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על סדר היום:
 .1הצעות לסדר של חברי המועצה:
 :1.2מר אמיר כוכבי – הצעה לסדר בנושא :חתימה על הצהרה -
הצעת החלטה:
"יחתים כל חבר מועצה את עצמו ואת כלל אנשי רשימתו על הצהרת
נכסים כלכליים בעיר ,קרי עסקים ,כמו גם אינטרסים נדל"ניים או
מניבים אחרים וזאת כדי לא לאפשר ולו מראית עין של ניגוד עניינים
במועצת עיר התנדבותית זאת.
יצהירו חברי המועצה על שיתוף פעולה עסקי בעל אופי כלכלי כזה או
אחר עם אחד או יותר מחברי המועצה האחרים".
 :1.3מר אמיר כוכבי – הצעה לסדר בנושא:
שינוי המיקום לעריכת ישיבות מועצת העירייה -
הצעת החלטה:
"מועצת העיר הוד השרון ,מתוך שמירה על עקרונות השקיפות הציבורית,
תקיים את ישיבותיה באופן שיאפשר שיתוף ציבור מרבי וזאת על ידי
העתקת מקום הקבע של ישיבות מועצת העיר למרכז האומנויות )או כל
מקום אחר שימצא ראוי ומתאים לקהל גדול( מתוך הבנה שחדר הישיבות
המשמש אותה בעת זאת לישיבות מועצת העיר לא מאפשר פתיחה
אופטימאלית לקהל".
 :1.4מר איל אורן – הצעה לסדר בנושא:
הנפת דגלי הלאום ברחבי העיר בשבוע העצמאות –
הצעת החלטה:
"בכל שנה ושנה ,תהיה חובה לתלות את דגלי הלאום ברחבי העיר בשבוע
העצמאות".
 .2הנושא  -אישור הרכב ועדות:
 :2.1ועדת ביקורת –
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את חברי ועדת הביקורת כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
יואב רוזן
חבר
אלי טימור
חבר
חיים שאבי
חבר
משה ארז
חבר
יחיאל דמארי
חבר
נעם פעיל
חבר
אמיר כוכבי
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 :2.2ועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים – סעיף )149ב( לפקודת העיריות -
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את חברי המועצה ונציגי הציבור
בועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
אמיר כוכבי
חברה
יפעת קריב
חברה
אביבה גוטרמן
נציג ציבור
ליאור שמש
נציג ציבור
חיים קלו
**בהתאם לסעיף הנ"ל יהיו חברי הועדה הנוספים:
מנהלת המחלקה לשירותיים חברתיים
מנהל אגף חינוך תרבות הפנאי והקהילה
מנהל/ת בי"ס על יסודי
נציג/ה הרשות הלאומית במלחמה בסמים
 :2.3הועדה לשירותים חברתיים –
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את חברי הועדה לשירותים
חברתיים כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
יחיאל דמארי
חברה
אביבה גוטרמן
חבר
אביאל אברמוביץ
חבר
גדעון סעדי
חבר
חיים שאבי
חברה/נציג ציבור
יפעת קריב
חבר/נציג ציבור
יואב רוזן
חברה –נציגת ציבור
מיטל מועלם
חברה –נציגת ציבור
עו"ד מלי גלברט
 :2.4ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים –
הסבר :בהתאם לסעיף 169ב)ב() (2לפקודת העיריות )נוסח חדש( צריכה
המועצה לבחור שני חברי מועצה לועדת המכרזים לבחירת עובדים
בכירים.
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף 169ב)ב() (2לפקודת העיריות )נוסח חדש(
מאשרת מועצת העירייה לועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים
את חברי המועצה הבאים כחברי הועדה:
חבר
יגאל שמעון
חבר
גדעון סעדי
בהתאם לסעיף הנ"ל יהיו חברי הועדה הנוספים:
ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיו"ר הועדה,
מנכ"ל העירייה,
נציג שר הפנים.
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 :2.5ועדת משנה לתמיכות –
הסבר :בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  06/4מיום
 12.9.06רשאית מועצת העירייה למנות מקרב חברי המועצה ועדת משנה לעניין
תמיכות )להלן – ועדת התמיכות( לבחינת המלצות הועדה המקצועית.
ועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת המלצות הועדה
המקצועית או דחייתה ,כולה או חלקה.
הצעת החלטה :בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס' 06/4
מיום  12.9.06מאשרים חברי מועצת העירייה את חברי ועדת המשנה לתמיכות
כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
חיים שאבי
חבר
אביאל אברמוביץ
חבר
משה ארז
חבר
יואב רוזן
חבר
אמיר כוכבי
חבר
אלי טימור
חבר
גדעון סעדי
 .3הנושא :אישור תנאי העסקתו של מר רפי סער  -מנכ"ל העירייה :
 :3.1ביום  5.5.09אישרה ועדת המכרזים לעובדים בכירים של עיריית הוד -השרון
את בחירתו של מר רפי סער לתפקיד המנהל הכללי של עיריית הוד-השרון.
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את תנאי העסקתו לפי שכר בשיעור של %100
משכר בכירים ברמתה של הרשות.
 :3.2העסקתו של המנכ"ל תהיה בחוזה בכירים על פי תנאי החוזה שפורסמו בחוזר
מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
הצעת החלטה :חברי מועצת העירייה מאשרים את תנאי העסקתו של מנכ"ל
העירייה ,מר רפי סער לפי שכר בשיעור של  %100משכר בכירים ברמתה של
הרשות.
העסקתו של המנכ"ל תהיה בחוזה בכירים על פי תנאי החוזה שפורסמו
בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
.4

הנושא :האצלת סמכויות ראש העירייה על מנכ"ל העירייה:
הסבר :בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות
וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975-מתבקשים חברי המועצה לאשר למנכ"ל
העירייה מר רפי סער לחתום בשם העירייה על כל התקשרות נדרשת עד לסך
של ) ₪ 500,000כולל מע"מ(.
כמו כן חתימה על שקים ו/או שטרי חוב עד לסך של .₪ 500,000
הצעת החלטה :בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975-מאשרים חברי המועצה למנכ"ל
העירייה מר רפי סער לחתום בשם העירייה על כל התקשרות נדרשת עד לסך
של ) ₪ 500,000כולל מע"מ(.
כמו כן חתימה על שקים ו/או שטרי חוב עד לסך של . ₪ 500,000

.5

הנושא :האצלת סמכויות למ"מ מהנדס העיר – הגב' עירית טלמור -
הצעת החלטה :המועצה ממנה בזאת את הגב' עירית טלמור כמ"מ מהנדס
העיר ,זמנית ,עד למועד שימונה מהנדס עיר קבוע.

4

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'  5/09מיום 18.5.09

למ"מ מהנדס העיר הגב' עירית טלמור יהיו בתקופה זו כל הסמכויות
הנתונות למהנדס עיר עפ"י חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(
תשנ"ב,1991-לרבות בכל הקשור לסמכויותיו כמהנדס העיר לפי פקודת
העיריות וכל חקיקה עירונית אחרת ,ולפי חוקי התכנון והבנייה על תקנות
וצווים שמכוחו ,לרבות תוכניות בניין העיר וכל תוכנית אחרת בהוד-השרון.
 .6הנושא :פרויקט "מרכבה"  -אישור למר אופיר טואיל להנפיק חתימה
אלקטרונית בשם הרשות בעניין הגשת בקשות למתן תמיכות בנושא
שירותי דת בלבד מול מערכת התמיכות בפרויקט "מרכבה" –
הסבר :פרויקט "מרכבה" הינו פרויקט לאומי להטמעת מערכת מחשוב
רוחבית כוללת בכל משרדי הממשלה" .מרכבה" מתמקדת בשיפור יכולת
הניהול של המשאבים הארגוניים )משאבי אנוש ,תמיכות והקצבות וכיו"ב(.
המשמעות היא שנתוני בקשות התמיכה וההקצבה עבור שנת  2009ואילך
ייקלטו באמצעות האינטרנט ישירות למערכת "מרכבה".
כחלק מיישום וחיזוק מערך אבטחת המידע במערכת ,הוגדר ע"י גופי הביטחון
המנחים את הפרויקט ,כי הגישה למערכת תחויב בהזדהות המשתמשים ע"י
כרטיס חכם בלבד.
הכרטיס החכם יכיל חתימה דיגיטאלית אישית של כל משתמש במערכת.
מר יוסי בייר ,מנהל האגף ביקש לאשר הנפקת חתימה דיגיטאלית לשימוש
במערכות "מרכבה" למר אופיר טואיל -רכז תרבות תורנית ,שישמש כממונה על
הפעלת התוכנה והגשת הבקשות בנושא שירותי דת בלבד לאגף לתרבות תורנית
במשרד החינוך.
הצעת החלטה :חברי מועצת העירייה מאשרים כי מר אופיר טואיל יהיה
מוסמך להנפיק חתימה אלקטרונית בשם הרשות ,כמשמעה בחוק חתימה
אלקטרונית התשס"א ,2001-לחתום/להגיש בקשות תמיכה בשם הרשות
בנושא שירותי דת בלבד,מול מערכת התמיכות בפרויקט "מרכבה".
 .7הנושא :אישור ההסכמים עם חברת החשמל – תחנת טרנספורמציה הסמוכה
לרחוב צליל ותחנת הטרנספורמציה הסמוכה לרחוב חליל –
 :7.1הסבר :חברת החשמל מבקשת לקבל מהעירייה את זכויות החזקה והשימוש
הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם כתחנת טרנספורמציה ,שהוקם בגוש 6451
חלקה  370בסמוך לרחוב צליל ,וכן ובנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת
הקרקע המסומנות בתרשים המצורף להסכם.
 :7.2כמו כן את זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם
כתחנת טרנספורמציה ,שהוקם בגוש  6451חלקה  180בסמוך לרחוב חליל ,וכן
ובנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנות בתרשים
המצורף להסכם.
 :7.3ההסכמים כוללים תמורה עבור חזקה ושימוש וכן החזר התמורה עבור הקמת
המבנים.
 :7.4רצ"ב :ההסכם בסמוך לרחוב צליל – מסמך המסומן כנספח א'.
ההסכם בסמוך לרחוב חליל – מסמך המסומן כנספח א'.'1
חוות הדעת של היועמ"ש לעירייה – מסמך המסומן כנספח ב'.
הצעת החלטה:
חברי מועצת העירייה מאשרים את ההסכמים עם חברת החשמל לקבלת
זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם כתחנת
טרנספורמציה ,שהוקם בגוש  6451חלקה  370בסמוך לרחוב צליל ,וכן ובנוסף
לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנות בתרשים המצורף
להסכם.
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כמו כן את זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם
כתחנת טרנספורמציה ,שהוקם בגוש  6451חלקה  180בסמוך לרחוב חליל,
וכן ובנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנות בתרשים
המצורף להסכם.
 .8הנושא :אישור הסכם שכירות עם חברת פרטנר בבריכת המים המזרחית -
 :8.1הסבר :בין העירייה לחברת פרטנר נחתם ביום  14.2.00הסכם שכירות לפיו
הקימה פרטנר מתקן תקשורת בבריכת המים המזרחית .העירייה מעוניינת
להאריך את הסכם השכירות בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים בגובה
של  .₪ 6,500מאחר ומדובר בשכירות העולה על  5שנים ,נדרשת מועצת
העירייה לאשר את ההסכם בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות
)נוסח חדש(.
 :8.2רצ"ב :דברי ההסבר של עו"ד שלומית גבע ,סגנית היועמ"ש לעירייה – מסמך
המסומן כנספח ג'.
נוסח ההסכם עם חברת פרטנר – מסמך המסומן כנספח ד'.
הצעת החלטה :חברי מועצת העירייה מאשרים את הסכם השכירות
)נספח ד'( עם חברת פרטנר ,להמשך הפעלת מתקן תקשורת בבריכת
המים המזרחית ,גוש  6409חלקה .55
.9

