנחנו כבר מכירים ואנחנו מסתדרים עם זה מצוין  עו"ד יעלה מקליס:

 ואפילו לפעמים נהנים מזה, למורת רוחו. 
 

 בתשלום. אל תגידי נהנים.  ,,, מר ורדי בושרי:
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 זה תלוי במידת המזוכיזם.  מר שמואל רוטמן:
 

 לפעמים הוא אפילו נחמד. כן.  יס:עו"ד יעלה מקל
 

הצלחה שלך זו הצלחה של העיר שלנו. . אם תעברי, אנחנו נאחל לך באמת הצלחה עו"ד הדר מימון:
 תיכף אנחנו נעבור לפרוצדורות עם היועץ המשפטי, ואנחנו נראה את אנחנו מתקדמים. 

 
 תודה.  גב' שירה דקל כץ:

 
 מישהו רוצה לשאול את שירה עוד שאלה?  עו"ד יעלה מקליס:

 
שהמנכ"ל  אלאחל לה הצלחה. רציתי להציע הצעה, תבקשי מיעלה שתחליף את הכיס מר יצחק פינקר:
 . והקודם ישב עלי

 
 אולי גם את המזוזה, לא?  מר שמואל רוטמן:

 
נחליף את  אנחנו מבקשים את ברכתך. אנחנו יש לי הצעה, מאחר והרב פינקר,,, עו"ד יעלה מקליס:

 המזוזה, אבל אתה תברך. תודה, שירה. 
 

 אנחנו מצטערים שאת צריכה לצאת.  מר שמואל רוטמן:
 

 שיהיה בהצלחה.  מר אלי גרינמן:
 

 אולי היא לא מצטערת.  מר בן ציון רזניק:
 

 אנחנו מצטערים.  מר שמואל רוטמן:
 

 עגולה, השנה זה חשוב.  20-זו שנה חשובה, את באת ל מר אלי גרינמן:
 

 גרינמן, עזוב. אתה ג'נטלמן, מה אתה? מר שמואל רוטמן:
 

 לא, להיפך.  מר אלי גרינמן:
 

 *** שירה דקל כץ יצאה ***
 

 )מדברים ביחד( 
 

אחת מהותית והיא עוסקת בשאלה מי  :שאלות לי יש כמה שאלות פרוצדוראליות. שתי עו"ד הדר מימון:
היו המועמדים האחרים שהציגו מועמדות... שירה, כי אני מבין שזו לא ועדה בוחרת, אלא את בוחרת 

מה גרם דווקא לבחור את שירה מבין כל המועמדים , והיינו שמחים לדעת, ושולחת לאישור הוועדה
פרוצדוראלית היא השאלה . ההותיתהשאלה המ - הפוטנציאליים, ואני מבין שהיו רבים וטובים

כשמאשרים חוזה בכירים מהסוג הזה, אז צריכים להציג חוות דעת גזבר ומקור תקציבי ועלות כוללת ש
וכמובן חוות דעת יועץ משפטי על היעדר ניגוד עניינים, שהוא בדק את השאלון של ניגוד , לשנה הקרובה

 העניינים, הוא בדק את ההסכם, ההסכם הוא... 
 

המינוי שזה בוועדה. יש גם חובה לבדוק שאין לה הרשעות  -דברים: אחד  יש שני ד רוני חלמיש:עו"
 פליליות. 

 
 לא, זה בסדר.  עו"ד הדר מימון:
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שכתוב שאתה צריך לבדוק את זה. אז זו חוות הדעת, אבל היא  ,המקום היחידי כמעט עו"ד רוני חלמיש:
 ה אתה מאשר שכר. לא מונחת פה, היא מונחת לפני הוועדה. פ

 
לא, אתה עכשיו מאשר הסכם בכירים ואתה צריך לתת, להביא לישיבת המועצה, כתוב  עו"ד הדר מימון:

לך בחוזר מנכ"ל, צריך להביא את חוות דעת היועץ המשפטי, להביא שהוא בדק את הנושא של ניגוד 
 העניינים. 

 
 זה בדקנו.  עו"ד רוני חלמיש:

 
 שהוא בדק את ההסכם. אתה צריך להביא את זה בכתב.  עו"ד הדר מימון:

 
 הסכם עוד אין.  עו"ד רוני חלמיש:

 
זה כל העניין, חוות הדעת צריכה להיות בכתב. אתה תצטרך להגיש את זה למשרד  עו"ד הדר מימון:

הפנים, צריך לצרף את חוות הדעת שלך, את חוות הדעת של הגזבר, ולרשום שבדקת את הנושא של ניגוד 
 העניינים, ובדקת שהכל בסדר. מאיפה אני יודע שאין ניגוד עניינים? 

 
 בדקנו. אז אני אומר, שזה עו"ד רוני חלמיש:

 
 אני יכול, יעלה? כחבר ועדה זה התפקיד שלנו לבדוק את הדברים האלה.  מר נתן בז'ה:

 
 לא, לא, לא. זו דרישה של משרד הפנים.  עו"ד הדר מימון:

 
 נייה, לא הפרעתי. אם אני טועה,,,ש מר נתן בז'ה:

 
 יש פה יועץ משפטי, הוא יסביר לך.  עו"ד הדר מימון:

 
 ה, כי סך הכל,,,רת אמון. כשחברי ועדה לא בודקים את כל האחרים שיעלה בדקזו מש מר נתן בז'ה:

זה אני  ,,,כמשרת אמון, ואנחנו צריכים לבדוק את תנאי הסף, מבחינה משפטית, את הדברים האלה
 ואז לכאן זה מגיע לאישור של השכר. זו הפרוצדורה. , מסכים

 
 נכון.  עו"ד רוני חלמיש:

 
 כיר פרוצדורה אחרת. אני לא מ מר נתן בז'ה:

 
 זה לא נכון. חד משמעית זה לא נכון. יש חוזר מנכ"ל.  עו"ד הדר מימון:

 
 השכר מתוקצב בתקציב,,, מר עוזי מאיר:

 
 אבל צריך להניח את זה לפני חברי המליאה. מה זה?  עו"ד הדר מימון:

 
 שהוא אומר שיש תקציב.  זה הגזבר,,, עו"ד רוני חלמיש:

 
איפה המכתב שלו ואיפה המכתב שלך ואיפה חוות הדעת? האם היא חתמה על הסדר  עו"ד הדר מימון:

 מילאה שאלון? ? ניגוד עניינים
 

 דברים. השאלון ממולא כשחותמים על החוזה. אתה מערבב בין שני  עו"ד רוני חלמיש:
 

שאין ניגוד איך אתה הולך לאשר הסכם בכירים במליאת מועצה, לפני שאנחנו בודקים  עו"ד הדר מימון:
 עניינים?
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ניגוד העניינים זה חלק מהחוזה שהיא חותמת לאחר שהיא מאושרת, וזה מה שמועבר  עו"ד רוני חלמיש:

 למשרד הפנים. 
 

 . "אני בדקתי, הכל בסדר"אתה צריך להגיש למליאה, להגיד להם  עו"ד הדר מימון:
 

ירים, והסכם כהבכירים זה הסכם ב אז אנחנו בדקנו לפני הוועדה ואמרנו, והסכם עו"ד רוני חלמיש:
ויכול להיות שכר  60%הבכירים אתה לא יכול לאשר, כי אתה לא יודע מה השכר. יכול להיות שכר של 

מה שאתה מאשר. פה אתה מאשר את השכר, אז איך אתה יכול להחתים אותה  -וזו השאלה , 100%של 
 ?100%, 50%על הסכם בכירים? מה תחתים אותה, על 

 
 אני חושב שאתה טועה.  ר מימון:עו"ד הד

 
  מה הבעיה? הוא צודק.. מותנהזה  ,,, אם הוא צודק, אז נעשה את  מר ורדי בושרי:

 
 לא פעם אחת ולא פעמיים ולא שלוש.  ,נו את זה ככהרעובדה שאיש עו"ד רוני חלמיש:

 
 זה בטעות יסודו.  ,,, עו"ד הדר מימון:

 
ואתה לא יכול להחתים אותה על חוזה בכירים. לפי איזה אחוזים  זה לא בטעות יסודו, עו"ד רוני חלמיש:

 תחתים אותה? 
 

  ,,,".שכר %100מנכ"ל רשות מקומית " -יש טבלה, כתוב  עו"ד הדר מימון:
 

. גם יועץ משפטי יש טווח וגם גזבר יש טווח 90לא נכון, אתה טועה, אתה יכול גם  עו"ד רוני חלמיש:
 ולכולם יש טווח. 