הנושא :היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים – )סעיף 180
לפקודת העיריות נוסח חדש(
הגב' דבורה פרידמן מנהלת מחלקת ארכיון בועדה מבקשת את אישור המועצה
לעסוק בעבודת חוץ על-מנת לקבל פרס.
רצ"ב :בקשתה )הצהרתה( של הגב' פרידמן ומכתבה של הגב' גלית פוגל,
מנהלת אגף תאום ובקרה הממונה על הגב' פרידמן – מסמך המסומן כנספח ה'.
)ההצהרה מועברת אליכם באופן אישי וזאת על מנת לעדכן אתכם בנסיבות
בקשת ההיתר וכדי לכבד את צנעת הפרטיות של הגב' פרידמן(.
הצעת החלטה:
בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות )נוסח חדש( מחליטה מועצת העירייה:
 :9.1לאשר לגב' דבורה פרידמן ,מנהל מח' הארכיון בועדה ,היתר עבודת-חוץ
על מנת לקבל פרס )בהתאם להצהרתה על עבודתה בתחום הקוסמטיקה,
שתעשה בביתה בימי שישי(.
 :9.2ההיתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום  1ביוני .2011
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בהתאם לסעיף )47א( לתוספת השניה לפקודת העיריות )להלן התקנון( המסדיר מקרים מיוחדים,
שבהם רשאית מועצת העירייה לקבל החלטה שלא במסגרת דיון במועצת העיר אלא באמצעות
הטלפון או בכתב החליטו חברי המועצה לאשרת את בחירתם של שני חברי המועצה לועדת
המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
בהתאם לסעיף )47ג( לתוספת השניה לפקודת העיריות )להלן התקנון( תיכלל ההחלטה הנ"ל
בפרוטוקול ישיבת מועצת העיר.
להלן ההחלטה:
========================================================
הצבעה:
 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,גדעון סעדי ,אביאל אברמוביץ
אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי.
 5נגד :נעם פעיל ,איל אורן ,יואב רוזן ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי.
==========================================================
החלטה מס' :71/09
מועצת העיר מאשרת את בחירתם של חברי המועצה הבאים לועדת המכרזים לבחירת עובדים
בכירים :יגאל שמעון ,סגן מ"מ ראש העירייה ו – מר גדעון סעדי ,חבר מועצה.
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ניצה משה :ערב טוב ,נפתח בסקירה של מפקד תחנת המשטרה בהוד שרון ,רפ"ק
עמוס צעדה .ראש העירייה בבקשה.
חי אדיב:
רבותי זאת הזדמנות טובה לברך את שי מפקד המשטרה הנכנס לתפקידו .מומי
מסיים את תפקידו כמפקד תחנת כפר סבא וגם לו נאחל הצלחה ונודה לו על שיתוף
הפעולה ,באמת הפורה והטוב שהיה בינינו .תודה רבה .מיד נשמע ונראה את
המצגת .בהחלט נתונים מעניינים שחשוב שנבחרי הציבור ,בטח האורחים
שנמצאים פה ,שידעו מה קורה .עמוס בבקשה.
עמוס צעדה:
ערב טוב .ערב טוב לכולם .אני מקווה שהמצגת תעלה ,ואז נוכל להראות לכם את
הנתונים .אם היא לא תעלה אז לדבר בעל פה זה גם בסדר .שמי עמוס ,אני בן
חמישים ,נשוי יש לי ארבעה ילדים ,אני גר בצור יגאל .החל מינואר  2008אני מפקד
התחנה בהוד השרון .יש לנו סדר גודל של עשרים שוטרים בתפקידים שונים .יש לנו
במעטפת עוד  300מתנדבים ,ואנחנו מתנהלים ומנהלים את מה שנקרא – את
השגרה בעיר .בגדול אני יכול להגיד לכם ,שאנחנו מכווינים את השוטרים שלנו
דווקא לעבירות ,שאנחנו קוראים להם עבירות של איכות חיים ,כלומר אנחנו
יודעים שיש פשיעה ,ואנחנו יודעים שיש ארגוני פשיעה ,ושיש פושעים ויש גם נהירה
כזו או אחרת ,של כל מיני משפחות פשע ,גם לסביבה שלנו .ובקרוב מאוד יש לנו
כמה "חברה" שאמורים גם להשתחרר ,ואנחנו נותנים את הדעת גם על העניין הזה.
אבל בגדול אנחנו מקפידים לתת דגש לעבירות של איכות חיים .וכאן אנחנו נכנסים
לקטע של משטרה קהילתית עירונית .כלומר כל הסיפור הזה אי אפשר יהיה לתת
אותו בלי במעטפת של הרשות המקומית ,שבעצם עובדת איתנו יד ביד ,בתחום הזה.
ואנחנו תיכף נפרט גם איך העסק הזה עובד הלכה למעשה.
אני רוצה שתראו איך גנב ,שכנראה עובד בהוד השרון ,תקופה לא קצרה ,איך הוא
עובד ככה בשעה שמונה וחצי בערב ברחוב הידידות ,פורץ לו להנאתו ,בנחת לתוך
עסק ,מוציא משם את הדברים מעמיס אותם על האוטו שלו ,והולך לו ככה ,וחומק
לו מהסיפור הזה .אני רוצה לחבר אתכם דווקא לסיפור הזה כי לדבר אתכם אחר כך
על איזה יתרונות יש לנו כשאנחנו מפזרים את המצלמות בעיר .אני אומר מצלמות
בעיר ,ולא בגלל הפשיעה .אני מדבר בגלל שבן אדם שפרצו לו הביתה או פרצו לו
לעסק אנחנו פוגעים במזל שלו ,באיכות חייו .וזה לא פחות חשוב משאר הדברים.
דבר נוסף .אנחנו שמים דגש גם בתחום של נושא של עבריינות הנוער .לא מודדים
את עצמנו בכמה נערים אנחנו תופסים ושמים אחרי סורג ובריח .ההיפך.אנחנו
בקטע של עבריינות נוער מאמינים ,מתוך ניסיון ,שאם נער מקבל את "המכה" בזמן
הוא חוזר למסלול .אם אנחנו מפספסים את העניין הזה אנחנו חוטאים לנער.
חוטאים לעבודה שלנו .ואני אומר פה מניסיון אישי .הכוונה היא להציב לו את
הגבולות באופן ברור .אני אתן כמה דוגמאות לעניין הזה .בקטע של הנוער ,כי
הנטייה שלנו ,והיא נטייה טבעית דווקא בדור שלנו ,שהנוער אפשר ככה להיות איתו
קצת רך.חברה זה לא – לא תמיד זה עובד .אני אתן גם כמה דוגמאות .זה עובד קצת
אחרת .מה יש לנו כאן בעיר? אנחנו קראנו השבוע את פרשת בהר בחוקותי .באחד
המקומות כתוב "מה עניין שמיטה להר סיני" .כלומר מה זאת אומרת מדברים על
שמיטין ויובלין דווקא שמקבלין בהר סיני .זה רחוק עד שיגיעו לארץ זה ייקח עוד
הרבה זמן .מסתבר שיש פירוש מלא ,שאומר שדווקא בנושא של השמיטה יש היבט
חברתי מאוד חשוב .יש כל מיני איזונים חברתיים שנעשים .ואם לא היו מקבלים
עליהם את השמיטין והיובילין  -לא היו מקבלים את התורה .למה אני אומר את
זה? אני אומר את זה בגלל שבאמת אני חש ,שמה שחשוב לאזרח בסופו של דבר ,זה
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העבירות של חסימת חנייה ,של הרעש שהשכן עושה ,זה שדפקו לו וגרמו לו נזק פה
ושם ,סכסוכי שכנים שכאלה ,שתמיד אנחנו יש לנו נטייה להגיד טוב ,אפשר להעביר
את זה .ודווקא שם ,אני אומר לכם ,שזה מה שחשוב לאזרח בסופו של דבר .מניסיון
של שנים בעבודה זה מה שחשוב לאזרח .פחות חשוב לו – פרצו שם .פרצו שם ,אז זה
לאותו אחד שפרצו לו זה באמת עולם ומלואו ,אבל לאזרח זה לא נוגע כמו שהוא
מגיע ואין לו חניה ,או שתפסו לו את החניה או שהוא נכה וחנו לו על המקום .זה מה
שמעניין אותו.
מעבר לעשרים שוטרים יש לנו שלוש מאות מתנדבים שהם מתחלקים בפריסה של
יחידות ,שמתעסקות בעבריינות ,בתנועה ,בביטחון שוטף .ויחידות שמתעסקות עם
העבודה של הסיור .מעבר ל 300-מתנדבים אלה יש לנו את הביטחון של העירייה,
שהוא לא פחות חשוב ,וגם הפיקוח ,לא פחות חשוב .משום שהעבודה שלנו ביחד
יוצרת סינרגיה ,שאין אותה במקומות אחרים .אנחנו מגיעים היום למצב,
לרזולוציה כזאת ,שאזרח מבקש את הסיוע שלנו ביחד עם הגורמים של העירייה,
שאנחנו עובדים איתם בשת"פ .מגיעים לפתרונות יחסית טובים .כמו שנגיד אזרח
רגיל הולך לתחנת המשטרה .ומבקש את הסעד והוא מקבל אותו ככה ברמה
המינימאלית .כשאנחנו באים לאזרח .ואנחנו באים במעטפת של הרשות המקומית.
ואם צריך להפעיל את הרווחה ,או את הווטרינר ,או את מחלקת החינוך ,או להפעיל
עוד גופים אחרים אנחנו בהחלט מפעילים אותם ובסך הכל המעטפת הזאת יוצרת
פיתרון הרבה יותר טוב והולם לאזרח ,שמגיע לתחנת המשטרה בהוד השרון לקבל
שירות .מעבר לזה אנחנו לא חוסכים בעבודה בנושא של הפשיעה .אני נותן לכם קצת
נתונים לגבי סך הפשיעה .תראו אנחנו התחלנו את נקודת המשטרה .במתכונת
הנוכחית בינואר  .2008אני הגעתי לפה בינואר  2008וקיבלתי את העשרים שוטרים
והתחלנו לעבוד בעבודה סדורה ומסודרת .מה היה לנו עד  2008ומה יש לנו עכשיו?
מבחינת נפח פשיעה כללי אנחנו עמדנו ב 2007-על תקופת ינואר עד אפריל על 940
עבירות שונות בתחום הפשיעה :גניבות רכב ,שוד ,התפרצויות .עבירות קשות עמדנו
על סל  940עבירות .בארבעה חודשים .המרחב עמד על  .11593הירידה שלנו לעומת
 2007הייתה של  .30%כשבשאר המקומות הייתה ירידה של  11.8אחוז .אנחנו היום
בירידה עוד יותר גדולה .בשנת  2008הירידה שלנו היא עוד יותר גדולה ב 2009-יש
ירידה נוספת .כלומר משנת  2007אנחנו בירידה מתמשכת בכל הפרמטרים .ב2008-
ירדנו באופן משמעותי .ו 2009-ירידה עוד יותר משמעותית .הרצף הזה של ירידה
בנפח של הפשיעה ,הוא חשוב כשלעצמו כי הוא מאפשר לנו איזה מרווח נשימה
לעבוד גם על דברים אחרים .סתם אני נותן להם מספרים .לדוגמא ,פריצה לדירה.
פריצה לדירה זה עבירה .תראו היום בבוקר דיברתי עם בן אדם ברחוב הזית .אני כל
מי שפרצו לו לדירה ,משתדל  ,לרוב האנשים ,להתקשר לראות מה קרה ,לבדוק
נתונים כאלה ואחרים .לפעמים לאותו אחד זה עולם ומלואו .אבל לפעמים אני
אומר לכם תמונת מצב של פריצה לדירה .אנחנו לעומת  2007באותה תקופה .עמדנו
על  178דירות .היום אנחנו עומדים על  .88ירידה של חמישים אחוז .ירידה של
חמישים אחוז .זה פחות  88אנשים שפרצו להם לדירה ,ביחס לשנה קודמת.
באשר לגניבות רכב .אנחנו עמדנו בשנת  2007על  191בתקופה הזאת .היום אנחנו
עומדים על  81רכבים ובסך הכל ירידה של  50.5אחוז.
נדב דואני:
בנוגע לפריצה לדירות אתה יכול לתת לנו כמה אנשים מדווחים?
עמוס צעדה:
בפריצה לדירה יש לנו דיווח יחסית מלא .כי היום רוב האנשים מבוטחים ונדרש
האישור של המשטרה בפריצה לדירה .רוב הפריצות לדירה זה בימי שני ורביעי.
ימים שני ורביעי ,השעות משתנות .יש לנו פריסה די רחבה של שוטרים ,מתנדבים
פקחי עירייה ומאבטחים .עכשיו היתרון הגדול הוא שכולם ,כולם בלי יוצא מן הכלל
מחוברים לאותה ניידת או שתי ניידות ,שמסתובבות בהוד השרון ,שהן מחוברות
למסוף המשטרתי ,שכולם בלי יוצא מן הכלל ,גם אם זה שומר ,באיזה שהוא מקום,
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אני נותן אישור ,שאם עולה איזה רכב או חשד של אנשים ,הוא אומר את המספר
ובודקים לו אותו .ואם מדובר בעבריינים ,אם מדובר באנשים שקשורים לעבירות
רכוש אנחנו "נופלים" עליהם .החודש הזה  11אנשים נתפסו בצורה הזאת .חמישה
בדואים באזור התעשייה עם הרבה רכוש של  Lap topועם מצלמות .עוד עובדים
שעבדו בבניינים ברחוב ההכשרות ,ועוד אנשים שעברו ככה עם הרכבים שלהם רובם
תושבי המגזר הערבי ,חלקם אפילו מהשטחים .מיעוטם חברה יהודים מאזור בת
ים ,חולון ,ראשון לציון ,שמגיעים למקום הזה שכנראה מושך אותם .אז אמרנו
חמישים אחוז בירידה בגניבות רכב .באשר לפריצה לעסקים אנחנו עומדים היום
יחסית בירידה לא כל כך גדולה של  .13%אבל זה לעומת עלייה כללית של
.46%אנחנו בירידה של % 13פריצה לעסקים .אבל כל המרחב עצמו הוא בעלייה של
.46%
נועם פעיל:
איך אתה פה תסביר האם זה כתוצאה מהפעילות הזאת שאתה מתאר או שיש
סיבות אחרות?
עמוס צעדה:
אני לא אומר שאני מציל את העולם .אבל אנחנו חושבים שאנחנו עובדים נכון.
אנחנו פורסים את האנשים שלנו בשעות .והנה עכשיו תצאו החוצה להוד השרון
אתם תראו שכל יום בהוד השרון ,משעה שבע בבוקר עד  11בצהריים ומשבע בערב
עד  11בלילה פרוס לנו מחסום בכניסה לעיר .וגם יש לנו ניידות שמסתובבות,
שבודקות את הרכבים .ברגע שעולה רכב שקשור להתפרצויות שהוא עושה באזור,
אנחנו מעכבים ,אנחנו עוצרים ועושים הרבה "בלגן" לרכב הזה .דרך אגב כל
המתנדבים שלנו בלי יוצא מן הכלל ,כשהם יוצאים החוצה יש להם רשימה .אנחנו
משתדלים לתת רשימה למתנדבים,רשימה של הרכבים החשודים והם צריכים
לאתר ,לראות ,לעלות מול הניידת ולנסות לאתר את העניין הזה.
באשר לפריצה לרכב .אנחנו בירידה לא גדולה הייתי אומר ,רק של  .21%זו עבירה
שהיא קלה לביצוע .עדיין יש לנו פה חמישים פריצות רכבים .מאז מינואר עד עכשיו,
לעומת  76בתקופה המקבילה אשתקד .אבל זה הרבה פחות ממה שהיה לנו ב,2007-
שעמדנו על אותה תקופה על  109רכבים .כלומר אנחנו עדיין לעומת  2007בירידה
משמעותית .לגבי עבירה של שהייה בלתי חוקית :עבירה של שהייה בלתי חוקית
היא מחוללת פשיעה .אני אומר לכם שבהרבה מקומות ,שמעסיקים עובדים
מהשטחים אנחנו רואים ,בהחלט שהם א .אוספים מידע ,או שמביאים חברים
שלהם לבצע התפרצויות .רק השבוע נכנסנו לבית חדש שגנבו לו את כל המזגנים
ואת כל הציוד הסניטארי .זה לא בא מהאוויר  -זה מישהו ידע ,מישהו שעבד שם,
שהעביר את המידע הלאה .זה נזק של  100אלף שקל שאנחנו חוקרים אותו עכשיו,
שהוא בעייתי כשלעצמו .באשר לעבירות שוד אני לא נכנס זה מינורי .אנחנו עומדים
על שתי עבירות שוד .כל המרחב הוא בירידה של עבירות שוד .של שלושים אחוז.
כאן אנחנו בתקופה בסך הכל שתי עבירות שוד שזה לא מעט .אבל זה לא מצב
שאנחנו יכולים להגיד גוועלד יש לנו בעיה.
רבותי מעבר למלחמה בפשיעה שהיא חשובה כשלעצמה אנחנו מובילים הרבה
פרויקטים קהילתיים .חשוב שתדעו כי הפרויקטים הקהילתיים אתם שותפים
אליהם .בלי השותפות שלכם לא נוכל להוליך אותם .למשל בנושא של בית ספר
"בטוח" ,אנחנו עובדים עם בתי הספר השחר ,עתידים ותל"י .יש שוטר שנכנס לשם
ונותן הסברים על סכנות שיש באינטרנט ,על נושא של תנועה ,על נושא של להיזהר
מאנשים ,להיזהר מכל מיני דברים כאלה או אחרים .וגם כמה מילים לגבי האחריות
הפלילית של כל אחד ואחד .תדעו לכם שילד שהגיע לגיל  12חל עליו  ..פלילית .ורוב
הילדים אומרים מה אנחנו רק ילדים .אבל הם לא יודעים שהילדים האלה נמצאים
על "קו התפר" ,שהוא מסוכן .כי כשהם מגיעים אלינו הוא לא יכול להגיד לי לא
ידעתי או לא התכוונתי .וכאן נכנס השוטר לבתי הספר ולחטיבות הביניים ומסביר
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את העניין הזה .ואני חושב שזה ערך גדול מאוד .במקום שיש לנו שוטר בחטיבות
ביניים יש לנו ירידה משמעותית באלימות באותו בית ספר .אנחנו לא יכולים
להיכנס לכל בתי הספר אבל משתדלים לתת מענה איפה שצריך .חלק מגני הילדים
זכו ,הייתי אומר ,לקבל את השוטרת שלנו סיגל ,שהיא נכנסת ומסבירה להם קצת
על הסכנות שיש לילדים בדרך .וגם להיזהר מזרים ,שמציעים סוכריות ודברים
כאלה .על כל מיני דברים כאלה .וגם צפים דברים .אם יש בעיות שצפות הילדים
בדרך כלל מציפים את זה.
לגבי סיירת הורים .יש לכם פה סיירת הורים  -חברה נחמדים מאוד .סדר גודל של
 100ומשהו אנשים .אני בשבוע שעבר ישבתי איתם ואני חושב שאפשר שהם יהיו
יותר אפקטיביים ממה שהם עושים עכשיו .דיברנו על זה .אני מקוה והצעתי להם
ל"הרים את הכפפה" ואני מקווה שירימו אותה .בסך הכל אני לא יודע איך ינהגו
אחרים ,אבל אני מאוד גמיש ,אני מאוד לארג' בקטע של מרחב הפעולה שהם יוכלו
לפעול .אני מאפשר להם מרחב פעולה מאוד מאוד רחב ,ומאוד מאוד גמיש .אבל
אם לא יהיה להם את המכשיר קשר שלנו ולא יידעו מה קורה בשטח אנחנו בעצם
נפספס את העיקר .כי מאה אנשים ,שאפשר להוציא אותם לשטח זה משמעותי .אבל
אם יוצאים בלי לדעת מה קורה ואיך קורה אז יש לנו קצת בעיה עם זה .אנחנו
עובדים עם אל-סם .עם בתי ספר תיכוניים כיתות י"א י"ב – בקטע של אחריות
אישית .אנחנו עובדים גם עם מחלקה לתלונות הציבור .מגיעים אלינו הרבה בעיות
שאנחנו לא צריכים לטפל בהם .אבל אנחנו מפנים אותם לשי"ל ,ואנחנו נותנים גם
ייעוץ משפטי ופתרונות לאנשים האלה .ופה יש לי הערה קטנה .כבוד ראש העיר ,יש
לי הערה קטנה ,יש הרבה – יש נטייה לזרוק למשטרה ממה שהיא יכולה להכיל .יש
הרבה דברים שיש פה בעיר ,שזה לפתחה של הרשות המקומית .כמו סכסוכי בנייה,
קרקעות ,איכות סביבה ,כשיש נטייה לקחת ולהביא את הכל אלינו .עכשיו אתם
תראו במה אנחנו מטפלים ביום יום המון תיקים כאלה ,שאתם צריכים "להרים את
הכפפה" .אנחנו עובדים ביחד .זה לא שאני צריך לספוג את כל זה ,אבל אנחנו
עובדים ביחד .אנחנו גם במהלך השנה האחרונה ביזרנו את שירותי המשטרה .יש לנו
נקודה במערב העיר עם שני שוטרים ,יש לנו במזרח העיר עם שני שוטרים .הם
שוטרים קהילתיים ,שעובדים גם בבתי הספר וגם בקהילה ,וגם מפעילים מתנדבים.
שילטנו ,פרסמנו .העירייה השקיעה פה באמת ביזרנו את השירותים .אבל חברה,
עדיין אנחנו מרגישים שאתם מעמיסים .סליחה אתם .אולי בגלל חוסר הבנה העומס
שנוצר עלינו בעבירות שהרשות צריכה לטפל בהם הוא גדול מדי .באשר למוקד .108
יש לנו ישיבות קבועות עם הפיקוח העירוני ,וישיבות קבועות עם הביטחון העירוני,
וישיבות קבועות עם מוקד  .108כל האינפורמציה שמגיעה אלי ,וכל האינפורמציה
שמגיעה ל 108-זורמת גם אליהם .מה שאתם מדווחים ל 108-כאזרחים ,בסופו של
דבר מתנקז גם אלינו ואנחנו יודעים מה מפריע לכם .אני אומר לכם ,שבאמת מה
שמפריע לתושבי העיר זה באמת עבירות של איכות החיים .ודבר אחרון .אני אסיים
ואני אתן לכם את הבמה לשאול .אני עובד עם הפיקוח העירוני במשולבות .זה
פתרון שהוא פתרון שהוא טוב חלקית .אני מציע פה .ואני רוצה "להרים את
הכפפה" .אני רוצה שהשוטרים שלי במשותפות יעבדו עם הביטחון ,כי התחומים
משותפים .העבודה זורמת על אותו קו ולא מסיתים אותו ימינה ושמאלה .הייתה
דרישה שלנו של פקח ,אבל מניסיון של שנה וחצי עדיף לעבוד עם סייר ביטחון ,שלא
מפנים אותו לא לצנרת מים ולא לביוב ,ולא למקומות כאלה .לגיטימי שהוא הולך
למקומות האלה .אבל לבזבז שוטר ,שהוא משמעותי בזה .כי אם יש פה תאונה ושם
גנב כבר אני לא יכול לתת מענה הלאה .בסך הכל ,אני רוצה להגיד לכם ,שהשוטרים
שלנו פה בעיר ,הם שוטרים טובים מאוד ,מכוונים לבעיות של הקהילה .אני קיבלתי
ערב רב של שוטרים מכל מיני מקומות ועד שייצבתי את הכמות של השוטרים
הזאת ,שעובדת לפי הראש שלי ,שעובדת לפי החשיבה של ראייה עם הקהילה – לקח
קצת זמן .אבל בסך הכל אני חושב שכל מי שנכנס לתחנת המשטרה ,ויש פה לא מעט
שבאו גם להתייעץ ולדבר .ונכנסו גם כמתנדבים .אני חושב שרואים שהמשטרה בסך
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הכל עובדת בסינרגיה טובה .ומשתדלת לתת מענה הולם כמעט לכל אזרח .אנחנו
אפילו מלווים משפחות במצוקה ברמה האישית מול הרווחה ,במילוי טפסים ,בליווי
כזה ,אפילו שזה לא ליווי של המשטרה .אבל אנחנו משטרה קהילתית ,אנחנו עושים
גם את זה ואנחנו עושים את זה באהבה ובשמחה ,ואני חושב שביחד השמיים הם
הגבול .תודה לכם.
חי אדיב:
עמוס ,תודה רבה לך .בהזדמנות זו ,וזו באמת הזדמנות יפה וטובה ,כי לא היו לנו
הרבה הזדמנויות כאלה להגיד תודה רבה למפקד המשטרה המקומית ,שהיא
משטרה קהילתית .בעצם אתה מיישם חלק מהחזון שלנו של "עיר קהילה" .ואתה
בהחלט ברוחך ובגישה שלך מיישם את האווירה הזאת של משטרה קהילתית,
ואנחנו גאים בכך .למרות שאמרת את מה שאמרת ויש לנו עוד דברים לתקן ולשפר,
אבל התוצאות מעידות בעד עצמן .יש ירידה דרסטית ,ואנחנו צריכים לשמור עליה.
העבודה היא לא רק של המשטרה .העבודה היא גם של המשטרה ,גם של מערכת
החינוך ,וגם של העירייה שיושבת בקודקוד ,ממני ועד אחרון העובדים .גם במסרים
שאנחנו מעבירים ,גם מפה ממועצת העיר ,גם בפעילות היומיומית וגם התושבים
שלנו ,כל אחד במשפחתו ובביתו .החיבור הגדול הזה נותן את התוצאות ,ולכן כל
מה שאתם עושים תודה רבה.
משה ארז:
רציתי לשאול לגבי אלכוהוליזם.
עמוס צעדה:
כן .יש תופעה של אלכוהול ונוער .בימי שישי בעיקר סביב הפיצוציות .אנחנו סגרנו
השנה שתי פיצוציות למשך  14יום .קשה מאוד ככה .גם מדברים על העניין ,שמישהו
בוגר קונה את האלכוהול ומספק אותו בגן למישהו אחר ,שזו גם עבירה .אבל על זה
קצת יותר קשה לעלות .כי אתה לא יכול לשים על כל גן תצפית .שמים תצפית על
הפצוציות .אתם נותנים רישוי עסקים .אתם יכולים להגביל ,כמו שעושים
במודיעין,עד עשר בלילה או תשע בלילה מכירת אלכוהול .ואז יהיו לנו פחות בעיות.
יחיאל דמארי:
עמוס יש לי שאלה .לפני חודש וחצי חודשיים נכנס אחד למשרדים .ללב אוהב.
עמוס צעדה:
זה בטיפול .הוא לא מגיע אלינו .הוא בתל אביב אין איתו קשר.
חי אדיב:
טוב תודה רבה .אני רוצה להמשיך בסדר היום .אבל לפני סדר היום יש כמה הערות.
ניצה משה:
ערב טוב לכולם ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין מס' 05/09
ראש העירייה בבקשה.
חי אדיב:
כמה עדכונים .אבל ברור שאי אפשר להתחיל את הישיבה .בלי להזכיר את מונס
מזורי ז"ל שהלך לעולמו בשיבה טובה .אנחנו מעריכים ומוקירים את פועלו .מונס
חי באחת התקופות החשובות  -מאה שנות היסטוריה של העולם .מלחמת העולם
הראשונה ,מלחמת העולם השנייה ,השואה ,עלייה לארץ ,מלחמת השחרור ,מלחמות
ישראל ,איחוד הוד השרון ,הקמת העיר הוד השרון .והיה לו חלק ותפקיד חשוב
אפילו בפתיחת בית הגמלאים בכפר הדר ,שזה נעשה בכפר שלו ,במקום שלו ,והוא
זכה לחנוך את המקום .היה יקיר העיר הוד השרון ובהחלט ראוי וחשוב שנזכור
אותו ואת פועלו .יהי זכרו ברוך.
לצערי ,הלך לעולמו בטרם עת ,גם המורה שלום נתנאל ז"ל ,שלימד בחטיבת
הראשונים .הוא היה מועמד לתואר "המורה של מדינה" והוא נפטר ממחלה קשה.
מחנך ומורה
מצטיין בהוד השרון ,ואנחנו מוקירים את פועלו .יהי זכרו ברוך.
מאידך ,יש גם בשורות טובות וחשובות .קבוצה מבית ספר הדרים יצאה לאטלנטה
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אחרי שזכתה בפרס במקום ראשון בארץ בתחרות לרובוטיקה .בתחרות של יותר מ-
 300נציגים מהעולם ,באטלנטה ,זכו למקום  23בהחלט מקום מכובד ,ראוי ,ועל
כך יישר כוח .בית ספר מוסינזון ,זכה בפרס התחרות בכדור עף מקום ראשון בארץ.
התמודדו בתחרות הגמר ,אם אני לא טועה בכפר סבא .הייתי במשחק .מגיע להם גם
יישר כוח .בית ספר ממלכתי א' עברו את התהליך של תחרות לקבלת פרס ארצי,
פרס חינוך ארצי ,בית ספר ממלכתי א' .אנחנו מקווים ומאחלים להם בהצלחה .עוד
לא נתנו את התוצאות ,אבל יש לנו תחושה .ויותר מתחושה ,שאכן הם ראויים ומגיע
להם ,ואני מאמין שגם יקבלו את פרס החינוך.
במקביל אנחנו הגשנו את כל הטפסים המחויבים בחוק ,כמועמדים לפרס חינוך
מחוזי .אנחנו רוצים לקוות ולהאמין שגם לנו מגיע פרס חינוך מחוזי ואני מאמין
שנקבל אותו .נתפלל כולנו ,נפרגן לעצמנו ונקווה שנקבל גם פרס ארצי בעקבות
הפרס המחוזי .מעבר לדברים האלה ,אם אני לא טועה גם בית ספר הראשונים הוא
יקבל אם אני לא טועה השבוע או בשבוע הבא פרס מחוזי – "פרס ישראל" .כמה
רשויות בישראל מקבלות "פרס ישראל" .בעיקר הפרס נועד על פעילות מיוחדת,
שנקראת "פרס ישראל" ,על צמצום האלימות ועל טיפול באלימות .וב 15-לחודש
אני ועוד כמה ראשי רשויות מקבלים את הפרס באופן אישי .ראשי רשויות מקבלים
את זה משגריר בריטניה ,כי הפרויקט הזה נעשה או התחיל בבריטניה וכל שגריר של
בריטניה בעולם כולו ,שנמצא במדינה שמאמצת את הפרויקט הזה מקבלת את
הפרס .אנחנו מוזמנים לקבל את הפרס .תודה לתלמידי בית הספר שזכו ופעלו למען
המטרה הזאת  -יישר כוח בשמי ,בשמכם ובשם כל תושבי העיר.
לפני שאנחנו מתחילים בדיון אני מבקש מאביבה ,לבקשתה ,יש לה איזו שהיא
הודעה לפורום לפני תחילת הדיון ולכן אני מאשר לך להגיד את דברייך.
אביבה גוטרמן:
כבוד ראש העיר ,חברי מועצה נכבדים .תושבים ואורחים יקרים .מטבע הדברים,
הישיבה הזו הערב ,אינה ישיבת מועצה רגילה .בימים האחרונים נדרשתי לדילמה
לא פשוטה ובעלת השלכות הרות גורל על חיי האישיים והציבוריים .אבקש לנצל
במה זו כדי לשתף אתכם בהתמודדותי עם הדילמה ובבחירה בה בחרתי .לפני 16
שנים ,נכנסתי למבנה הסתדרותי רדום ,בית קולנוע כושל עם פעילות מועטה .תוך
זמן לא רב הפך המקום לדוגמא ומופת של פעילות תרבותית עשירה ומגוונת
המהווה אבן שואבת לכל תושבי הוד השרון .ולתושבי העיר הסמוכות .דומה
שהמונח יש מאין מטיב לתאר את האופן שבו נוצר והופעל היכל תרבות שלם .הצגות
תיאטרון ,קונצרטים ,מופעי בידור והרצאות .כל אלה ועוד באמצעות  2.5משרות גם
הן ללא תשלום בתקופות מסוימות .הבימטרון אשר חייו שלובים בחיי הפך במשך
השנים לביתי .פעמים ביתי השני – לפעמים ביתי הראשון .כבר למן ההתחלה הפך
מכשיר הפקסימיליה הביתי לזה של הבימטרון ,ותנור החימום עבר מחדר השינה
למשרד ,הבעל שיפץ בחינם ,הבנים ענו לטלפונים ומכרו כרטיסים .את ערבי השישי,
ובוקרי השבת אשר בבית רגיל מוקדשים לארוחות משפחתיות הנני מבלה כבר שנים
רבות באולם הבימטרון .מקבלת את פני המינויים האהובים שלי במועדון הזמר
ומוכרת כרטיסים להצגות ילדים .חיי הבימטרון ,שלובים בחיי .בבחירות
האחרונות ,לפני כחצי שנה ,זכתה תנועת "תכלס" לאמונם של תושבי הוד השרון,
אשר הפקידו בידי שניים מנציגיה ,נדב ואנוכי את הזכות ואת האחריות לייצגם
במועצת העיר .כפי שהתחייבנו לקראת הבחירות הרי שמייד עם בחירתנו הטנו שכם
למען העשייה הציבורית ,חדורי תחושת שליחות ,מחויבות ,ואחריות לקהילה.
במסגרת התפקידים שקיבלה הסיעה בראשותי נפלה בחלקי הזכות לשרת את
הציבור על ידי קבלת תיק החינוך מידי ראש העיר ,מר חי אדיב ,אשר אמר לי ,אני
מעביר לך את הבייבי שלי .את תיק החינוך בעיר שלנו ,כי אני יודע שאני יכול לסמוך
עליך שתבצעי את התפקיד על הצד הטוב ביותר .ואכן את תפקידי זה אני מבצעת
בנאמנות ומתוך תחושת אחריות ושליחות ,וכך אני מבצעת גם את תפקידי הנוספים
בוועדות השונות ,לטובת העיר ותושביה .והתוצאות בשטח כבר נראות לעין
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וממלאות אותי באושר ובסיפוק רב .בימים האחרונים פרסמה הוועדה למניעת ניגוד
עניינים של נבחרי ציבור ברשויות המקומיות את חוות דעתה המייעצת בשאלת
החשש להימצאותי במצב פוטנציאלי של ניגוד עניינים ,כתוצאה מתפקידי
כמנכ"לית עמותת מופ"ת המפעילה את הבימטרון במקביל לתפקידי בהתנדבות
כחברת מועצת העיר וכסגנית ראש העיר ללא שכר .מחוות דעת מייעצת זו אשר
ניתנה לאור פנייתו של היועץ המשפטי לעירייה עולה ,כי לדעת חברי הוועדה הנני
מנועה מלהמשיך ולמלא את שני התפקידים במקביל .לפי חוות הדעת עלי לוותר על
אחד מתפקידיי ,זה של מנכ"ל עמותת מופ"ת ,או אלה ההתנדבותיים כחברת מועצת
העיר וכסגנית ראש העיר.
בנקודה זו יודגש למען הסר כל ספק ,כי חוות דעתה של הוועדה נוגעת לשאלת קיומו
של ניגוד עניינים פוטנציאלי ולא ניגוד עניינים בפועל .וכי מובן שלא נקבע כי
החלטות כל שהן אשר קיבלתי במסגרת תפקידי נגועות חלילה בשיקולים זרים או
כיוצא בכך .מסקנה בדבר פעולה מתוך שיקולים זרים הייתה ללא ספק בלתי נסבלת
מבחינה ציבורית ומוסרית ומובן שאין הדבר נכון לגבי .על כל פנים המלצתה זו של
הוועדה בדבר הצורך לוותר על אחד מתפקידיי ,עומדת בניגוד לחוות דעת משפטיות
אשר קיבלתי מגורמים שונים וברי סמכא .לחוות הדעת המשפטיות המוצקות
שקיבלתי בטרם החלטתי להתמודד למועצת העיר הצטרפו חוות דעת משפטיות
נוספות ,אשר ניתנו לאחר המלצת הוועדה ולאורה .גם לפי חוות הדעת האחרונות
שקיבלתי לא מתקיים כל ניגוד עניינים בין התפקידים השונים אותם אני ממלאת
כיום .לפיכך עולה כי יש מקום לדחות את המלצת הוועדה ולערער עליה וכי לשם
הוכחת צדקתי נדרש מאבק משפטי .במצב דברים זה אם כן עמדה בפני דילמה לא
פשוטה ,בלשון המעטה .על כף המאזניים מונחות שתי אהבות גדולות אשר ממלאות
אותי ומעניקות לי חדוות עשייה ויצירה .כאשר מאבק משפטי להוכחת צדקתי
מהווה דרך יחידה להמשיך את תפקידי בבימטרון ,יציר כפי ,מבלי לוותר על
תפקידיי הציבוריים אשר נמסרו לי בנאמנות ומתוך אמונה בי .כפי שאמרתי דילמה
לא פשוטה .אינני רוצה להכביר במילים ולייגע אתכם בנימוקים השונים אשר
מבססים ומחזקים את העמדה המשפטית האיתנה השונה מזו המובעת בחוות
דעתה של הוועדה למניעת ניגוד עניינים .כמו כן ,אין בכוונתי לכלות את זמנכם
בתיאור שקרים והכפשות חסרות שחר ,אשר הוטחו כנגדי על ידי גורמים מסוימים,
כדי להשפיע על חוות דעתה של הוועדה .כאשר בחנתי את האפשרויות העומדות
בפניי ולאור פרסום חוות הדעת ,נמנעתי מעיסוק לא רלוונטי בשיקולים של כעס על
חוסר ההגינות הפוליטית ,ועל כך שעבור אותם גורמים ,אינטרסים צרים של
הישרדות פוליטית מקדשים את כל האמצעים .בדילמה הקשה ,עמה התמודדתי,
שקלתי אך ורק את האופן שבו תשפיע כל אחת מבחירותיי על חיי האישיים ועל
המשך דרכי הציבורית .לאחר התלבטות ארוכה וקשה הבנתי ,כי מאבק משפטי
להוכחת צדקתי ולהגנה על זכותי לעבוד ולהתנדב בה בעת ,מאבק כזה יגזול ממני
משאבים נפשיים רבים וזמן יקר .לנגד עיני הופיעו מילותיו מעוררות ההשראה של
המשורר יהודה עמיחי" ,מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים
באביב" .לפיכך מתוך מחויבות עמוקה להמשיך העשייה החיובית והיוצרת אשר
עימה הייתי ועודני מזוהה כל חיי הנני בוחרת שלא לנהל מאבק משפטי בהמלצות
הוועדה ,חרף חוות דעת נוגדות ועל אף תחושה קשה של חוסר צדק .בשלב הזה כמי
שיושרה ציבורית וניקיון כפיי הם נר לרגליי ,וכמי שמעולם לא נאחזה בקרנות
המזבח ניצבה בפני הכרעה קשה ,זו שבין מפעל חיי ומקור פרנסתי הבימטרון לבין
תפקידיי ההתנדבותיים כחברת מועצת עיר וכסגנית ראש העיר .לאחר התלבטות
שהייתה עבורי מן הקשות ,שידעתי בחיי ,בחרתי להישאר נאמנה לציבור שבחר בי
ונתן לי את אמונו ולהמשיך ולמלא את תפקידי הציבוריים כחברת מועצת העיר
וכסגנית ראש העיר ,על אף ההשלכות הקשות הנני מודיעה על החלטתי להתפטר
מתפקידי כמנכ"ל עמותת מופת והבימטרון בהוד השרון) .מחיאות כפיים מהקהל(.
אציין כי הנני סמוכה ובטוחה ,שפעילותו השוטפת של הבימטרון לא תיפגע כתוצאה
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מעזיבתי בנקודת זמן זו לאחר שהשלמתי את עריכתה של התוכנית לשנת הפעילות
הבאה .עובדיו המסורים והמדהימים של המקום יחד עם מי שייקרא למלא את
מקומי ויזכה כמובן להעברה מסודרת של התפקיד יצליחו לשמר את העשייה
המבורכת והנפלאה של הבימטרון ולשרת את הקהל הנפלא עליו נמנים כל תושבי
העיר .מובן כי הפרידה מן המקום שהפך לביתי ,אינה קלה עבורי ,מכל בחינה .עם
זאת אני מוצאת שקט בכך שאני מותירה לבאים אחרי מפעל חיים מצליח ומשגשג,
עמוס בפעילות תרבותית ומגוונת ועשירה ,ונטוע היטב בחייה של העיר ותושביה.
יתרה מכך ,בבחירתי זו הנני שואבת השראה עצומה מן ההזדמנות להקדיש את כל
כולי למען העשייה והרווחה הציבורית למען העיר הוד השרון ולמען תושביה .אני
יודעת כי מן המקום אליו אני הולכת אמשיך להשפיע ולחולל שינוי חיובי בחייהם
של תושבי העיר .ואף ביתר שאת .אני מבקשת להודות לכם על ההקשבה .תודה.