 
שכר בכירים, אין טווח. אתה יכול לאשר פחות,  %100אבל לא למנכ"ל. למנכ"ל זה  מימון: עו"ד הדר

 אבל אין טווח. 
 

 ? %100נכון. אז אם אתה יכול לאשר פחות, אז איך תחתים אותה עכשיו על  עו"ד רוני חלמיש:
 

 לך בצורה מאוד פשוטה, אם היית,,,תשמע, אני אומר  עו"ד הדר מימון:
 

 למה אנחנו יושבים פה?  ,%100אם זה  מר נתן בז'ה:
 

 יש חוזר מנכ"ל, פתח את חוזר המנכ"ל, תראה מה ההנחיות.  עו"ד הדר מימון:
 

 אנחנו בוועדה שאלנו על ניגודי העניינים, היו שם מי שנתן את התשובות...  מר נתן בז'ה:
 

 עמודים.  5אז היא ממלאת שאלון,  שאלנו,,, עו"ד הדר מימון:
 

זה לא אותו  -אבל זו האמת, אין מה לעשות. התשובה היתה  מצחיק שאני זה שכאילו,,, ה:מר נתן בז'
 מחוז, ולכן אין פה נושא של ניגודי עניינים. 

 
 ? הגזבר,,, ???:

 
 יש אישור.  עו"ד רוני חלמיש:

 
איפה האישור? איפה האישור? איפה האישור של העלות שלה? אין שום אישור, נו  עו"ד הדר מימון:

 אמת. ב
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קיי? אז בוודאי שיש מקור ורדי, היו מנכ"לים אחרים שקיבלו את האישור החוקי, או מר נתן בז'ה:
  תקציב,,,

 
 . ₪ 50,000נתן, לא רק זה. כל חודש שלא היה מנכ"ל חסכנו  עו"ד יעלה מקליס:

 
 כון, נו, על זה אני מדבר. נ מר נתן בז'ה:

 
ך לשלוח תסובב את הגלגל, בסוף היא צריכה למלא את הניירת, צריבכל מקרה, איך שלא  מר ורדי בושרי:

 תקציבי.  למשרד הפנים אישור שיש,,,
 

 אבל איך אתה יכול לאשר את זה? עו"ד הדר מימון:
 

אז זה מותנה ממילא. אתה רוצה שזה יהיה מותנה, יהיה מותנה ונגמר הסיפור. אתה  מר ורדי בושרי:
 צודק. 

 
 ותנה באישור משרד הפנים.זה מ עו"ד יעלה מקליס:

 
 זה אנחנו יודעים.  עו"ד הדר מימון:

 
כדי להביא לאישור משרד הפנים, צריך אישור כזה ואישור כזה. אז זה סתם  עו"ד יעלה מקליס:

התעקשות, אישור משרד הפנים מגלם בעצם את כל האישורים שדיברנו עליהם, כך שבתוך האמירה 
ם, מופיע כל מה שאתה מבקש, הדר, ואתה יודע את זה היטב. אבל הזאת, שזה כפוף לאישור משרד הפני

כדי שתנוח דעתך, אין לנו בעיה לפרט מה כולל אישור משרד הפנים. הוא כולל טופס ניגוד עניינים, הוא 
 כולל אישור תקציבי והוא כולל חוות דעת משפטית. אז אני מעלה את זה להצבעה. 

 
 ה. לא, אני לא מבין. אני לא מבין אבל מ עו"ד הדר מימון:

 
 מי בעד?  עו"ד יעלה מקליס:

 
אני רוצה שיירשם בפרוטוקול, שאני טוען, אין בפנינו חוות דעת יועץ משפטי. אני  עו"ד הדר מימון:

רוצה שיירשם, אין בפנינו חוות דעת יועץ משפטי, אין בפנינו חוות דעת גזבר, אין בפנינו טופס ניגוד 
י על היעדר ניגוד ענייני. את רוצה לאשר את זה? על אפנו ועל חמתנו. בסדר עניינים ואישור יועץ משפט

 גמור. אז תצביעו. 
 

 . 2017אנחנו כולנו יודעים, כולל אתה, שיש כיסוי תקציבי, כולנו אישרנו את תקציב  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אלה הכללים, אלה הכללים. מה לעשות? עו"ד הדר מימון:
 

, הבנו. הנה, כדי שתנוח דעתך, אמרנו שכל האישורים האלה שאתה מדבר אוקיי עו"ד יעלה מקליס:
 עליהם, כדי שתנוח דעתך, המינוי כפוף אליהם, כך שזה בסדר. 

 
איפה הם? הם לא מונחים בפנינו כחברי מועצת עיר לפני האישור. יכול להיות שהיה  עו"ד הדר מימון:

אישורים ואז לשלוח את זה לחברי מועצה. אישור מקום לא להביא את זה לאישור, לארגן קודם כל את ה
יועץ משפטי, אישור גזבר, טופס ניגוד עניינים. לשלוח את כל הפרוצדורות, ואחר כך להביא את זה 

 לאישור. 
 

 דבר אחד אני מזדהה איתך בכל הדברים אתה אומר.  מר עוזי מאיר:
 

 אתה לא צריך להזדהות איתי.  עו"ד הדר מימון:
 
 



 3/17מועצה שלא מן המניין פרוטוקול 
 20/2/17מיום  

 
 

 13מתוך  10עמוד 

 
 

, אישרנו פה אחד, זה אושר בעירייה, אני נמנעתי, היחידי בישיבה 2017התקציב הוא  איר:מר עוזי מ
מזדהה איתך רק עם משרה. אני  100%מאלה שנכחו. זה מבחינה תקציבית. מבחינת משרה היא אמרה 

 הנושא הזה ש,,, ועדת השמות של המועמדים שהיו,,,
 

 מה פתאום, זה לא החוק.  מר נתן בז'ה:
 

 ביחד( )מדברים 
 

 אין בעיה, אז אני מעלה להצבעה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אבל את לא יכולה להעלות להצבעה בלי שכל הדברים האלה בפנינו.  עו"ד הדר מימון:
 

 בסדר.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אי אפשר.  עו"ד הדר מימון:
 

 בכפוף.  מר ורדי בושרי:
 

 אין כפוף.  עו"ד הדר מימון:
 

 אז אמרת, בסדר.  עו"ד רוני חלמיש:
 

 בסדר, אנחנו יכולים לקבל את דעתך ויכולים לא לקבל.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אז אני רוצה שיירשם לפרוטוקול שאני מתנגד בלי המסמכים האלה שהם מסמכים  עו"ד הדר מימון:
. בסדר גמור, אז שיירשם "אז אמרת"והיועץ המשפטי אומר לי כאן  "בכפוף"את אומרת ". מאסט"

 לפרוטוקול. 
 

 . "בכפוף"הוא אומר , כן, נכון עו"ד יעלה מקליס:
 

 , אין בעיה. בוא נראה איך זה יגיע למשרד הפנים. "אז אמרת" עו"ד הדר מימון:
 

 טוב. מי בעד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אני בעד, ואני חייב להסביר את עצמי לאור מה שהוא אמר.  מר נתן בז'ה:
 
 אתה לא חייב להסביר את עצמך.  ו"ד הדר מימון:ע
 

 אתה חייב.  מר נתן בז'ה:
 

 מי נגד? הוא רוצה להסביר את עצמו.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 אז אני אסביר.  עו"ד הדר מימון:
 

 שנייה, מי מתנגד? אני אתן לך הזדמנות לדבר?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את הדברים. אני אומר את זה, אני אומר  עו"ד הדר מימון:
 

 אתה מתנגד?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 יש הצבעה.  מר עוזי מאיר:
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 אתה מתנגד או אתה נמנע?  עו"ד יעלה מקליס:
 

 חברים, אני אומר כזה דבר.  עו"ד הדר מימון:
 

 אמרת כבר את דעתך, אני שאלתי מה אתה מצביע.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 את רוצה לתת לו להסביר למה הוא בעד, לנתן?  עו"ד הדר מימון:
 

 הוא רוצה להסביר למה הוא נגד.  מר שמואל רוטמן:
 

 אני רוצה לדעת קודם כל מה ההצבעה שלך.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 : הצבעה
 

 9 -בעד 
 1 -נגד  

 
 אני אסביר לך למה אני נגד.  עו"ד הדר מימון:

 
 אבל כבר הסברת.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 שיסביר.  עוזי מאיר:מר 

 
אני אסביר לך למה אני נגד. אני נגד, מאחר וגם בישיבה הקודמת עשיתם מעשה שלא  עו"ד הדר מימון:

ייעשה, והכנסתם את הסיפור הזה של הגנים במחטף, והעברתם אותו בצורה שלא הייתם צריכים להעביר 
היית צריכה להעלות  ולאעביר אותו, שמבחינה פרוצדוראלית לא היית צריכה לה ,אותו. ואת יודעת היטב

אפילו לישיבה. אבל עשיתם את זה בצורה הכי גסה והכי ברוטאלית. לכן מהיום, כל דבר שיעבור, יעבור 
תחת עיני הפקוחה כיועץ משפטי נוסף למליאה הזאת. אני אומר לך, את לא יכולה להביא את זה לאישור 

עצת העיר, לפני אישור ההסכם. אלה הדרישות של המליאה אם אין את המסמכים האלה לפני חברי מו
אני אבדוק , שזה יגיע למשרד הפניםכחוזר מנכ"ל, אני רוצה שזה יהיה רשום בפרוטוקול. אלה הדרישות ו

חוות דעת עם תאריך שלפני הישיבה, חוות דעת של הגזבר  - אם באמת היו את הדברים האלה ,את זה
 ובוא נראה.  ,בה. אני אבדוק את הדברים האלהשלפני הישיבה, שאלון שמולא לפני הישי

 
טוב, הדר, תודה רבה. אז אתה מתנגד? כן. אני מוחה על דבר אחד, זה על טון הדברים.  עו"ד יעלה מקליס:

 אבל בסדר. 
 

 משפטית ברורה. סך הכל,,,  עו"ד הדר מימון:
 

 גם משפטים אפשר לטעון בצורה נעימה. כן.  עו"ד יעלה מקליס:
 

אני חבר הוועדה, ואני חושב  -אני שמעתי את הדר והצבעתי בכל זאת בעד, ולמה? א'  בז'ה:מר נתן 
אז זה התפקיד שהיה לי  .שבוועדה ראיתם שלושתכם, שמעתם את כל מה שיש לי להגיד שם על התפקיד

ובד עשאלתי גם על  ,כמו שהיה בזמנו ,קיבלנו תשובות, שאלנו אפילו פלילי -שם. שאלנו ניגוד עניינים 
אני מודה . קיבלתי תשובות. מה שנשאר לי זה רק לכבד את ההסכמה שלה, כי אני לא הייתי בעד -קונה 

אבל מאחר שזו משרת אמון, אסור לי גם לבדוק מי אלה שהיא הביאה, כי זו  ,בפה מלא, לא מתבייש
שאמרת, אני הורדתי ולכן, כל הדברים האלה , משרת אמון. משרת אמון, אני צריך לבדוק את אותו אחד

אז אני  ,על התקציב"בעד"  אותם. נשאר הקטע של השכר, שזה היה צריך להיות כאן. מאחר שהצבענו
 אני מסכים איתך. אבל אני לוקח,,,יודע שיש שם כיסוי. אתה צודק, זה היה צריך להיות, בזה 

 
 אז למה אתה מצביע על משהו שהוא לא חוקי?  עו"ד הדר מימון:

 
 ה לא חוקי.שז,,, ???:
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מאחר שהצבענו רק לפני תקופה של חודש, ואני יודע שכן הצבענו, לכן אני מצביע בעד.  מר נתן בז'ה:
 אתה צודק בקטע שזה היה צריך להיות לפני. זה יכול להגיע כהערה שלהבא נקבל את החומר לפני. 

 
 ר את הישיבה. מעריכה את הדברים שאמרת. אני רוצה לסגו מאדנתן, אני  עו"ד יעלה מקליס:

 
 ש עוד סעיף. י מר אלי גרינמן:

 
 נכון, נכון.  עו"ד יעלה מקליס:

 
 אז הצבעה, מה ההחלטה אומרת? אני עוד לא שמעתי את ההחלטה.  עו"ד הדר מימון:

 
כפוף לאישור משרד הפנים  %100יש פה הצעת החלטה שאומרת שאנחנו מאשרים  עו"ד יעלה מקליס:

האישור של משרד הפנים, בהסתמך על  שציינת, שמבחינתנו הם כפופים,,, םוכפוף להמצאת כל האישורי
 דברי היועץ המשפטי ובהסתמך על זיכרוננו גם בנוגע לכיסוי תקציבי לעניין של השכר. 