)מחיאות כפיים(.
אני רוצה להגיד עוד משהו .מאחר ובעלי הגיע לכאן ,כשבדרך כלל הוא לא בא לשום
מקום ,וכולכם מכירים אותו ,את האיש היקר והנפלא הזה ,שהוא שלי ,רק שלי,
הוא השתדל להגיע ,הוא שותף מלא להחלטה שלי ,עם תמיכה מלאה והוא מאחורי
כל הזמן .אני אוהבת אותך.
חי אדיב:
טוב רבותי קודם כל תודה רבה אביבה .זה היה מאוד מרגש .אני בטוח שזה לא היה
לך קל להגיד את זה .ובעצם לעשות ,או ל החליט את מה שהחלטת .אני מכבד את
מה שהחלטת .אנחנו מחוייבים גם אני ,גם את ואמרת את זה להוראות החוק.
למרות שיש לך גם דעה אחרת בעניין ויש לך מחלוקת על ההחלטה ,אנחנו נפעל
בדיוק על פי הוראות החוק .אני התייעצתי עם היועץ המשפטי ,אנחנו ניקח לעצמנו
בעניין הזה של הפעילות של הסיעה יחד איתך ,בפסק זמן ,יחד עם היועץ המשפטי
ובשבוע הקרוב אנחנו ניפגש ונסכם בינינו את כל ההתנהלות ואת העברת התפקיד,
גם במופת וגם בפעילות העירונית .ואני מקווה שבכך פתרנו את הדיון הציבורי ככל
שהוא יהיה חשוב לכל מי שירצה .ואנחנו מורידים את זה מסדר היום .אני מציע לא
לעשות על זה דיון .אבל מי שרוצה להעיר הערה ,שיעיר הערה.
נדב דואני:
אביבה היא מבחינתי ואמרתי את זה להרבה אנשים שדיברו איתי השבוע ,מבחינתי
היא משפחה .היא חברה והיא משפחה .והיא עשתה פה מעשה שהוא לא פשוט,
לוותר על מקום פרנסה ,על שכר .שכר לא גבוה ,שכר לא גבוה והדוחות שלש
הבימטרון מפורסמים .אפשר לראות שהאישה עושה עבודה בהתנדבות ,זה נחשב
לרמת התנדבות כולל שישי ושבת ,ושעות ללא שעות ,ברמת התנדבות .היא החליטה
לוותר על מקום הפרנסה כדי להקדיש את עצמה לעיר הוד השרון .למרות שאין שום
ספק במאבק משפטי היא הייתה מנצחת .וזה לא היא זה אנחנו .היא הייתה מנצחת.
אני חייב לספר ולהגיד למי שלא יודע ,לפני הבחירות הנוכחיות היו פה מספר
מועמדים למועצת העיר ,גם כאלה שראו את עצמם כמועמדים לרשות העיר ,אבל
לא נוכחים כאן ,פנו לוועדת הבחירות המרכזית וביקשו את המלצתו של השופט
ריבלין כדי לפסול את רשימת "תכלס" ולפסול את אביבה אישית .השופט ריבלין
אמר שאין שום בעיה .אז עם כל הכבוד לוועדה לניגוד עניינים אני חושב שהשופט
ריבלין מכובד מהם ,בכיר מהם ויודע את החוק הרבה יותר טוב מהם .אבל יש פה
אישה אצילה ,מנהיגה ,שהחליטה לוותר על מאבק ,במקום לרוץ עכשיו ולהיאבק על
חשבון הציבור ,כי בסופו של דבר המאבק היה מנצח ועיריית הוד השרון ,על פי חוות
הדעת של היועץ המשפטי – העירייה הייתה נאלצת לשאת בהוצאות האלו .אז כדי
לא לקחת כסף מהתושבים ,כדי לא להיאבק על הגב שלהם ובכדי ששתי העבודות
לא יפגעו ,החליטה להקדיש את עצמה למען העיר הוד השרון .מעשה אצילי .אני
מעריך אותך תמיד ואת יודעת את זה .והיום יותר מתמיד את מוכיחה לי פעם אחרי
פעם איזה אישה אצילה ,איזה מנהיגה וכמה את מחויבת לעיר הוד השרון.
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אמיר כוכבי:
ההערה שלי לא – זאת שביקשתי לשאת ,היא לא קשורה לנושא הזה .אלא במסגרת
הזמן שנותר לי לדבר בתחילת ישיבה .אבל אני כן רוצה להגיד לאביבה שאני גאה
בה .אני מקווה שהזמן יוכיח שעשית את ההחלטה הנכונה גם מבחינתך ולא רק
מבחינת תושבי הוד השרון ,ואיך שאנחנו נראים .ומכאן ,חי ,אני רוצה לברך את
הבחור שיושב על ידך .הוא יתחיל עוד מעט את דרכו בעיריית הוד השרון ,המנכ"ל
החדש רפי סער .אני מאמין ומקווה ,שהמינוי הזה יוכיח שאפשר לעשות דברים
אחרים גם בעיר הזאת .ופתחתי בנימה חיובית עם שני דברים .וזה בא כניגוד מוחלט
לאיך שמועצת העיר מתנהלת בחודשיים האחרונים .מועצת עיר שלא מתכנסת...
חי אדיב:
הבנתי שאתה רוצה להתחיל את הערב "ברגל ימין" נתתי לך במה ולא בשביל לנגח
את הפעילות .אמיר תכבד את האירוע הזה שקרה ,שלא קורה כל יום .תרשה לי,
לכבד אותך ידידי הצעיר אמיר .תגיד את זה בתורך .אני רוצה לכבד אותך .מועצת
העיר לא התכנסה בדיוק כפי שרצו פה רוב החברים.
אמיר כוכבי:
יש לך את הרוב הנדרש...
חי אדיב:
דעתך היא חשובה ככל שתהיה ,ידידי הצעיר .אבל היא במיעוט .ותירגע זה הכל.
אמיר כוכבי:
סליחה אתה גם אומר למיעוט אם הוא רגוע או לא.
חי אדיב:
אתה תירגע כי אתה מפריע לי לישיבה .אני נתתי לך לפנים משורת הדין להעיר
הערה ,כמו שנתתי לאביבה לדבר .והאירוע שלך ,או ההערה שלך היא שגרתית לכן
אין לה מקום להגיב פה במקרה הזה .האירוע שלה הוא מקרה יוצא דופן ,לא כל יום
חבר מועצה צריך להחליט אם להתפטר או לא להתפטר ונתתי לה את הבמה ,אז תן
לה את הכבוד .בוא נמשיך לזרום וכשיגיע תורך תגיד את כל מה שברצונך להגיד ,גם
אם זה ביקורת על ראש העיר.
אמיר כוכבי:
 ...אני מבקש ממנו לבחון האם הישיבה הזאת היא כשרה או לא? אני מבקש ממנו
לבחון האם הישיבה הזאת היא כשרה או לא .וזה מהטעמים שאני מוכן לפרט ולא
במסגרת הזמן.
חי אדיב:
אני מבקש שתשלח לו מכתב אחרי זה ותגיד מה שאתה רוצה .גמרנו את הדיון .אני
מעיר לך לא בשבילך ,בשביל שאנשים יקשיבו קצת על הדיאלוג בצורת ההתנהלות
גם לא רק של מועצת העיר ,אלא גם שלך .סוף .אנחנו מתחילים את הישיבה בלי
הערות ביניים.
ניצה משה:
אני מבקשת לפתוח את הישיבה בהתאם לסדר היום שנקבע:
.1הצעות לסדר של חברי המועצה .מר אמיר כוכבי .הצעה לסדר בנושא חתימה על
הצהרה .הצעת החלטה יחתים כל חבר מועצה את עצמו ואת כלל אנשי רשימתו על
הצהרת נכסים כלכליים בעיר ,קרי עסקים ,כמו גם אינטרסים נדל"ניים או מניבים
אחרים וזאת כדי לא לאפשר ולו מראית עין של ניגוד עניינים במועצת עיר
התנדבותית זאת .יצהירו חברי המועה על שיתוף פעולה עסקי בעל אופי כלכלי כזה
או אחר ,עם אחד או יותר מחברה המועצה האחרים.
אמיר כוכבי:
אם היית נותן לי לסיים את דברי מקודם הייתי אומר ,שעצוב לי שמועצת עיר
שמורכבת מאנשים שכולם הלכו על דגל השקיפות בוחרת שוב ושוב להוריד את
הדגל הזה ממרום התורן וללכת לכיוונים של הסתרה .הצעת הסדר הזאת ,שאני
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בטוח כרגע שהיא תתקבל ברוב קולות ,כי לאף אחד מאיתנו אין מה להסתיר באה
להוריד ,כמו שנכתב ,ולו מראית עין של ניגוד עניינים כול שהוא .יכול להיות שיש פה
הגזמות ,יכול להיות שיש פה דברים שאפשר להוריד ,הרעיון העקרוני הוא רעיון
שאומר ,התושבים זכאים לדעת מי ישב בסיעות שמהם נבחרו האנשים ,איזה
אינטרסים עומדים מאחורי כל אחד ואחד וזאת כדי למנוע לזות שפתיים וכדי למנוע
דיבורים ברחוב .עכשיו אני באופוזיציה אני תמיד מצביע נגד .אז לי לא באמת
אכפת .אבל אתם שיושבים בקואליציה ומאשרים דברים ,אני חושב שכדאי
שתחשבו על האופציה הזאת ואכן תאשרו אותה .כשדיברתי מקודם על העובדה
שלא היו חודשיים ישיבות מועצה ,אין לי ספק שיש טיעונים שחלקם מתקבלים
יותר חלקם מתקבלים גם פחות .אבל העובדה המצערת היא שבהוד השרון צריך
איום בבג"צ כדי לקבל וועדת ביקורת עירונית ,שזאת וועדה שהיא מחויבת על פי
חוק ורק היום היא מגיעה לאישור ,למרות שכבר הצלחנו למלא את כל הוועדות
העירוניות ,כולל כאלה שאפילו לא ידענו שקיימות .העובדה שאזרחים עומדים
בכניסה או נעצרים למטה ולא יכולים להיכנס לישיבות ,גם כשהם כבר מתקיימות
פעם בכמה חודשים.
חי אדיב:
אתה מערבב את שתי ההצעות ,אם אתה מעלה שתי ההצעות לסדר אז בוא תגמור
את הכל יחד .תדבר על הכל.
אמיר כוכבי:
אין בעיה .אנחנו חיים במדינה דמוקרטית שבה יש לכל תושב את הזכות לדעת
ומוטלת החובה על הריבון להציג בפני התושב את כל המידע הנדרש .הצעת הסדר
הזאת באה ,כמו שאמרתי ,להציג בפני  ..יגאל אתה מפריע לי .הזכות לדעת של
התושבים נפגעת פה,
גם כי הם לא יודעים מי מייצג אותם ,גם כי הם לא יודעים מי האנשים שעומדים או
יושבים מאחורי האנשים שמייצגים אותם .ואני חושב שאנחנו צריכים לשנות את
המצב הזה .זה מתחבר לי לנושאי שקיפות אחרים העובדה שכל סדר היום הזה כולל
הוועדות ,שחלקנו שובצנו בהם ,בלי שישאלו אותנו אם אנחנו רוצים או לא רוצים,
אם זה מתאים לנו הוועדה הזאת...
חי אדיב:
תרשה לי להעיר לך ,גם כשאנחנו פונים אליך אתה אומר לא .אז מה זה משנה.
אמיר כוכבי:
פונים אלי אנשים ,אתה יודע ,אתה אני לא זוכר מתי הייתה הפעם האחרונה...
חי אדיב:
פעם אחרונה ביקשתי ממך להיות חבר בועדת בחירת המנכ"ל והתנגדת...
אמיר כוכבי:
וביקשתי שעה לברר אם זה חוקי ולא ניתנה לי?
חי אדיב:
מעניין למה?
אמיר כוכבי:
אני מכיר אותו ,אני חושב שהוא בחור מאוד נחמד.
לכם ,חברי הקואליציה יש לי להגיד דבר אחד .פוליטיקה זה גלגל פעם אתה למטה
פעם אתה למעלה ואני מציע שתלמדו שגם מהקואליציה מותר לכם לדבר ,מותר
להביע דעה.
אלי טימור:
לא אמיר ,אמיר ,אתה מעליב אותי .אתה אותי מעליב .אני אגיד לך למה .אתה
מעליב אותי מפני שאתה עושה כאילו – מפני שזה מדאיג אותי עכשיו .מפני שזה לא
מתאים לך להגיד את זה ,מפני שאתה עושה מאיתנו בובות ,שאנחנו מנותבות על
ידי .באמת נו אמיר .אני רוצה להגיד לך וחשוב לי שכל הציבור הזה יידע ,שאנחנו
אנשים דעתנים כל אחד מאיתנו בדעתו שלו דעתן בנושאים ובסוגיות שעולות על
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הפרק .ואף אחד לא...
אמיר כוכבי:
בנושא העדר השקיפות כאן יש כאן שני חברי מועצה ,שעד היום אף אחד לא יודע
מה תפקידם .קואליציה ,אופוזיציה) .מדברים יחד( בסופו של יום ,יחיאל,
ההתנהלות של מועצת העיר הזאת היא התנהלות לא מקצועית ,שמטרתה ליתר את
כל מי שמתיישב עם הקו שאתה מנסה להכתיב .בסך הכל זה בסדר .מקובל.
במקורות אחרים ,שהדמוקרטיה בהם היא מילה גסה אני מציע ,יש עוד זמן
לקדנציה הזאת ,שנשנה את צורת ההתייחסות הזאת .ונלמד לשמוע גם מה שיש...
יחיאל דמארי:
תגיש תוכנית איך אתה רוצה לראות ,תגיש תוכנית איך אתה רוצה שינהלו .באמת
אני לא מבין .סליחה אתה כל הזמן משמיץ את חברי המועצה .אני לא מבין.
אביבה גוטרמן:
יחיאל אתה עובד ,בועדות אתה עובד? נכון למה אתה מרגיש מותקף?
יחיאל דמארי:
חבל על הזמן ,יש כדורגל...
ניצה משה:
רבותי ,אביבה ,לא החלטתם לפתוח דיון.לא נפתח דיון .אמיר ,אתה מעלה את
ההצעה ויכול להסביר עד  10דקות ואחרי זה תחליטו.
חי אדיב:
מה אתה מציע בשתי ההצעות לסדר?
אמיר כוכבי:
אני מציע שאנחנו נקבל את ההחלטה הזאת .ולו מתוך ניסיון כל שהוא ,להראות
מראית עין של שקיפות פה בעירייה.
חי אדיב:
מה זה למראית עין? מה זה מראית עין?
יגאל שמעון:
אני מבקש להוריד את זה מסדר היום .ההצעה שלך אמיר ,אם אתה יודע או לא
יודע ,אנחנו הרשות היחידה ,או בין הבודדים ,שמבחינת וועדה לבנין ערים ,כולנו,
רובינו כולל ראש העיר ,חתמו על ניגוד עניינים.
נדב דואני:
יש מי שלא חתם? יש פה בעיה .מי לא חתם? אני חתמתי.
יגאל שמעון:
מי שלא חתום יודע.
חי אדיב:
אתה יכול לשאול את מנהלת הועדה ,גלית כולם חתמו?
נדב דואני:
אפשר לבדוק ולתת לי תשובה.
חי אדיב:
שניה שניה ,אני מציע שנכבד את מי שלא רצה לחתום כי הוא לא מחויב על פי חוק.
ניצה משה:
רבותי אנחנו עוד לא דנים בהצעה .יש פה התנגדות .ישמעו דברי המתנגד.
יגאל שמעון:
אמיר אנחנו חתמנו רובינו חתמנו על הצהרה וההצהרה נמצאת בוועדה לבניין ערים.
אני חושב שעל פי חוק מה שמחייב החוק ,זה ראש עיר וסגניו שיגישו הצהרת הון
למשרד הפנים ,וזה מה שעשינו .חברי וועדת המשנה וחברי וועדת המליאה ,כל מי
שרצה זכותו ,אנחנו ביקשנו מי שחתם חתם ומי שלא חתם לא חתם .אנחנו הצהרנו
בכלל זה כולל זה ראש העיר לידיעתך .ההצעה שלך ,אני חושב שההצעה שלך צריכה
לרדת .הצעה שלך יכול להיות שהיא צריכה לדון במקומות אחרים .מאחר שאתה
בכנסת עכשיו אז אולי היא תעשה את זה בכנסת .כי זה דבר שיכול להיות אולי
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בחוקים כאלה ואחרים .אבל ההצעה שלך היא לא ריאלית .אני מתנגד לדון בזה
ותוריד את זה מסדר היום.
ניצה משה:
אנחנו לא פותחים דיון .יש מציע ,יש מתנגד נעלה עכשיו ההצעה האם לקיים דיון
בהצעה או לא.
)מדברים יחד(
חי אדיב:
אני רוצה להבהיר את מה שנאמר פה .אחרי זה תקבל גם תשובות .אני רוצה לסכם.
 .1יש פה הצעה להוריד את זה מסדר היום .אני רוצה רק להעיר פה לכולנו ,מי
שמדבר על דמוקרטיה .מה שעשינו פה זה בעצם להמציא את האנרכיה ולא את
הדמוקרטיה .בדמוקרטיה יש כללים יש חוקים ,בוא נקיים אותם .קודם כל עוד
לפני שאנחנו מדברים על המצאת דברים וחוקים כלליים .עיריית הוד השרון,
חלקכם אולי גם בקדנציה הקודמת ברשותי ,ביקשנו מכל נבחרי הציבור ,ובקדנציה
הקודמת כל נבחרי הציבור ממני והלאה חתמו על הצהרת נכסים כאלה או אחרים
שיש להם והחומר נמצא בוועדה .בקדנציה הזו רוב החברים הסכימו לחתום
וחתמו ,למעט בודדים או אחד מהחברים פה לא חתם .אני רוצה לכבד את החברים
עדיין ,כי זה לא במסגרת החוק .ואם יש לך עניין אז יכול להיות ,שאם אין פה פגיעה
בצנעת הפרט ,אז אנחנו נבדוק עם היועץ המשפטי ,והוא ינחה את מנהלת הוועדה
לחשוף מי חתם ולא חתם .אני חושב שאם נבחרי הציבור הוגנים עם עצמם ,ויש
הצהרה כזאת כוללת ,שצריך להצהיר אז שיבואו יבוא חבר המועצה ,שנמצא פה
ויצהיר אם הוא חתם או לא חתם .אני יכול להגיד שאני חתמתי גם בקדנציה קודמת
וזה תופס גם בקדנציה הזאת נקודה .יחד עם זאת ובהמשך להערות הכלליות של
שקיפות והוראות וכל מיני סיסמאות מהסוג הזה ,שזה נשמע נחמד ,אמיר ,מעבר
לכללים ולחוקים יש בדמוקרטיה את דעת הרוב .והרוב קיבל או ביקש לדחות את
ישיבת המועצה ,כי היה יום השואה ,היה יום הזיכרון ,היה יום העצמאות היו עוד
כמה אירועים בעיר הזאת והיה חשוב לדחות .היה פסח באמצע .כולנו פוליטיים
וכל אחד רוצה לעשות מה שהוא רוצה .אבל כשיש מכוון ויש רוב ,אז כדאי להבין,
איך אמרת פוליטיקה זה פעם ככה פעם ככה .הפעם זה לקבל את דעת הרוב,
שהישיבה נדחתה לחודש ימים בתקופה שהיא יחסית סוערת להנהלת העירייה
ולעובדיה .תכבד את זה .ומספיק עם בזבוזי זמן מיותרים ,שאין להם תכלית,
לתוצאה שאתה מנסה להשיג .אז עם כל הכבוד ,הערת איזה הערה .אני מציע
לשמור על הוראות החוק.
אמיר כוכבי:
הוראות החוק שאתה דרשת מראש העיר הקודם בתור יו"ר האופוזיציה לחשוף את
הנכסים שלו? תן לי תשובה על זה...אני הבנתי את זה ממך...
חי אדיב:
אמיר ,צריך לראות נכון ,זה לא בדיוק אותו דבר ,אם למדת ממני ,אז אני עשיתי
את מה שגם אתה לא עשית היום .ידידי ,תסתכל לי בעיניים ,ראש העיר היחיד
במדינת ישראל ,שלח פלייאר לבתים כולל הבית שלך ,שהיית קצת יותר צעיר
ופרסתי את נכסי בלי שום בושה .תראה לי ראש עיר אחד במדינת ישראל .אז אם
אתה מדבר עלי .תעשה קודם כל לעצמך ,לבית הפרטי שלך ,תסתכל קודם בראי של
עצמך תגיד אני עשיתי ,תראו מה אני עשיתי ותעשו כמוני .כמו שביקשתי מנבחרי
הציבור ,מהסגנים שלי ,וממנהלי אגפים שלי לקצץ בשכר ולפני שהם קיצצו אני
קיצצתי לעצמי בשכר .תתנהג ככה .ככה אני רוצה שתתנהג כנבחר ציבור ואל תבוא
בטענות לאף אחד .ככה אני מבקש ממך אם אתה רוצה להוביל ,אם אתה רוצה
כן .אני מרשה לעצמי להגיד לך
להנהיג .אני אומר לך את זה כמורה דרך שלך.
את זה.
ברוכים הבאים אייל אורן ,אחרי שש ישיבות מועצה נזכרת להגיע .נעדרת ארבעה
ימים אני מברך אותך שהגעת סוף סוף.

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'  5/09מיום 18.5.09

20

אייל אורן:
אחרי שהתחשבת ביכולתי להגיע אני מכבד אותך.
חי אדיב:
יופי .אנחנו מצביעים...
ניצה משה:
עלתה הצעה ,הייתה התנגדות לדון בהצעה ובקשה להסיר מסדר היום .אנחנו כרגע
מצביעים מי בעד לקיים דיון בהצעה של חבר מועצת העירייה אמיר כוכבי .מי בעד
לקיים דיון?
אמיר כוכבי:
מה עשינו עד עכשיו זה לא היה דיון?
ניצה משה:
לא.
מי בעד לקיים דיון בהצעה של חבר מועצת העירייה מר אמיר כוכבי – "חתימה על
הצהרה"?
הצבעה:
 3בעד לקיים דיון :אמיר כוכבי ,איל אורן יפעת קריב.
 10נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל אברמוביץ,
נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז וחיים שאבי.
===============================================
החלטה מס' :72/09
חברי מועצת העירייה מחליטים שלא לקיים דיון בהצעתו של אמיר כוכבי בנושא:
"חתימה על הצהרה".
================================================
ניצה משה:
אני עוברת להצעה הבאה של אמיר כוכבי.
יגאל שמעון:
אני מתנגד להצעה .ההצעה השניה ,הוא דיבר על זה.
חי אדיב:
ההצעה לסדר גם לשינוי ,תעלי את זה ,מי נגד מי בעד?
ניצה משה:
אמיר הכניס את ההצעה השניה שלו בנושא של מיקום...
אמיר כוכבי:
ניצה ,זה קצת חוצפה לעלות את זה עכשיו ,אדוני ראש העירייה...את רוצה להכניס
את זה לאותה הצבעה?
ניצה משה:
לא .לא .ההצעה הנוספת שלך זה שינוי מיקום היתה לה התנגדות) ....מדברים יחד(
מי בעד לקיים דיון בהצעה של אמיר כוכבי ,ההצעה לשינוי מיקום..
)מדברים יחד(
אלי טימור
זה לא מה שהוא אמר ....זה אומר לדון ברעיון לשנות את...
יחיאל דמארי:
אלי ,לא רוצים לדון זה לא מעניין אותי בכלל.
)מדברים יחד(
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חי אדיב:
טוב רבותי ההערה של אלי ,יש בהערה שלו צדק .הוא אומר בוא נדון ונגיד לו לא.
אבל הוראות החוק מחייבות אם לדון או לא לדון .אני רוצה להגיד מילה לחברי .וגם
למתנגדי יוזמי הרעיון .רבותי זה בכלל לא בשיקול דעתכם ,אתם יכולים לדבר כמה
שאתם רוצים ,ואיזה החלטה שתקבלו ,מיקום הישיבות יתנהל בדיוק מה שהנהלת
עיריית הוד השרון ומנכ"ל עיריית הוד השרון יקבע .על פי היכולות ,על פי הצרכים
ועל פי האילוצים .זה המקום .עיריית הוד השרון זה  47אלף תושבים .בכפר סבא יש
מאה אלף תושבים ויש חדר יותר קטן .בתל אביב יש חצי מיליון תושבים ויש חדר
כזה .ובכל הערים זה אותו דבר .אז כל הצעה כזאת זה נחמד לדיון ,זה לא רלוונטי,
זה לא כלכלי .אני קובע עובדה .נקודה .יש הצעה לסדר ואנחנו לא דנים על זה .זו
הצעה ,לא לדון בישיבה .בבקשה תעלי את זה בצורה מסודרת .הוא כבר דיבר על
זה...
)מדברים יחד(
אמיר כוכבי:
תן לי רשות לדבר .על בסיס איזה סעיף אתה מבטל את זכות הדיבור שלי? כי זה
ההבדל .זה ההבדל מר ראש העירייה בין שאתה אמרת על הזכות של המיעוט לדבר
לבין רוב דורסני שסותם לכולם את הפיות.
חי אדיב:
אמיר ,מאחר שיש לי סבלנות של ברזל אני גם אתן לך יותר מעשר דקות .אבל תכבד
גם את מה שאמרתי לך .התחלת לדבר בלי להרגיש ,גם על הסעיף השני וסיימת
לדבר .ואמרתי לך תדבר עשרים דקות .ורשום בפרוטוקול .סיימת לדבר עכשיו אתה
רוצה לבזבז את זמן נבחרי הציבור? תדבר עוד עשר דקות על זה איפה תתקיים
הישיבה .תדבר.
אמיר כוכבי:
אין בעיה אני אדבר .הבקשה לשינוי המקום לא באה ממני .לי זה לצורך העניין ,לא
משנה אם זה פה או במרכז האומנויות .זה בא מהתושבים .אתם כולכם יודעים
היטב .כי אליך פנו בנושא הזה .אלי אליך פנו היום בנושא הזה .אייל ,יפעת ,חיים,
נועם  ,אביאל ואביבה.
דובר:
לא פנו אלי ,אלי לא פנו...
אמיר כוכבי:
אל כולנו פנו בבקשה הזאת החל מהישיבה הראשונה ,עוד לפני שידענו מי
קואליציה מי אופוזיציה .ואתה אמרת כאן ,תגישו בקשה  -נדון בה .יכולת להוסיף
תגישו בקשה נדון בה ונדחה .אז אולי לא היינו מגישים אותה אפילו .אבל לא
הוספת ,אז הגשנו ,אז גם דנים .הבקשה הזאת באה מהתושבים ,נתת רשימה של
ערים שמזלזלות בתושבים שלהם .ניתן לך את ראשון לציון ,שעושה את זה באולם
תיאטרון וכל מי שרוצה יכול להיכנס .ניתן לך ערים אחרות שעושות את זה
בהיכלות גדולים שמאפשרים לציבור לבוא ולשמוע דברים שהם לא שומעים
בעיתונים ,כמו העובדה שיצאת למסע פיטורים נגד בכירי העירייה .בלי לעדכן את
המועצה ,כמו העובדה שאתה מעסיק בכירים חדשים בלי לעדכן את המועצה ,כמו
העובדה שהנהלת העירייה בגלל הקואליציה הרחבה שלך ,הפכה לחותמת גומי .וזה
לא קשור לאנשים שיושבים בה ,אלא קשור לצורת –
)מדברים יחד (
אמיר כוכבי:
אני לא אגזול מזמנך עוד הרבה .אני רק רוצה להגיד שכל השינויים האלה במועצת
העיר או בעירייה בחודשים האחרונים שהתנהלו בלי לעדכן את מועצת העיר ,דברים
כאלה בדיוק אפשר לפתור ולהראות לתושבים את אותה שקיפות ,שדיברנו עליה.
אני ממליץ ,למרות שנעשו פה דברים אחרים ,יגאל אני פונה אליך בתור ממלא
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המקום ,לקבל את ההחלטה להעביר את הישיבות למקום אחר .ולו כדי להראות
לתושבים שהעלינו להם את הארנונה והכל ,שאנחנו לא מזלזלים בהם .הם יכולים
להיכנס לישיבות מועצת עיר ,הם יכולים לשמוע את הנבחרים שלהם .אין לנו מה
להסתיר .בטח שלך אין מה להסתיר .אני מאמין שהבקשה הזאת שבאה
מהתושבים היא בקשה אמיתית .זאת לא בקשה שהיא פוליטית .אפשר לקבל
החלטה שעושים ניסיון לראות אם זה שווה את זה .לצורך העניין ,אפשר להחליט
החלטה ,שבישיבות שברור לנו שיגררו עניין רב מצד התושבים ,אז רק בהם עוברים.
יש הרבה החלטות שאפשר לקבל בעניין הזה .אתם צריכים לפתוח קצת את הראש
ולהבין שהתושבים רוצים לשמוע מה יש לנו להגיד .זה הכל.
יגאל שמעון:
אני מודה לך ואני מתנגד לדון בהצעה ומבקש להוריד אותה מסדר היום.
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה,אם לדון או לא לדון בהצעה .מי בעד לקיים דיון בהצעה של חבר
מועצת העירייה אמיר כוכבי? מי בעד? אביבה נדב אמיר ,יפעת אייל .מי נגד לדון
בהצעה שלו? יגאל ,יחיאל ,אלי)...ההצבעה מופסקת(
חי אדיב:
אתם רוצים לדון על זה ,נדון על זה.
אביבה גוטרמן:
אני מסכימה לחלק מהדברים שאמר כוכבי מסיבה פשוטה .ישנם מקרים ,שבאמת
לא צריך מקום יותר גדול .אבל ישנם מקרים כמו שהייתה ישיבה חגיגית או ישיבה
על הארנונה .אז ככה אני אומרת שבמידה ויהיה צורך ומטבע הדברים יבואו יותר
אנשים  -נעשה .לא חייבים .הנה עובדה היום לא נורא מסתדרים .אבל יש כזאת
תחלופה .אז אפשר לדון ולא צריך ישר לפסול כל דבר.
משה ארז:
זה מה שהוא )אמיר( אמר בסייפא ,שלא שמעתם .הוא אמר אפשר שרק במקרים
מיוחדים אז נעביר את זה.
יגאל שמעון:
משה ארז ,בשביל זה צריך הצעת החלטה? באמת?
אביבה גוטרמן:
כי ככה בפרוטוקול מחייב אותך.
יגאל שמעון:
סליחה? אני רוצה לשאול את אמיר כוכבי .האם פנית בהצעה הזאת למנכ"ל ,לראש
העיר? האם באת ואמרת בוא בבקשה אני רוצה לדון .אני רוצה בישיבה הזאת
הספציפית הזאת לדון באולם הזה ,כי אני צופה שיבואו  300איש.
אמיר כוכבי:
בוא .בוא .אתה שאלת אז אני גם אענה .קודם כל פניה לראש העירייה נעשתה כבר
בישיבה הראשונה ,נעשתה גם בישיבה השנייה וגם בשלישית ,כשהיו פה מכות של
אנשים שלא הצליחו להיכנס ואנשים ננעלו למטה .לגבי המנכ"ל אז הוא התחלף
השבוע .אליו עוד לא פנינו .אל המנכ"ל הקודם פנינו כמה וכמה פעמים .אז בוא ,יש
פה סידרה שלימה של דברים שהם לא בסדר .בוא נתרכז בדבר הזה ,שזה שאתה
מונע מתושבים לראות את ההחלטות שאתה מקבל .אתה בכלל לא רצית לקיים דיון
בנושא ,שזה כבר אומר ,דברים עוד יותר מרחיקי לכת ,שירשם בפרוטוקול ,שסגן
ראש העיר ,ממלא מקום ,שמייצג את הדעת של הנהלת העירייה לא רוצה לפתוח את
ישיבות מועצת העיר...הוא מעדיף שזה יהיה ככה.
נדב דואני:
הדברים לא נכונים .עובדה שהייתה לנו ישיבה מחוץ לחדר הזה ,כי היא הייתה
ישיבה חגיגית .אני מציע שבאופן קבוע בהתאם לנושאים שעולים בישיבות המועצה.
מקום שיש להם בקשה להעביר למקום אחר ,יעבירו את הבקשה לניצה ,שהיא
אחראית על כינוס ישיבות המועצה .היא תעלה את זה לראש העיר וראש העיר יקבל
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החלטה .תסמוך על שיקול דעתו בנושא הזה.
חי אדיב:
אוקי נתתי לכל אחד להגיד את דברו .אנחנו שומרים על ההחלטה העקרונית שלנו.זו
החלטה של הנהלת העירייה ולא של מועצת העיר .אם יש בקשה מיוחדת אז....
קדימה להוריד את זה מסדר היום.
יגאל שמעון:
אני מבקש להצביע להוריד את הצעת ההחלטה מסדר היום.
ניצה משה:
מי בעד להסיר את הצעתו של אמיר כוכבי מסדר היום?
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל אברמוביץ,
נעם פעיל  ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ומשה ארז.
 3נגד :אמיר כוכבי ,איל אורן ויפעת קריב.
================================================
החלטה מס' :73/09
חברי מועצת העירייה דוחים את הצעתו של מר אמיר כוכבי בנושא" :שינוי
המיקום לעריכת ישיבות מועצת העירייה".
תודה ההצבעה הוסרה.
================================================
ניצה משה:
אני עוברת לסעיף הבא .מר אייל אורן הצעה לסדר " -הנפת דגלי הלאום ברחבי
העיר בשבוע העצמאות" .הצעת החלטה" :בכל שנה ושנה תהיה חובה לתלות את
דגלי הלאום ברחבי העיר בשבוע העצמאות" .אייל בבקשה.
אייל אורן:
אני לא אאריך פה .אני חושב שהדברים מדברים בעד עצמם .ואני חושב שעל מנת לא
לחזור על הכשל שהיה השנה צריך להסדיר את זה באופן כזה ,שהדברים לא יהיו
תלויים ברצונות או בתוכנית של אדם כזה או אחר ,אלא העירייה צריכה כגוף לקבל
את האירוע של יום העצמאות או שבוע העצמאות ,וכמו שהיה נהוג בשנים עברו
ובכל מקום אחר בארץ לקשט את העיר ,לפחות בדגלי הלאום .מה שאני מציע ,מלבד
מה שכתוב זה גם שתהיה איזה שהיא תוכנית ,שתוגש על ידי המנגנון העירוני
האחראי על זה ותוגש למועצת העיר .ואותה מועצת העיר תוכל לאשר.
יגאל שמעון:
אני מבקש .אני מתנגד להצעה שלך .ואני מבקש להוריד מסדר היום ,כי אני חושב
שההצעה שלך היא הצעה מבזה ,מביישת .אני לא אענה כי אני חושב שסגנית ראש
העיר רוצה לענות .אני אתן לה לענות .אנחנו רכשנו  700דגלים לקראת יום
העצמאות ויום הזיכרון האחרון ,בנוסף ,ותלינו כ 5000-מטר שרשראות ברחבי
העיר .כשהעירייה שלנו היום – היום אם אתה מכיר את עיריית הוד השרון ,את
רשות עיריית הוד השרון השטח המוניציפאלי מעל  22אלף מטרים.
)מדברים יחד(
חי אדיב:
אייל רק רגע ,מה שסגן ראש העיר ניסה להגיד לך זה שנייה .מה שסגן ראש העיר,
שאינו דוקטור במקצועו ואינו מתבסס על נתונים עובדתיים ,כי בדרך כלל דוקטור
מתבסס על נתונים עובדתיים.
אייל אורן:
אתה היית פה בכלל ביום העצמאות? אתה הסתובבת בכלל בעיר?
חי אדיב:
תסתכל לי בעיניים ורק בשביל הנימוס תקשיב.
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למרות שאתה מדבר שטויות הקשבתי לך .מה שאני מצפה מדוקטור שידייק .אמרת
שלא תלו דגלים בהוד השרון .וסגן ראש העיר אמר לך שתלו  700דגלים וחמשת
אלפים קילומטר דגלים..
אייל אורן:
אנחנו לא ראינו אותם .איפה הוא תלה.
חי אדיב:
תלך לרופא עיניים .השכן שלך הוא רופא עיניים.
נדב דואני:
אני שמח שחבר המועצה אייל אורן ,שנוכח בישיבה ,אני חושב בפעם הראשונה,
מבקש מהמחלקות השונות להגיש תוכניות עבודה .אני לא זוכר שאתה היית אחראי
על אגף החינוך ,שהיה שם תרבות וספורט להגיש תוכניות לעיר הוד השרון ולמועצת
העיר .כי אני זוכר שאני הייתי חבר בוועדה ,כנציג ציבור ,אתה לא רצית לכנס אותה
ולו פעם אחת .ומידע רלוונטי שהעברתי לך לגבי פעילות קלוקלת מסוימת השתמשת
בו שלא כדין.
אייל אורן:
אתה מקשקש פה שקרים שהם בכלל לא על סדר היום.
נדב דואני:
אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה .אתה הגשת תוכנית בזמנו ,שהיית אמון על
התחום הזה? הגשת תוכנית למועצת העיר? אני לא חושב שהגשת שום תוכנית .אני
לא חושב שפעלת ,ולא עשית שום דבר למען התרבות בעיר הוד השרון .אז אני מציע
לך להתאזר בסבלנות ,לחכות בשקט .ותאמין לי התוצאות עוד יגיעו הרבה יותר טוב
מהפעילות ,או יותר נכון חוסר הפעילות שלך .כמו שהיית חבר בוועדה .גם וועדות
הבדיקה בודקות .ואנחנו עובדים.
)מדברים יחד(
כי אם היו מבזבזים כסף אתה היית ראשון שמעלה הצעה לסדר .מדוע מבזבזים
שעות לימוד עבור זיקוקים? זה מה שהיה קורה אייל) .מדברים יחד(.
אביבה גוטרמן:
אייל אני רוצה להגיד לך משהו .כולם יגידו שההצעה שלך היא פופוליסטית זולה.
אבל אני לא אומרת את זה .אני אומרת שהיא רעה – היא רעה .אתה יודע למה? כי
מה אתה אומר בהחלטה הזאת? זה לא שהונפו דגלים .אתה אומר שיש פה ראש עיר
שהוא בעצם לא מכבד את דגל הלאום והעירייה לא מכבדת את דגל הלאום .וזה
חמור בראשית אתה יודע למה? האיש הזה,חי אדיב ,ממשפחת הלוחמים ,איבד אח
במלחמות ,הוא בעצמו חייל פצוע .ומה שאתה רוצה להגיד בכוונת ההחלטה הזאת
שבעצם יש לנו ראש עיר לא פטריוט ,ודגל הלאום לא מעניין אותו וזה לא נכון .וזה
רע להגיד את זה וזה לא מכובד .עכשיו היו דגלים  -לא מספיק ,אולי לא מספיק
לטעמך ,גם לא לטעמי .תמיד היו דגלים ויהיו בהמשך ,אבל זה שאתה רוצה להציע
כזאת הצעה זה קינטור ורשעות שאין לה מקום פה .לא לראש עיר ,שהוא איבד אח
בקרב .והוא פצוע  ..תתבייש לך.
אייל אורן:
מה זה רלוונטי בכלל? החג הזה הוא לא חג אישי ,הוא חג לאומי ,ואני לא רוצה
לחזור על הפארסה הזאת שהייתה השנה) .מדברים יחד(.
אביאל אברמוביץ:
אני לא מסכים עם אביבה .אני קורא בעיון את ההצעה .ואתם צריכים לכבד גם מה
שאייל אורן מבקש .רק יש בעיה אחת שהנושא הוא תפעולי .ואולי מחר נעלה הצעה
לצבוע את הפנסים בכחול .זאת אומרת זו בעיה תפעולית ,היא צריכה לרדת מסדר
היום .הנושא הוא הנפת דגלים,
יפעת קריב:
זה נושא ערכי.
אביאל אברמוביץ:
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זה נושא תפעולי של תליית דגלים .זה נושא תפעולי.
אייל אורן:
הנפת דגלים ביום העצמאות ,בחג לאומי ,זה הנושא.
אביאל אברמוביץ:
זה נושא שהמנכ"ל יטפל בו .זה נושא תפעולי .ואין מה להעלות אותו לסדר היום
בכלל.
יגאל שמעון:
אני הייתי מצפה ממך אייל ,לשאול שאלה פשוטה .מדוע לא תלינו כל ארבעה מטר
דגל ,למה לא הצפתם את העיר בדגלים? ההצעה שלך אומרת לא תלינו בכלל דגלים.
זה בכלל מבייש אותנו ,באמת כרשות .כעיר .איך?.
יחיאל דמארי:
אייל דקה .אני הייתי מציע הצעה ,עזוב הדגלים ואני הייתי מציע אני עברתי דרך
אגב ,ביום העצמאות ליד הבית שלך ,לא היה לך דגל.
אייל אורן:
שתית בטח משהו...
יחיאל דמארי:
אני אומר לך אנחנו נחליט היום החלטה שכל חבר מועצה ירים את הדגל בשער
הבית .כל – כל השנה .אצלי בבית כל השנה.
)משברים יחד(
חי אדיב:
בעצם מה שדמארי אומר זה מה שאמרתי לאמיר כוכבי ידידי הצעיר .אני אומר את
זה גם לך ידידי ,או לא ידידי .תקרא לזה איך שאתה רוצה .אני אומר לך ידידי
הוותיק .קודם כל תשמש דוגמא .קודם כל תשמש דוגמא .וכדוקטור תדייק .ואחרי
זה תציע הצעה מבזה קודם כל אותך כקצין בצבא וכאזרח במדינה...
אייל אורן:
אם אתה מרגיש מבוזה יכול להיות שצדקתי...
חי אדיב:
אייל אתה מבזה את עצמך .אתה מבזה את תושבי העיר .אתה מבזה את בעלי
האינטליגנציה .אצלי בבית יש  24שעות ביממה דגל .אתה חוצפן ואתה מטעה את
הציבור .תלו  700דגלים.
אייל אורן:
תלו  700דגלים וזה לא מספיק.
חי אדיב:
אתה יכול להגיד לי כמה זה מספק לדעתך? )מדברים יחד( כמה דגלים צריך?
אייל אורן:
תגיד לי אתה ,תכין תוכנית.
חי אדיב:
אני מציע לך להוריד את זה מסדר היום .אם אתה לא מוריד את ההחלטה המבזה,
המשפילה קודם כל אותך ,אחרי זה את חברי המועצה מטעמך ואחרי זה את תושבי
העיר וגם אותנו .לכן אנחנו לא חלק מהעניין הזה .החלטה ערכית ,אתה לא בית ספר
שלנו ,אתה לא תלמד אותי משהו ערכי .בבית שלי  24שעות יש דגל ,בבית של אבי יש
 24שעות דגל ,בבית של דמארי ,שהעיר לך שאצלך גם לא ביום העצמאות לא היה
דגל .לא הגבת על זה .תתבייש לך .להוריד את זה מסדר היום.
אייל אורן:
 ...השקרים של דמארי זה רק ...אתה עובר על יד הבית שלי תתקן אותו ...אתה
)דמארי( לא ראית כי אתה לא מסתכל גם בעיר לא ראית...
יחיאל דמארי:
אין לך דגל)...צועקים ומדברים יחד(
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ניצה משה:
אני עוברת להצבעה .מי בעד הצעתו ,טוב רבותי אני מעלה את ההצעה להצבעה.
מספיק רבותי לא ניתן להמשיך כך .אני מעלה את הצעת ההחלטה של אייל אורן .מי
בעד הצעת ההחלטה של אייל אורן ,כפי שהוצגה לכם פה .מי בעד?
הצבעה:מי בעד הצעת ההחלטה של חבר מועצת העירייה איל אורן?
 3בעד :אמיר כוכבי ,איל אורן ויפעת קריב.
 9נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל אברמוביץ,
נעם פעיל  ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ומשה ארז.
================================================
החלטה מס' :74/09
חברי מועצת העירייה דוחים את הצעתו של חבר המועצה מר איל אורן בנושא:
"הנפת דגלי הלאום ברחבי העיר בשבוע העצמאות".
================================================
ניצה משה:
תודה רבה ההצעה נדחתה .אני עוברת לנושא הבא .אישור הרכב וועדות .וועדת
ביקורת הצעת החלטה .מועצת העירייה מאשרת את חברי וועדת הביקורת.
כדלקמן ,יואב רוזן יושב ראש ,אלי טימור ,חבר ,חיים שאבי ,חבר ,משה ארז ,חבר,
יחיאל דמארי ,חבר ,נעם פעיל ,חבר ,אמיר כוכבי ,חבר ,מי בעד?
נדב דואני:
אני חושב שאני ביקשתי רשות פה להציג את העמדה של סיעת "תכלס" של סגנית
ראש העיר ,אביבה .אנחנו מאמינים כתפיסה שוועדת הביקורת היא אחת מהוועדות
החשובות בכל רשות .תפקיד המבקר הוא אחד התפקידים החשובים בכל גוף
ציבורי .בלי ביקורת לא ניתן ללמוד ,כולנו שוגים ,כולנו עושים טעויות בדרך .ללא
ביקורת אי אפשר לשפר את עצמנו ולהתקדם קדימה .כשקיבלנו את ההצעה הזאת
להרכב הוועדה משהו פה זעק לשמיים והפריע לנו מאוד .וזה מר יואב רוזן ,חבר
המועצה יואב רוזן בתפקיד היושב ראש .לאחרונה פורסם ממבקר המדינה ,מדו"ח
מבקר המדינה על מינהל לא תקין במשרד התרבות .אז חבר המועצה יואב רוזן,
שלא נוכח כאן היום ,הוא לא נוכח ,הוא היום מרצה באחת המכללות ,דווקא היום
הוא לא יכול .הוא לא יגיע תקופה ,אני מבין שהם עושים רוטאציה הסיעה שלהם.
משה ארז:
אולי לא נדבר עליו כי הוא לא נמצא פה.
נדב דואני:
אני רוצה לדבר .אני רוצה לצטט מתוך דו"ח מבקר המדינה" .השר והמנכ"ל פעלו
להגדלת התמיכה בעמותות באופן לא שוויוני אגב התעלמות מנהלי המשרד
וממבחני התמיכה .וועדת התמיכות החליטה להעביר חלק מתקציב התמיכה
בתרבות הערבית לתמיכה בתרבות דרוזית ללא כל הסבר או נימוק ,בניגוד לחוק.
עוד מצוין כאן ,המנכ"ל פעל ללא כל שינוי השר בלי שנימק את פעילותיו .השר
והמנכ"ל שינו את המלצות המדור בניגוד לחוק .התערבו התערבות פסולה בחלוקת
כספי תמיכות בתחום התרבות הערבית אף שהחלטות המדינה בחלוקת התקציב
הזה בסמכות וועדת תמיכות של המשרד ולא בסמכותם .הליקויים שנמצאו
בפעילות המשרד מעידים על מינהל לא תקין" .אני חושב שהאדם הזה עליו "ליטול
קורה מבין עיניו" .חבל שהוא לא כאן והייתי מבקש ממנו להסיר את המועמדות
שלו מתפקיד היושב ראש .הידיים שלו נמצאות עמוק ,עמוק בצד השני .הוא נמצא
תחת ביקורת חמורה של מבקר מדינת ישראל .זה מבקר שיש לו את כל הסמכות.
מבקר שחוקר לעומק ,שאין לאף אחד שום ביקורת עליו ,שהביקורת שלו היא טובה
היא מגמתית או לא מגמתית .מר יואב רוזן לא ראוי לכהן כיושב ראש הוועדה .אני
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חושב שהוא לא ראוי לתפקידים רבים נוספים בעקבות הביקורת החמורה שמעביר
עליו מבקר המדינה .על כך שהוא פעל בניגוד לחוק ,על כך שהוא פעל במינהל לא
תקין ואני חושב שכל ביקורת שלו ,שתועבר מכאן ואילך איננה ביקורת ראויה
וביקורת ,שאסור לדון במועצת העיר ,אם חברי מועצת העיר יחליטו לאשר את
הוועדה בהרכבה הנוכחי .חברי הסיעה שלנו יתנגדו להצעה הזאת .רק כאשר יובא
יושב ראש אחר ,מבחינתנו כולם ראויים ,כולם מקובלים ,כולם טובים .פה פשוט יש
בעיה חמורה מאוד .לכן אני מתנגד.
חי אדיב:
רק אני רוצה לדעת .אני יכול גם לשאול שאלה .אולי עדיף לדחות את הדיון שהוא
יהיה נוכח.
משה ארז:
לדחות את זה.
יפעת קריב:
אני רק רוצה רגע אחד .אני רק רוצה להגיד ,למרות שפספסתי את ההחלטה ,שמעתי
שפספסתי את הנאום שאביבה נתנה .סיעת "תכלס" ,חי אני מדברת ,אם לא אכפת
לך ,וגם ליועץ המשפטי ,אני רוצה להגיד ,שבחרתי להגיד את הדברים שלי רק לאחר
ששמעתי את נציג סיעת "תכלס" פה מדבר והוא אומר את מה שהוא אמר .סיעת
"תכלס" ,ולמרות שהפסדתי את הנאום בהתחלה ,מה שאני אגיד לא רלוונטי למה
שנאמר פה .סיעת "תכלס" כעשרה חודשים פועלת בניגוד עניינים כפי שקבע היועץ
המשפטי לממשלה .לוקחת כסף מקופת העירייה ,משכורת עבור אביבה גוטרמן.
כשחי אתה ידעת ,שזה בניגוד לחוק וזה גם מופיע בביקורת של היועץ המשפטי
לממשלה .וכל אזרח יכול לקבל את הביקורת ולקרוא את זה 18 .עמודים ,שפה
אומרים שסיעת "תכלס" נהגה בניגוד לתקנות ,בניגוד עניינים ,לקחה כסף מהקופה
הציבורית ,שכל כסף שקל ,סליחה הכל כתוב בדו"ח) .מדברים יחד(
נדב דואני:
אז אני מבקש אדוני היועץ המשפטי ,אדוני היועץ המשפטי אני מבקש חוות דעת
האם הגברת יפעת קריב לא נמצאת בניגוד עניינים בזמן שהיא מכהנת בתפקיד בכיר
במרכז השלטון המקומי .האם היא יכולה לשבת במועצת העיר ,כאשר יש לה נגיעה
ישירה להתנהלות כאן? כאשר היא חברת אופוזיציה ויכולה להשפיע בדרך שלילית
מאוד לגבי ההתנהלות של העיר הוד השרון .אני אעביר לך בצורה...אבל היא יכולה
לבוא ולפנות נגד העיר הוד השרון .אני אפנה בצורה מסודרת שתחווה את דעתך.
יפעת קריב:
היחידים שלקחו מהקופה הציבורית כסף ומי שקיבלה פה משכורת במשך עשרה
חודשים .חי אדיב זה יכול להגיע אליך בהיבט של חיוב אישי .מי שלקחה כסף
מהקופה הציבורית ,וקיבלה משכורת כל חודש והמשיכה לעבוד בעירייה ,וזה נמצא
כבר בדיון בבתי משפט וממשיכים להתנהל פה בשקר וכאילו כלום לא קרה .החוות
דעת של היועץ המשפטי לממשלה עברה לדיון בבית משפט ,העברנו את החומרים
האלה .אני מבקשת שזה יהיה רשום בפרוטוקול ,שסיעת "תכלס" מנסה להתנהג
באיזה סוג של תמימות ובסוג של אנחנו צדיקים ,הכסף נלקח ,הכתם עליכם .וזה
נפוץ לאורך כל הדרך .אי אפשר לקחת כסף מהקופה ,אי אפשר לעבוד גם בעירייה
וגם להתנדב בעירייה .זה לא עובד ביחד.
נדב דואני:
אפשר לעבוד בשלטון המקומי ולהתנדב בשלטון המקומי? אני שואל אם זה אפשרי.
למה זה אפשרי וזה לא אפשרי? .הכסף שלך גברתי ,הכסף שאת משתכרת )צועקים
יחד(...
אמיר כוכבי:
בוא נועם אני יודע שאתה נהנה מהדברים שאני אומר .כי בעצם אני אומר את מה
שאתה רצית להגיד אבל אתה מפחד .אז אני אמשיך ואני אומר ככה ,ההתפרצות של
הדיון הזה ,הסיבה שהדיון הזה מגיע לרמת שיחה כזאת ,כי נוח למי שמנהל את
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הישיבה הזאת להחליט מתי הוא שומר על איך שהישיבה מתנהלת .כשאז רציתי
לדבר אתה אמרת שזה לא הזמן .אבל עכשיו זה הזמן והנושא האישיו פה הפך
להיות יואב רוזן .עכשיו ד"ר יואב רוזן לא נמצא פה .היה במקום לא להתייחס אליו
עכשיו וזה לא משנה בכלל אם...מה אתה רוצה להגידבכל האמירה הזו?
אמיר כוכבי:
אני רוצה שנצביע על ועדת ביקורת.
חי אדיב:
אנחנו נצביע) .מדברים יחד(.
אני רוצה לעשות סדר בכל הבלגן הזה .כל ההתלהמות .אז אני לא "נכנס" בסיעת
"אני לא לבד" ואת לא לבד יש פה הרבה .אני לא רוצה להיכנס לפרטים ואני לא
רוצה להתנגח איתך .אמרת את שלך  -נכנס לפרוטוקול .אנחנו אמרנו את שלנו -
נכנס לפרוטוקול .את איחרת לישיבה ולא שמעת את מה שאמרה אביבה ,לא שמעת
את מה שאמרתי .שנייה ,ותקראי את הפרוטוקול .את יכולה להתייחס לזה גם.
אביבה התפטרה ממופת נכון לרגע זה והיא מכבדת את החלטת הוועדה ואני מכבד
את החלטת הוועדה .אביבה קיבלה את המלצתי ואת הצעתי ואת הצעת הוועדה,
ואנחנו בשבוע הקרוב יחד עם היועץ המשפטי נבדוק מה צריך לעשות ואיך צריך
לפעול .גם להעברת הידיים של מופת מאביבה לעמותה חזרה ולניהול העמותה
במתכונת הרגילה שלה ,ועל כל ההתנהלות בתוך העירייה מהיום והלאה ובצורה
מסודרת ,והיועץ המשפטי יביע את דעתו בשיחות שנציין בשבוע הקרוב .ובינתיים
אנחנו נוטלים כל פעילות שקשורה לעניין הזה .נקודה .רק בשביל הסדר הטוב ,וגם
לרישום לפרוטוקול ,בעקבות ההערות שלך .אביבה – הייתה לכם שאלה ,שאלתם
את ורוזן ,הבעתם את דעתכם בבחירות ואמר את זה נדב .והשופט ריבלין קבע
שהיא יכולה להתמודד ,והיא יכולה להיות חברת מועצה .מרגע שהיה חשש כזה או
אחר גם שלי ,גם של היועץ המשפטי ,גם שלכם ,אתם לא הייתם הראשונים ואתם
לא הצדיקים הראשונים .ראש העיר בעצמו אחרי המגעים הקואליציוניים הבנו,
שאולי בחשש ,שיש ניגוד עניינים ,שלחנו ביוזמתנו ואני מודה ליועץ המשפטי ,ששלח
את המכתב הזה .ובעקבות המכתב שלו בתיאום איתי ,במשותף ,קפצתם על
"העגלה" וגם שלחתם מכתב וכל הכבוד לכם .וחיכינו בסבלנות ארוכה לצערי ,בגלל
הבירוקרטיה שיש במדינה ומרגע שהגיעה ,הובהרו העניינים .היא )אביבה( החליטה
את מה שהחליטה ,נתנו לה יומיים וחצי להחליט והיא החליטה ,והיא אמרה ,אז
תכבדי גם את ההחלטה שלה ומרגע זה נגמר הדיון של ניגוד עניינים .ואם מדברים
על ניגוד עניינים בצד הפרקטי .על איזה ניגוד עניינים את מדברת? אני לא רוצה
להיכנס איתך לדיון מאחר ואת העלית שיקול משפטי ,נשאיר את זה ליועץ המשפטי
לדבר ,ולטפל בו ,לטפל בסוגייה הזאת בשבוע השבועיים הקרובים .ואת הכללים
שהוא יקבע וינחה אותנו ,אותי ואת אביבה היא כך תפעל .על פי מה שקבוע בחוק.
ולכן הנושא הזה יורד מסדר היום כל השאר זה פוליטיקה .הדבר השני ,אני מציע
בכל זאת למרות ההערה שלך נדב ,אני מציע להצביע על ההצעה שלנו ,כי גם על פי
הכללים הנהוגים או על פי החוק של היועץ המשפטי ,שהסיעה הגדולה ביותר
באופוזיציה – ההערה שלך נרשמה לפרוטוקול .אני מציע לאשר את זה .ואם יש
ביקורת עניינית לגופו של עניין על אדם על אדם ספציפי ,זכותך להביא הצעה לסדר,
זכותך לדון על העניין וזכותך להעביר את זה למבקר העירייה ,שיושב פה ושומע,
ויתייחס לגופו של עניין לאדם ולא לקבוצה .כקבוצה אנחנו מחויבים להבהיר את
העניין .וגם אתם חברי אופוזיציה תקפתם ,שאנחנו לא מאשרים ,וההערה של אמיר
כאילו אנחנו דוחים את העניין .אז לא דחינו .לפני חודשיים שאלתם את השאלה,
ואמרתי בישיבה הבאה אנחנו מביאים את זה לדיון .ומאחר ועד אז לא היה ברור
מי בקואליציה הבאנו את זה בצורה מסודרת ושמנו את הרשימה הזאת כולל את
יואב רוזן ,שכרגע מעירים עליו הערות כאלו או אחרות .אבל זו הדמוקרטיה ,זו
ההחלטה ,זו הרשימה .אני מציע להעלות להצבעה .ואם יש לך הערה על אדם כזה
או אחר אני מבקש שתעלה את זה לסדר ויהיה דיון .או ,שתישלח שאליתא למבקר