 
 אשר כ"ל העירייה, תנאי העסקתה של הגב' שירה דקל כץ, מנ ,מועצת העיר מאשרת ברוב קולות: החלטה

 מונוסון, -משכר מקסימאלי של מנכ"ל בעירייה בגודל של עיריית יהוד 100%מונתה ע"י ראש העיר, לפי 
 משרה. בכפוף לאישור משרד הפנים. 100%בהיקף של 

 
 

 אצילת תפקידים וסמכויות ראש העיר למנכ"ל העירייה הנבחרת, גב' שירה דקל כץ. - 2סעיף מס' 
__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
 מקריאה את הסעיף.  עו"ד יעלה מקליס:

 
אני חושב שהאצלת הסמכות בענייני משמעת עובדי העירייה היא רחבה מידיי והיא לא  עו"ד הדר מימון:

 לפי החוק. 
 

 אין שום בעיה.  עו"ד רוני חלמיש:
 

יפי בחוק המשמעת עובדי הרשויות המקומיות. את צריכה לעשות ציש סעיף האצלה ספ עו"ד הדר מימון:
כל ענייני המשמעת. איזו מן  -את זה בהתאם לסעיף הספציפי. אני לא מכיר האצלת סמכות כל כך רחבה 

 האצלה זאת? 
 

אין שום בעיה להאציל את כל ענייני המשמעת. היא לא כתבה את הכל, בענייני  עו"ד רוני חלמיש:
 משמעת. 

 
 בענייני משמעת עובדי העירייה.  ד יעלה מקליס:עו"

 
 מה היא תהיה?? היא תהיה התובעת עו"ד הדר מימון:

 
 לא תובעת. מה קשור? זה תובעת?  עו"ד רוני חלמיש:

 
מה שמותר להאציל בנושא משמעת של עובדי העירייה. בוא, אנחנו  כפוף לחוק, עו"ד יעלה מקליס:

  ,,,בעד? כולם בעד למעטלים להתחכם על כל דבר. מי ויכ
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 אני נגד.  עו"ד הדר מימון:
 

 הדר, אתה מתנגד. תודה רבה.  עו"ד יעלה מקליס:
 

 : הצבעה
 

 9 -בעד 
 1 -נגד  

 
 
 
 
 
 
 
 

 אישור זכויות חתימה על הזמנות עבודה ושירותים עד לסכום הפטור ממכרז פומבי, כפי - 3סעיף מס' 
העיר גב'  יחד עם חתימת ראש חתימתם של גזבר העירייה, מר גל לניאדו, שיעודכן מעת לעת, כדלקמן:

 מנכ"ל העירייה, גב'לחילופין, חתימת גזבר העירייה מר גל לניאדו, ביחד עם חתימת  אויעלה מקליס 
 בצירוף חותמת העירייה, תחייב את העירייה.  -שירה דקל כץ 

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
מישהו רוצה לשאול משהו? אם לא, אני מעלה להצבעה. מי יף. מקריאה את הסע עו"ד יעלה מקליס:

 בעד? מי נגד? 
 

  אני נגד. עו"ד הדר מימון:
 

 : הצבעה
 

 9 -בעד 
 1 -נגד  

 
 
 
 
 
 
 

 הישיבה.  סוגרת אתתודה רבה לכם. אני  מקליס:עו"ד יעלה 
 
 

 .19:10הישיבה ננעלה בשעה 
 
 
 

לת תפקידים וסמכויות ראש העיר לגב' שירה דקל  אציברוב קולות, העיר מאשרת  : מועצתהחלטה
 :בנושאים הבאים הנבחרת, מנכ"ל העירייה כץ,

.כל סמכויות ראש העיר בענייני כח אדם בעירייה 

.כל סמכויות ראש העיר בענייני משמעת עובדי העירייה 
 

: מועצת העיר מאשרת ברוב קולות,  זכויות החתימה על הזמנות עבודה ושירותים עד לסכום החלטה
חתימתם של גזבר העירייה מר גל לניאדו,  מעת  לעת, כדלקמן:  שיעודכן הפטור ממכרז פומבי, כפי

לחילופין, חתימת גזבר העירייה מר גל לניאדו, ביחד  אוהעיר הגב' יעלה מקליס  יחד עם חתימת ראש
 בצירוף חותמת העירייה, תחייב את העירייה.  - , גב' שירה דקל כץעם חתימת מנכ"ל העירייה

 
 