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'  5/09מיום 18.5.09

29

העירייה ,שיחליט .אני לא יכול להתבסס על כל מיני נתונים אחרים ,אלא אם תעשו
את זה מסודר .אני מבקש להצביע.
ניצה משה:
מצביעים על ההרכב הנוכחי שהוצג פה .מי בעד?
חי אדיב:
אני נותן לכם את חופש ההצבעה.
ניצה משה:
חי ,יגאל ,יחיאל ,אלי ,אייל ,יפעת את מצביעה בעד? אביאל ,נועם ,משה ארז .בעד.
אמיר) ,הצבעה מופסקת(.
יפעת קריב:
אמרתי שכל סיעות היחיד מיוצגות פרט לסיעה שלי .ומהסיעה שלך יש שני אנשים.
גם יחיאל וגם אלי טימור.
חי אדיב:
אני מוכן לבדוק את זה .בגדול מגיע לנו ייצוג הולם ,אנחנו סיעה של ארבעה חברים.
יש עוד כמה סיעות בודדות שלא קיבלו.
הצבעה:
 10בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,איל אורן ,יפעת קריב,
אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,משה ארז ואמיר כוכבי.
 2נגד :אביבה גוטרמן ,נדב דואני.
ועדת ביקורת –
החלטה מס'  :75/09חברי מועצת העירייה מאשרים את חברי ועדת הביקורת
כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
יואב רוזן
חבר
אלי טימור
חבר
חיים שאבי
חבר
משה ארז
חבר
יחיאל דמארי
חבר
נעם פעיל
חבר
אמיר כוכבי
================================================
חי אדיב:
דמארי לפנים משורת הדין רוצה להגיד מילה.
יחיאל דמארי:
אני רוצה לברך עכשיו את המנכ"ל לפני הועדות .בא בן אדם חדש ,מנכ"ל חדש אני
מצפה מראש העיר להציג אותו.תיכף אני אברך אותך .אבל אני רוצה באמת
להתייחס לאייל באמת כל הכבוד .הוא בן אדם טוב .קוראים לו ד"ר ואתה בא אומר
לי ,בן אדם שכפול מהגיל שלך ,שקרן .איך אתה לא מתבייש .מה אתה מצפה ממני,
לא אענה לך ,לא אגיב לך .אתה מבין ,רק תבין איזה פרצוף יש לך – איזה מנהיג
אתה יכול להיות .כזה דפוק .חבל על הזמן .עכשיו מתייחס יותר גרוע מאיש
בשכונות.
אייל אורן:
...קטן ו) ...לא שומעים(
יחיאל דמארי:
אני קטן בסדר אין לי מרפאת שיניים .אבל אני חי יותר טוב ממך .ומצד שני אני
רוצה באמת לברך את אביבה ,שבאמת החליטה החלטה באמת אמיצה .למען
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הקהילה .היא וויתרה על הרבה דברים אני מכיר אותה ,כאישה נמרצת חרוצה.
באמת ואני רוצה לאחל לה ,יש לי ניסיון איתה .חוץ מזה יש לי גם ניסיון שאני גם
עזבתי מקום בגלל הפוליטיקה .ובגלל הפעילות שלי בציבור .בזה אני צר לי להגיד
שבאמת הייתה בהתחלת הישיבה את כל הברכות .היה צריך לבוא ולהציג את
המנכ"ל החדש ולברך אותו .אז כל אחד מי שרוצה היה מברך אותו .אבל כנראה
התלהבו וזה אני מעיר לא חלילה לפגוע במישהו או זה .אני רוצה – אני אומר רפי
אתה נכנסת לתקופה) .מדברים יחד(.
ניצה משה:
אני עוברת לוועדה הבאה .וועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים .בהתאם לסעיף
 149ב' הצעת ההחלטה מועצת העירייה מאשרת את חברי המועצה ונציגי הציבור
בוועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים כדלקמן :אמיר כוכבי יו"ר ,יפעת קריב,
חברה ,אביבה גוטרמן חברה ,ליאור שמש נציג ציבור ,חיים קלו נציג ציבור .בהתאם
לסעיף הנ"ל ,חברי הוועדה הנוספים הם מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים,
מנהל אגף חינוך תרבות הפנאי והקהילה ,מנהלת בית הספר העל יסודי שמינה אותה
מנהל האגף היא עדית אייכלר .נציגת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ,היום
קיבלנו את השם שלה ,מחר המנכ"ל יוציא לה את המנוי .סיעת תכלס ,אתם
מבקשים לשנות פה אז במקום חיים קלו  -איריס כהנא.
ליאור שמש נציג ציבור של "הד" ואיריס כהנא" ,מתכלס" .מי בעד?
יפעת קריב:
אז יש גם חבר וגם נציג ציבור של "תכלס"?
יגאל שמעון:
מה זה משנה חיים שאבי ויתר לה.
יפעת קריב:
אני בעד.
הצבעה:
 14בעד  -פה-אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי,
איל אורן ,יפעת קריב ,אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה
גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :76/09חברי מועצת העירייה מאשרים את חברי המועצה ונציגי
הציבור בועדה למאבק בנגע הסמים המסוכנים כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
אמיר כוכבי
חברה
יפעת קריב
חברה
אביבה גוטרמן
נציג ציבור
ליאור שמש
נציגת ציבור
איריס כהנא
**בהתאם לסעיף הנ"ל יהיו חברי הועדה הנוספים:
מנהלת המחלקה לשירותיים חברתיים
מנהל אגף חינוך תרבות הפנאי והקהילה
מנהל/ת בי"ס על יסודי
נציג/ה הרשות הלאומית במלחמה בסמים
================================================
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ניצה משה:
תודה רבה .ההצעה עברה.
אני עוברת לוועדה לשירותים חברתיים .מועצת העירייה מאשרת את חברי הוועדה
לשירותים חברתיים כדלקמן :יחיאל דמארי יו"ר ,אביבה גוטרמן חברה ,אביאל
אברמוביץ חבר ,גדעון סעדי חבר ,חיים שאבי חבר ,יפעת קריב חברה ,או שבמקומך
נציג ציבור ,יואב רוזן חבר או נציג ציבור ,מיטל מועלם חברה שהיא כבר נציגת
ציבור מטעם סיעת "קצב" ועורך דין מלי גלברט חברה נציגת ציבור מטעם חיים
שאבי .הוסיפו את אתי מאי מסיעת "תכלס" ושלום אלמגור נציג סיעת "הד".
יפעת קריב:
סגן ראש העיר סליחה .אם אתם מוסיפים עוד נציגים אז אני רוצה גם להוסיף
נציגים.
יגאל שמעון:
אבל יש לך .את מוותרת על)...מדברים יחד(את רוצה עוד אחד אז אני מוסיף את
חיים קלו ...
יפעת קריב
תוסיפי גם את חגית טנא ...
ניצה משה:
מי בעד?
הצבעה:
 14בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי ,איל אורן,
יפעת קריב ,אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז,
חיים שאבי ,אמיר כוכבי.
החלטה מס'  :77/09חברי מועצת העירייה מאשרים את חברי הועדה לשירותים
חברתיים כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
יחיאל דמארי
חברה
אביבה גוטרמן
חבר
אביאל אברמוביץ
חבר
גדעון סעדי
חבר
חיים שאבי
חברה/נציג ציבור
יפעת קריב
חבר/נציג ציבור
יואב רוזן
–נציגת
חברה
מיטל מועלם
ציבור
–נציגת
חברה
עו"ד מלי גלברט
ציבור
נציגת ציבור
אתי מאי
נציג ציבור
שלום אלמגור
נציגת ציבור
חגית טנא
נציג ציבור
חיים קלו
====================================================
ניצה משה:
הסעיף הבא :וועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים.
בהתאם לסעיף  169ב' )ב (2לפקודת העיריות ,נוסח חדש צריכה המועצה לבחור שני
חברי מועצה לוועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים .הצעת החלטה פה בהתאם
לסעיף הזה את חברי המועצה יגאל שמעון וגדעון סעדי.
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אמיר כוכבי:
על בסיס איזה מפתח סיעתי זה נקבע?
יגאל שמעון
אחד מהאופוזיציה ואחד מהקואליציה.
אמיר כוכבי:
מי מהאופוזיציה ,יגאל זה אתה? גדעון תגיד אתה אופוזיציה או קואליציה?
יגאל שמעון
גדעון סעדי לא חתם על הסכם קואליציוני ולפי כך הוא לא נמנה עם חברי
הקואליציה וזה הכל) .מדברים יחד(.
חי אדיב:
אמיר אני ידיד שלך בדיוק כמו שגדעון סעדי ידיד שלי אתה באופוזיציה או
בקואליציה?
אמיר כוכבי:
אני באופוזיציה.
חי אדיב:
אז גם גדעון סעדי באופוזיציה ואין שום בעיה .תפסיקו לבלבל את המוח .כל מי שיש
לו הסכם מופיע באתר האינטרנט .תפסיקו כל אחד לנגח ולדבר שטויות).מדברים
יחד( .מי מצביע בעד?
ניצה משה:
מי בעד?
הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי  ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי.
 2נגד :איל אורן ,יפעת קריב.
 1נמנע :אמיר כוכבי.
החלטה מס'  :78/09בהתאם לסעיף 169ב)ב() (2לפקודת העיריות )נוסח חדש(
מאשרים חברי מועצת העירייה את חברי המועצה הבאים כחברי ועדת
המכרזים לבחירת עובדים בכירים :
חבר
יגאל שמעון
חבר
גדעון סעדי
בהתאם לסעיף הנ"ל יהיו חברי הועדה הנוספים:
ראש העירייה או נציגו מקרב סגניו ,אשר ישמש כיו"ר הועדה,
מנכ"ל העירייה,
נציג שר הפנים.

================================================
ניצה משה:
אני עוברת לסעיף הבא.
יפעת קריב:
חשוב לי להגיד לצורך הפרוטוקול .חשוב לי לפנות אליך אדוני ראש העיר ,ולהגיד
לך ,שאני בכל מהלך הדיונים משנבחרתי לקדנציה הייתי מוכנה לרכז את הוועדה
לשירותים חבריים ,להביא את הניסיון שלי כעובדת סוציאלית ואת הידע הרב שיש
לי בתחום ,ובאמת להביא את כל הניסיון העבודה שיש לי כבר שנים עם הרווחה פה
בעיר ,ואמרתי לך את זה הרבה מאוד פעמים ואני אומרת כאן לצורך הפרוטוקול,
חבל לי שבחרת לא לשים אותי כיושבת ראש הוועדה .אני חושבת שאני כתורמת
הרבה לעיר ,הייתי תורמת הרבה לוועדה ,מה שאני כבר עושה שנים בפעילות
ההתנדבותית שלי פה בעירייה.
)מדברים יחד(
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חי אדיב:
שמרתי את זה לך את לא רוצה להיות בקואליציה.
יפעת קריב:
ההחלטה התקבלה רק על דעתך ללא שיתוף שלי ואני ...שלא לתת לי את ועדת
הרווחה.
חי אדיב:
וועדת הרווחה היא ניתנת לחברי הקואליציה .כל עוד שאין הסכם כתוב בינינו ,ואין
הסכם קואליציוני.
יפעת קריב:
שלא ניסית לעשות אותו מעולם.
חי אדיב:
שנייה בסדר .אז זו שאלה אחרת ודיון אחר .אם את קוראת פה שאת רוצה להצטרף
לקואליציה אני שמח ,להודיע ,שאני אשמח לעשות איתך הסכם קואליציוני.
יחיאל דמארי:
אין בעיה תכנסי לקואליציה ואני מוותר.
חי אדיב:
הנה ,את רואה) .מדברים יחד(
תחליטי מה שאת רוצה .אבל יש לי דבר קטן בזכות להחליט מי יהיו יושבי הראש.
והצעתי גם לאמיר כוכבי .הצעיר .הצעתי לו להיות יושב ראש הוועדה למאבק בנגע
הסמים למרות שהוא באופוזיציה.
יפעת קריב:
גם חיים שאבי באופוזיציה והוא יו"ר ועדת כספים
חי אדיב:
הוא לא באופוזיציה הוא חתום על הסכם קואליציוני.
יפעת קריב:
ניצה תעבירי בבקשה את ההסכם) .מדברים יחד(
חי אדיב:
אז גיליתי רוחב לב ,אבל בהחלט אני מתייחס אליו כקואליציה .אנחנו בהחלט
נחתום ישנה טיוטא שעוד לא נחתמה.
יחיאל דמארי:
יש לי הצעה .בוועדת תמיכות הייתי ממליץ לאורן להיכנס יראה מה זה ועדת
תמיכות .תלך תיכנס  ...למה אתה לא רוצה להיכנס .....
ניצה משה:
רבותי אני ממשיכה הלאה .וועדת משנה לתמיכות .בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר
מנכ"ל משרד הפנים  4/06מה 12.9.06-רשאית מועצת העירייה למנות מקרב חברי
המועצה ,וועדת משנה לעניין תמיכות ,שעל יד וועדת התמיכות לבחינת המלצות
הוועדה המקצועית .וועדת המשנה רשאית להמליץ בפני מועצת הרשות בדבר קבלת
המלצות הוועדה המקצועית או דחיית כולן או חלקן .הצעת החלטה :בהתאם לנוהל
שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים  4/06מיום ה 12.9.06-מאשרים חברי המועצה
את חברי וועדת המשנה לתמיכות כדלקמן .חיים שאבי יושב ראש ,אביאל
אברמוביץ חבר ,משה ארז חבר ,יואב רוזן חבר ,אמיר כוכבי חבר ,אלי טימור חבר
וגדעון סעדי חבר.
יפעת קריב:
למה אין ייצוג לסיעה שלי?
יגאל שמעון:
אם את רוצה בשמחה .מה שעשינו לקחנו זה שלקחנו את וועדת הכספים ונתנו להם
את המנוי .זה הכל .אנחנו לא באנו ועשינו פה שום דבר מעבר לזה .אבל אם את
רוצה ,ויש לך זמן עכשיו לבוא ואני חושב שראש העיר ,אתה יכול להחליט .ונציג
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"תכלס"...
חי אדיב:
למרות שאין לנו הסכם אני מוכן לתת לך אם את רוצה.
ניצה משה:
מי בעד הרכב הוועדה פלוס יפעת קריב ,ונדב דואני? מי בעד ההרכב הזה?
הצבעה:
 14בעד – פה אחד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי,
איל אורן ,יפעת קריב ,אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה
גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,אמיר כוכבי.
===============================================
החלטה מס'  :79/09בהתאם לנוהל שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'
 06/4מיום  12.9.06מאשרים חברי מועצת העירייה את חברי ועדת המשנה
לתמיכות כדלקמן:
תפקיד
שם
יו"ר
חיים שאבי
חבר
אביאל אברמוביץ
חבר
משה ארז
חבר
יואב רוזן
חבר
אמיר כוכבי
חבר
אלי טימור
חבר
גדעון סעדי
חבר
נדב דואני
חברה
יפעת קריב
================================================
ניצה משה:
הסעיף הבא :אישור תנאי העסקתו של מר רפי סער ,מנכ"ל העירייה .ביום ה...5.5-
יפעת קריב:
...על הפיטורים ועל הקבלה שמענו את זה רק מהעיתון
ניצה משה:
אנחנו כרגע מעלים את הנושא כפי שהובא בפניכם .בבקשה .נא לכבד את המעמד.
חי אדיב:
יואב רוזן חברך ,שלח לי מכתב בעניין הזה .אבל הוא לא מצא לנכון לבוא .אולי ניתן
לו ,תשובה .בואו נחכה שהוא יבוא לפגישה הבאה ואני אענה על זה.
ניצה משה:
ביום  5.5אישרה וועדת המכרזים לעובדים בכירים של עיריית הוד השרון ,את
בחירתו של מר רפי סער לתפקיד המנהל הכללי של עיריית הוד השרון.
אמיר כוכבי:
יצוין לפרוטוקול וועדה שאישרנו עכשיו.
ניצה משה:
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את תנאי העסקתו לפי שכר בשיעור  100אחוז
משכר בכירים ברמתה של הרשות .העסקתו של המנכ"ל תהיה בחוזה בכירים על פי
תנאי החוזה ,שפורסמו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
הצעת החלטה :חברי מועצת העירייה מאשרים את תנאי העסקתו של מנכ"ל
העירייה מר רפי סער לפי שכר בשיעור של מאה אחוז משכר בכירים ברמתה של
הרשות .העסקתו של המנכ"ל תהיה בחוזה בכירים ,על פי תנאי החוזה ,שפורסמו
בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
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חי אדיב:
טוב אני רוצה להגיד כמה מילים ואחרי שסער ידבר .לצערי הרב בחודשים
האחרונים עוד לפני שמונתה וועדת בחינה למינויו של סער ,היו התקפות על
התנהלות העירייה ,על צורת הבחירה שלו ועל כל מיני הערות מיותרות ולא ראויות
אפילו לתגובה בפורום הזה וחבל שיואב רוזן לא פה ,כי הוא עשה את זה .עיריית
הוד השרון עשתה בדיוק מה שהחוק מבקש ,יש פה את היועץ המשפטי ,פעלנו
בדיוק לפי ההנחיות ורפי סער נבחר כדת וכדין ,בצורה טובה ומושלמת ,בפה אחד
על ידי צוות שנבחר ,גם נציג של הקואליציה וגם נציג של האופוזיציה .אני רוצה
לציין גם פה ,למרות שהערתי על זה כבר ,אמיר כוכבי ,כנציג האופוזיציה התבקש
להיות חבר והוא נמנע מלהיות שמה .אני קיבלתי את ההסבר היום פעם ראשונה.
בכל אופן יש פה מנכ"ל חדש ,האיש ראוי ,זו משרת אמון של ראש העיר .נעשתה
בחינה מסודרת לפי כל הכללים וההנחיות .אני אתן לרפי להציג את עצמו ,אבל אני
רוצה לאחל לו בהצלחה .בחור צעיר .רענן ,ויש לו ניסיון בכפר סבא בתחומים
המוניציפאליים ואני בטוח שגם אתם מאחלים לו בהצלחה ,שיהיה לך בהצלחה.
תציג את עצמך בכמה מילים.
רפי סער:
אני ממש אעשה את זה קצר .טלגרפית .אז קודם כל ערב טוב לכולם ואני שמח
להיות כאן ,ואני חוזר חזרה לתחום שאני מאוד אוהב .אני עבדתי הרבה מאוד שנים
בתחום הציבורי .אני בן  41נשוי פלוס שלושה .תואר שני במינהל עסקים ,תואר
ראשון במדעי החברה .גדלתי בבית ספר טוב בעיריית כפר סבא .בגיל מאוד צעיר
התחלתי דווקא בתחום המוזיקה ,זה הקטע החביב ,אבל בעניינים הפרקטיים
התחלתי דווקא כמו אביבה ,כסטודנט צעיר בכפר סבא .משם יצחק ולד שהיה ראש
עיריית כפר סבא ,זיהה אותי ,מינה אותי להיות מזכיר אישי לראש העירייה .לאחר
מכן כסמנכ"ל עיריית כפר סבא ,כראש מנהלת אזור התעשייה בכפר סבא ומנכ"ל
עיריית כפר סבא,ששם נבחרתי במכרז .אז היתה חובת מכרזים ,היו כ120-
מועמדים .הרבה מאוד הישגים ,הרבה מאוד תוצאות .אני בא עם חדוות עשייה לעיר
הזאת ,עיר שנמצאת בתקופה מורכבת ומאתגרת .אני אמרתי את זה בפני כל
המנהלים כאן ,היו כמה ישיבות ,אני נכנסתי למרתון מטורף של למידה .באמת יש
מה לעשות .אני חושב שגם הצוות שנמצא כאן ייהנה מהעשייה .אני חושב שכל
העניין זה באמת עשייה ציבורית .בכפר סבא ,אם אתם מכירים אזור "עתיר ידע",
כל הפרויקטים שם סך הכל כשהייתי ראש מנהלת הבאתי  160חברות לעיר כפר
סבא.כל הנושא של התנהלות העירונית ,תוכנית הבראה ,כל הנושא של השירות,
שזה מאוד מאוד חשוב .ואני אומר את זה פה ,נמצאים פה צוות העובדים .מאוד
חשוב הנושא של השירות לציבור .אנחנו בסופו של דבר באים לטובת הציבור וכדי
לשרת את האוכלוסייה בעיר הזאת .יש כאן עיר מצוינת .ראש עיר שנותן לי גיבוי
ואני מודה לך על ההזדמנות שנתת לי ושיהיה בהצלחה לכולנו) .מחיאות כפיים(.
ניצה משה:
אני מעלה את ההצעה להצבעה .מי בעד?
הצבעה:
 13בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי ,איל אורן,
אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי,
אמיר כוכבי.
 1נמנעת :יפעת קריב.
החלטה מס'  :80/09חברי מועצת העירייה מאשרים את תנאי העסקתו של מנכ"ל
העירייה ,מר רפי סער לפי שכר בשיעור של  100%משכר בכירים ברמתה של
הרשות.
העסקתו של המנכ"ל תהיה בחוזה בכירים על פי תנאי החוזה שפורסמו
בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
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ניצה משה:
אני עוברת לסעיף הבא ,להאצלת הסמכויות ,ראש העירייה על מנכ"ל העירייה
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות ,בחירת ראש הרשות וסגניו ,וכהונתם
התשל"ה  1975מתבקשים חברי המועצה לאשר למנכ"ל העירייה מר רפי סער
לחתום בשם העירייה על כל התקשרות נדרשת עד לסך של  500אלף  ₪כולל מע"מ.
כמו כן חתימה על שקים ,ואו שטרי חוב עד לסך של  500אלף .₪
אמיר כוכבי:
שנייה אפשר הבהרה בסעיף הזה .האם חותם יחיד או שתי חתימות?
חי אדיב:
תמיד זה שתי חתימות.
ניצה משה:
מי בעד?
הצבעה:
 13בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי ,איל אורן,
אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי,
אמיר כוכבי.
 1נמנעת :יפעת קריב.
החלטה מס'  :81/09בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם( ,התשל"ה ,1975-מאשרים חברי המועצה למנכ"ל
העירייה מר רפי סער לחתום בשם העירייה על כל התקשרות נדרשת עד לסך
של ) ₪ 500,000כולל מע"מ( .כמו כן חתימה על שקים ו/או שטרי חוב עד לסך
של . ₪ 500,000
================================================
יפעת קריב:
אני פעם ראשונה שומעת.מעבר למה שקראתי בעיתון ותודה לרצאבי שמפרסם את
הכל .אבל אני פעם ראשונה שומעת .אני לא מכירה את הבן אדם .זו פעם ראשונה
שאני שומעת שיש לנו מנכ"ל חדש בעירייה .כחברת מועצה אני לא חושבת שאני
צריכה להיות ניזונה מעיתונות .אני חושבת שראש העיר צריך לעדכן את חברי
המועצה בעזיבה של עובד בכיר .מסיבות אלה ואחרות ולהגיד על זה מילה .וקבלה
של עובד חדש ,בתהליך שנעשה .אני לא חושבת שצריך לשמוע על זה פעם ראשונה.
וזה כלל גם את מהנדסת העירייה ,שקראנו בעיתון...
חי אדיב:
אני לא שמעתי שיו"ר השלטון המקומי עדכן אותי כשהוא פיטר איזה עובד והכניס
אותך לתפקיד...
יפעת קריב:
חי ,כחבר הנהלה כן .כחבר הנהלה זה עלה לדיון.
חי אדיב:
טוב יפעת אני אומר לך עוד פעם מעשייך יקרבוך מעשייך ירחקוך .באופוזיציה
מדברים,
בקואליציה עושים) .מדברים יחד(
גדעון סעדי:
בכל אופן אני לא יודע אם הייתה פרידה מסודרת מנתן ,או משהו נאמר .בכל אופן
אני רוצה לציין,
חי אדיב:
רק לפרוטוקול ,אני סיכמתי איתו בסוף החודש ,להיפגש כדי לעשות פרידה
מסודרת.
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גדעון סעדי:
אוקי ,אבל בכל אופן אני מוצע לנכון .בכל אופן לפרוטוקול ולמעמד .לומר ,שהייתה
לנו תקופה מהממת .אני עבדתי איתו ורוב האנשים פה באולם עבדו איתו מי בצמוד
יותר מי בצמוד פחות .איש מדהים ,איש נעים הליכות איש ביצועיסט .רפי זה לא
מוריד מערכך חלילה וחס ,אני יודע מי אתה ,ואיך אומרים ,עוד נכונו לך הרבה
משימות .והעיר עוברת בפני הרבה תהליכים ואני בטוח שתעשה את זה טוב ,כי
אנחנו יודעים מאיפה באת .אבל יחד עם זאת אסור לשכוח חבר טוב שנתן המון
לעיר הזאת .באמת ובאמונה ועם המון שעות ואני חושב ,אני רואה את ההנהונים
של כולם גם מהספסלים האחוריים וגם מסביב לשולחן ,שיש תמימות דעים לגבי
נתן .אני חושב שגם ראוי לציין את זה אני לא יודע איך .אבל ראוי לציין את זה .אני
חושב שצריך לכבד את הבן אדם בכל זאת הבן אדם ,אלא לכבד אותו כי כולנו באים
והולכים בכל מיני תפקידים .צריך לדעת להעריך אנשים.
חי אדיב:
אני מקבל ,ותודה שהעלית את זה .בכל מקרה לפרוטוקול ,אמרתי לך ,ואני אומר
את זה עוד פעם אני הזמנתי אותו וקבעתי איתו בסוף החודש ,להיפרד בצורה באופן
אישי .במעמד שהוא ירצה ויבחר .אני מכבד את המנכ"ל ,אני יכול לתת רשימה של
פעולות ועשייה משותפת אבל לכל)....מדברים יחד(
ניצה משה:
תודה רבה .אני עוברת לנושא הבא ,סעיף מספר  – 5האצלת סמכויות לממלאת
מקום מהנדס העיר ,הגברת עירית טלמור .הצעת החלטה :המועצה ממנה בזאת את
הגברת עירית טלמור ,כממלאת מקום מהנדס העיר זמנית עד שימונה מהנדס עיר
קבוע .לממלאת המקום הגברת עירית טלמור ,יהיו בתקופה הזאת כל הסמכויות
הנתונות למהנדס עיר על פי חוק הרשויות המקומיות מהנדס רשות מקומית תשנ"ב
 -1991לרבות בכל הקשור לסמכויותיו כמהנדס העיר ,לפי פקודת העיריות וכל
חקיקה עירונית אחרת ,ולפי חוקי התכנון והבנייה על תקנות וצווים שמכוחו,
לרבות תוכניות בניין העיר וכל תוכנית אחרת בהוד השרון.
יפעת קריב:
אפשר לדעת מה קרה לגברת ליאורה מהנדסת העירייה?
חי אדיב:
כן .אם אתם רוצים שנדון עליה) .מדברים יחד(
אמיר כוכבי:
שנייה רגע יש פה בעיה ברגע שאתה הופך את זה לדיון אישי ,כי זה לא דיון אישי.
אנחנו חברי מועצה ואת הדברים האלה אנחנו לא צריכים לקרוא בעיתונים .אם
רצית לעשות איתנו דיון אישי לפני זה ,היה לך חודשיים.
חי אדיב:
אני לא רוצה לעשות איתך דיון אישי .אני יכול לעשות דיון במועצה על אותה גברת,
כאשר כל החברים ,הצופיים והאורחים פה יצטרכו להתבקש לצאת החוצה .כי
הדיון הוא בדלתיים סגורות .הלאה .מה אתם רוצים לשמוע אני רוצה להבין .היא
סיימה את תפקידה בהסכמה .ובזה נגמר הסיפור .אתם רוצים לשאול למה .תשאלו
אותה.
אמיר כוכבי:
כולם מסיימים את תפקידם בהסכמה בעיריית הוד-השרון.
חי אדיב:
צריך להגיד תודה לראש העירייה ,שעושה את זה יפה ו...
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ניצה משה:
אני מעלה להצבעה מי בעד?
הצבעה:
 12בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי ,איל אורן,
אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,חיים שאבי ,אמיר כוכבי.
 1נגד :יפעת קריב.
החלטה מס'  :82/09המועצה ממנה בזאת את הגב' עירית טלמור כמ"מ מהנדס
העיר ,זמנית ,עד למועד שימונה מהנדס עיר קבוע.
למ"מ מהנדס העיר הגב' עירית טלמור יהיו בתקופה זו כל הסמכויות
הנתונות למהנדס עיר עפ"י חוק הרשויות המקומיות )מהנדס רשות מקומית(
תשנ"ב,1991-לרבות בכל הקשור לסמכויותיו כמהנדס העיר לפי פקודת
העיריות וכל חקיקה עירונית אחרת ,ולפי חוקי התכנון והבנייה על תקנות
וצווים שמכוחו ,לרבות תוכניות בניין העיר וכל תוכנית אחרת בהוד-השרון.
================================================
ניצה משה:
תודה רבה ההצעה אושרה.
אני עוברת לנושא הבא .זה נושא שנדחה מהישיבה הקודמת .פרויקט מרכבה ,אישור
למר אופיר טואיל להנפקת חתימה אלקטרונית בשם הרשות .בעניין הגשת בקשות
למתן תמיכות בנושא שירותי דת בלבד ,מול מערכת התמיכות בפרויקט מרכבה.
מונח לפניכם כל ההסבר .יש איזה שהיא שאלה ,אופיר נמצא כאן הוא יכול גם
להשיב.
אופיר טואיל:
שמי אופיר טואיל אני מהמחלקה לשירותי דת .מהמרכז לתרבות תורנית
לפרויקטים  ...בחינוך הדתי .אני כשנתיים וחצי עובד בעירייה .כשנה וחצי אנחנו
התחלנו לעבוד בשיתוף עם משרד החינוך בעניין של תקצובים לעיריית הוד השרון
ומתן תמיכות .בשנה שעברה עיריית הוד השרון קיבלה תמיכה ממשרד החינוך ,שנה
שעברה זה היה  27אלף שקל .היו שנים שזה לא היה זו היתה התחלה והשנה זה
נכנס המציאו את פרויקט המרכבה .פרויקט מחשוב שנכנס בכל המשרדים
הממשלתיים הרשותיים .ורק על ידי כך ,רק על ידי הכניסה לפרויקט המרכבה
אפשר לקבל תמיכה מכל משרד.
ניצה משה:
תודה רבה .אני מעלה את זה להצבעה מי בעד?
הצבעה:
 13בעד – פה אחד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי,
איל אורן ,אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,חיים שאבי,
יפעת קריב אמיר כוכבי.
החלטה מס'  :83/09חברי מועצת העירייה מאשרים כי מר אופיר טואיל יהיה
מוסמך להנפיק חתימה אלקטרונית בשם הרשות ,כמשמעה בחוק חתימה
אלקטרונית התשס "א ,2001-לחתום/להגיש בקשות תמיכה בשם הרשות
בנושא שירותי דת בלבד,מול מערכת התמיכות בפרויקט "מרכבה".
================================================
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ניצה משה:
אני עוברת לנושא הבא .אישור הסכמים עם חברת החשמל ,תחנת טרנספורמציה
הסמוכה לרחוב צליל ,ותחנת הטרנספורמציה הסמוכה לרחוב חליל .חברת החשמל
מבקשת לקבל מהעירייה את זכויות החזקה ושימוש הבלעדיים בחדר השנאים
הידוע גם כתחנת טרנספורמציה שהוקמה בגוש  6451חלקה  370בסמוך לרחוב
צליל .וכן בנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנת בתרשים
שצורף לכם ,להסכם .כמו כן את זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים
הידוע גם כתחנת טרנספורמציה שהוקם בגוש  6451חלקה  180בסמוך לרחוב חליל.
וכן בנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועות הקרקע המסומנות בתרשים שצורף
להסכם .ההסכמים כוללים תמורה עבור חזקה ושימוש וכן החזר התמורה עבור
הקמת המבנים .קיבלתם את ההסכם .את נספח אלף זה ההסכם שבסמוך לרחוב
צליל .נספח אלף  1בסמוך לרחוב חליל ואת חוות הדעת של היועמ"ש .אפשר
להעלות להצבעה? מי בעד?
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי ,
אביאל אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,חיים שאבי ,יפעת קריב.
החלטה מס' :84/09
חברי מועצת העירייה מאשרים את ההסכמים עם חברת החשמל לקבלת
זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם כתחנת
טרנספורמציה ,שהוקם בגוש  6451חלקה  370בסמוך לרחוב צליל ,וכן ובנוסף
לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנות בתרשים המצורף
להסכם.
כמו כן את זכויות החזקה והשימוש הבלעדיים בחדר השנאים ,הידוע גם
כתחנת טרנספורמציה ,שהוקם בגוש  6451חלקה  180בסמוך לרחוב חליל,
וכן ובנוסף לקבל זכויות חזקה ושימוש ברצועת הקרקע המסומנות בתרשים
המצורף להסכם.
================================================
ניצה משה:
ההצעה אושרה אני עוברת לסעיף הבא .אישור הסכם שכירות עם חברת פרטנר
בבריכת המים המזרחית .בין העירייה לחברת פרטנר נחתם ביום  14.2.2000הסכם
שכירות לפיו הקימה פרטנר מתקן תקשורת בבריכת המים המזרחית .העירייה
מעוניינת להאריך את הסכם השכירות בתמורה לתשלום דמי שכירות חודשיים
בגובה של  .₪ 6,500מאחר ומדובר בשכירות העולה על חמש שנים ,נדרשת מועצת
העירייה לאשר את ההסכם בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות .צורפו
אליכם דברי ההסבר של עורכת הדין שלומית גבע ,סגנית היועמ"ש ונוסח ההסכם
עם חברת פרטנר ,שסומן כנספח ד' ואתם מתבקשים לאשר את הסכם השכירות
נספח ד' עם חברת פרטנר להמשך הפעלת מתקן תקשורת בבריכת המים המזרחית.
גוש  6409חלקה .55
יפעת קריב.
אני מבינה שהמילה מתקן תקשורת בא בעצם להסוות שמדובר בעצם באנטנה .מה
הירוקים?
יגאל שמעון:
אני אסביר .מדובר על אנטנת תורן שנמצאת בבריכת המים ברחוב ויצמן )נצח
ישראל – בסוף ע"י השדות( .יש שם אנטנה קיימת ,היא הוקמה בשנת  ,2000החוזה
נחתם בשנת  2000ואנחנו צריכים להאריך להם את החוזה ,מאחר והחוזה הוא
לחמש שנים .אנחנו על חשבון עיריית הוד השרון מבצעים בדיקות קרינה וכל
התוצאות מפורסמות באתר האינטרנט של העירייה.
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חי אדיב:
רגע אני רוצה לעשות סדר כי ההערה של יפעת היא חשובה .קודם כל "הירוקים"
בעד יותר אנטנות .איכות הסביבה בעד יותר אנטנות ,כל הפרופסורים בכל המכונים
הכי בכירים במדינת ישראל מדברים על כך .ואו נשים את הדברים על השולחן .היה
לנו דיאלוג ארוך מאוד עם עיריית כפר סבא והגענו לשיתוף פעולה מצוין .גם אני וגם
ראש עיריית כפר סבא וגם הממונה ואני רוצה בהזדמנות זאת לברך באמת את כולם
על שיתוף הפעולה .הכללים מאוד ברורים .נכון ,כותרות זה יפה ,אמירות זה יפה
אבל יותר אנטנות בריא יותר לכולנו .והמשרד לאיכות הסביבה ומשרד הבריאות,
דרך אגב השבוע ביקרתי בבית חולים השרון ואני רואה שבבית חולים השרון מוצבת
אנטנה גדולה מאוד .ואמרתי בבית חולים? הופתעתי לגמרי ,גם אני עם ניסוני הרב
בתחום הזה .לכן ,במקרה של הוד השרון יש שקיפות מלאה ואנחנו עושים בדיקות
ומפרסמים את התוצאות .אנחנו ערים לכל רחשי הציבור.
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה .מי בעד?
הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,גדעון סעדי  ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני.
 1נמנעת :יפעת קריב.
החלטה מס'  :85/09חברי מועצת העירייה מאשרים את הסכם השכירות
)נספח ד'( עם חברת פרטנר ,להמשך הפעלת מתקן תקשורת בבריכת המים
המזרחית ,גוש  6409חלקה .55
==============================================
ניצה משה:
ההצעה אושרה .אני עוברת לסעיף הבא :היתר עבודת חוץ על מנת לקבל
פרסבמקרים מיוחדים ,לפי סעיף  180לפקודת העיריות נוסח חדש .הגברת דבורה
פרידמן מנהלת מחלקת ארכיון בוועדה מבקשת את אישור המועצה לעסוק בעבודת
חוץ על מנת לקבל פרס .קיבלתם את ההצהרה שלה יחד עם האישור של גלית פוגל
הממונה עליה .העברתי מראש את ההצהרה והאישור וזאת על מנת להימנע
משאלות מיותרות כאן.
)הדיון נערך בדלתיים סגורות(
חיים שאבי:
יש לי הערה .לגבי אישורי עבודה מה המדיניות .כי כל אחד ,הרי אנחנו ,ברגע
שמאשרים לאחד יהיו מאה.
יגאל שמעון:
יש את המנהל הישיר של אותו עובד ואם יש המלצות ,מגישים .תנו ליו"ר הועד
להציג.
אמיר כוכבי:
השאלה אם כל בקשה כזאת בסופו של דבר מגיעה אלינו או שיש מצב שעובד מבקש
וזה נעצר אצל מנהל המחלקה שלו?
איציק בן-דור:
קודם כל החוק אומר שכל עבודה נוספת ,מעבר לעבודה בעירייה במשרה מלאה
חייבת לקבל אישור מועצה .ואני דווקא בנקודה הזאת רוצה לגעת ולהעיר ,ולבקש
מכם .אתם מכירים את השכר היום בשירות הציבורי ,השכר הוא ממש נמוך .אני לא
רוצה לדבר על שכר של אנשים ושל עובדים שקוראים להם עובדים מהדרג לא
הוותיק .ולכן אני גם אמרתי את זה בכנס ,שהודענו על קיצוצים בעירייה ,ואנחנו גם
תרמנו לזה יום חופש ,ודחינו את ההבראה ואת הביגוד ,וביקשתי גם מהנהלת העיר,
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גם מראש העיר ,שיקבלו את הבקשות האלה בהבנה .אני מתאר לעצמי שיהיו הרבה
בקשות כאלה .הבקשות צריכות להיות כמובן שלא בניגוד עניינים ועובד לא יוכל
לעסוק במשהו שיש בו ניגוד עניינים וכל בקשה תיבדק לגופו של עניין .אני רק חושב
שצריך לתמוך בעובדים האלה ,שהם מרוויחים באמת אני לא רוצה להגיד שזה
משכורת רעב .אבל רוב העובדים היום ממש עובדים עם משכורת לא ראויה  ,שאי
אפשר להתקיים ממנה .ולכן אני אומר ,שאם עובד ,ובאמת אין לו שום ניגוד
אינטרסים בין העבודה שלו לבין מה שהוא מבקש לעשות ,אני חושב שאפילו צריך
להמליץ על זה בחום.
אמיר כוכבי:
אני אשאל הפוך .יש מצב שזה נעצר אצל מנהל מחלקה או שכל בקשה כזאת תועבר
הלאה עם המלצה לכאן או לכאן?
איציק:
אף אחד – אף מנהל לא יכול לעצור את זה .מי שיכול לעצור את זה רק מועצת עיר.
ירון סולברג:
איציק ברשותך .אני חושב שכן אנחנו ניקח לתשומת לב ,את ההערה שאתה
מעיר,שזה פחות תיאורטי ,ויכול להיווצר מצב ,שבו מישהו כן רצה לעבוד וזה נבלם
על ידי מנהל מחלקה .צודק .צריך להסדיר את זה בנוהל שבכל מקרה הבקשה
תועלה למועצת עיר עם המלצה ,או התנגדות של מנהל המחלקה .אבל צריך
להסדיר את זה בנוהל ובהחלט ההערה הזו במקום.
חי אדיב:
אני מקבל את מה שאתה אומר ,אבל מסויג .מנהלים מתפקידם לקבל ,לקחת
אחריות .יש להם סמכויות בהתאם לחוק ויש להם אחריות .ברגע שמנהל לא רוצה
אז מה אמורה מועצת העיר לעשות .נגיד שמנהל המחלקה מתנגד ואומר לא .אז
מועצת העיר תגיד כן?.זו התערבות בוטה.
ירון סולברג:
לא .מה שחבר המועצה מנסה לומר ,ויש טעם בדברים האלה זה שעלול להיווצר
מצב ,שבו מנהל המחלקה מונע מעובד שאולי מנהל מחלקה אחר ,במחלקה אחרת.
 ...צריך לבדוק
חי אדיב:
אני אגיד לך למה ,כי הבעיה היא הפוכה .בומרנג .באותה מידה מחר בבוקר יבוא
אלי חבר מועצה ויגיד לי אני רוצה שתפטר לי פלוני.
)דוברים נשמעים ברקע :לא ,לא ,לא זה לא אותו דבר(.
איציק בן-דור:
אני חושב שאם מנהל לא ימליץ גם חברי המועצה יקבלו את זה בצורה אחרת.
מנהל שלא ימליץ צריך לנמק למה הוא לא ממליץ .יכול להיות באמת שמנהל לא
ימליץ בגלל שהעובד שלו הולך לעסוק במשהו שיש לו ניגוד עניינים ,או ...
חי אדיב:
אני רוצה ללמוד את הסוגיה הזו .אבל כל ענייני עובדים מעבר לסטטוטוריים לא
ענייני הציבור.
ירון סולברג:
זה בדיוק מה שכתוב בחוק ,שרק המועצה יכולה...
כתוב" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-
חוץ"...
אביבה גוטרמן :רק להתיר וזה בא אחרי המלצה...
איציק בן דור:
עובד לא יכול עבוד בלי...

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'  5/09מיום 18.5.09

42

ירון סולברג:
 ...יכולה להתיר או לא להתיר וזה בסדר .היא צריכה לשקול את הדברים .חברים
הנושא צריך להבחן ,המועצה תבחן את זה...
חי אדיב:
זה ממש בומרנג) .מדברים יחד(.
נדב דואני:
חי יכול להיות שבמקרה שזה נעצר אצל מנהל זה יכול להגיע ליושב ראש...
חי אדיב:
זה קורה לי לצערי הפוך ,שזה לפעמים לא מגיע למנכ"ל וזה מגיע לחבר מועצה .ואז
מתחילים להיות מן לוביסטים כאלה של חברים שלפעמים זה לגיטימי ,על הגבול
של הלגיטימי או לא לגיטימי .לכן חשוב שנעשה הפרדה ,או קו ברור בין עבודת חברי
המועצה ונבחרי הציבור בצד הפורמאלי של העניינים ,לבין עבודת המנהלים שיש
להם אחריות וסמכות לתת להמליץ או לא להמליץ .גם אם מנהל לא ממליץ אז הוא
)העובד( לא צריך למצוא דרך להגיע ,אלא אם הוא מערער עליו אז זה לגיטימי והוא
הולך למנכ"ל .זה מה שקורה היום ,בפועל.
אמיר כוכבי:
גם ההמלצה לא להמליץ היא המלצה בסופו של דבר ,שמועצת העיר יכולה לדון בה
ולקבל אותה או שלא לקבל אותה.
חי אדיב:
אני מציע שיועמ"ש יבחן את הנושא ויציג לי את  ....לגופו של עניין אנחנו מאשרים
לה?
)דוברים ברקע :כן ,כן(.
ירון סולברג:
לפני חודשיים היה מקרה דומה ואני אקריא שוב את הסעיף מתי המועצה לא
רשאית לאשר .המועצה לא רשאית לאשר להתיר לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל
פרס אלא אם .1 :העבודה היא לטובת הכלל .2 ,אינה עשויה לפגוע לרעה בתפקידו
של עובד העירייה .3 ,אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או
מוסד העומדים במגע כספי ,מסחרי או ענייני עם העירייה והתנאי הרביעי שהעובד
הצהיר על פרס שיקבל בעדה .אם לדעת חברי המועצה המקרה הזה עומד בתנאים
אז אתם יכולים לאשר .תתנו תמיד את הדעת לסוגיה שהיא ,איך אני אומר,
הבעייתית בכל המקרים הללו וכולנו מכירים אותה והיא השאלה אם זה לטובת
הכלל או לא .בסופו של דבר הבן אדם צריך להתפרנס ,אבל הוראות החוק אומרות
לטובת העירייה .היה לנו גם את המקרה הזה לפני חודשיים בדיוק אותו דבר
ותיקחו את זה בחשבון.
אלי טימור:
הפרס משמעותו פרס או...
ירון סולברג:
הפרס זו התמורה.
חי אדיב:
מה שאמרת פה זה רק מחזק את מה שאני אמרתי .זאת אומרת אם העובד ככל
שהוא יהיה בכיר או זוטר ,אם הוא לא ממושמע ומנהל המחלקה לא נותן לו כי הוא
לא ממושמע ,אז זה בכלל לא נמצא בפריבילגיות של נבחרי ציבור .הוא לא ממושמע,
אז אני לא ממליץ ,אז אני בכלל לא מביא את זה לאישור .למה אני צריך להביא
לאישור דבר כזה? אני אומר שאני לא יכול ,אני לא רוצה לגזול את האחריות
שמוטלת על מנהל להמליץ או לא להמליץ כשהוא לא ממליץ זה לא צריך לבוא
לאישור פה .אחרת נוצר ויכוח ועימות....
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נדב דואני:
חי ברשותך ,העובד צריך לדעת שהדבר לא נעצר אצל המנהל הישיר שלו .זה מגיע
ליושב ראש הוועד שלו ולמנכ"ל שלו.
חי אדיב:
לעירייה זה מאוד ברור ,זה עובד ככה ולפעמים זה מגיע אלי ישירות.
יפעת קריב:
חי אני רוצה להוסיף ולהגיד .אני חושבת שאחרי שהיועץ המשפטי קרא את מה
שהוא קרא ,אני חושבת שאנחנו כן צריכים ללכת וליצור פה תקדים ,וכן לאשר ,ולו
בגלל שהבן אדם התנהל בצורה נכונה ומגיש בקשה ,עושה את זה כחוק וגם משלם
על זה מס הכנסה כל עבודה מהסוג הזה....
דובר:
אנחנו כבר אישרנו בעבר.
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה :מי בעד?
הצבעה:
 9בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אלי טימור,גדעון סעדי  ,אביאל אברמוביץ,
נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,יפעת קריב.
החלטה מס' :86/09
בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות )נוסח חדש( מחליטה מועצת העירייה:
 :1לאשר לגב' דבורה פרידמן ,מנהל מח' הארכיון בועדה ,היתר עבודת-חוץ
על מנת לקבל פרס )בהתאם להצהרתה על עבודתה בתחום הקוסמטיקה,
שתעשה בביתה בימי שישי(.
 :2ההיתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום  1ביוני .2011
================================================

הישיבה ננעלה תודה רבה.
יפעת קריב:
ניצה אני מדברת ,אני צועקת .אם אנחנו מדברים בדלתיים סגורות אני מבקשת
שתגיב גם על נושא של מהנדסת העירייה.
חי אדיב:
אבל אמרתי שיש הסכם בהבנה .אז מה הבעיה?
יגאל שמעון:
הישיבה ננעלה תודה רבה.
_____________
חי אדיב
ראש העירייה

__________________
ניצה משה
מזכירת העירייה
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