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סדר היום:
א :1מר יחיאל דמארי – הצעה לסדר בנושא דיור לזוגות צעירים –
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת ועדה שתעסוק בדיור לזוגות
צעירים.
א :2מר אמיר כוכבי – הצעה לסדר בנושא הקצאת קרקע לפעילות דתית
ותרבותית של קהילת יונתן -
הצעת החלטה " :מועצת העיר הוד השרון תנחה את הנהלת העירייה לפעול
לקיצור הסחבת המנהלתית בהתנהלות מול הקהילה
הרפורמית המיוצגת על ידי קהילת יונתן ,וזאת משום
פגיעה מתמשכת בקהילה הולכת וגדלה של תושבי העיר,
אשר לצרכיהם לא ניתן מענה קבוע".
ב .אישור תבר"ים:
 .1אישור תב"ר מס'  – 1191מעגל תנועה נטעים/יסוד המעלה ע"ס
 ₪ 600,000במימון :משרד התחבורה  ₪ 420,000-וקרן פיתוח.₪ 180,000הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1911מעגל
תנועה נטעים/יסוד המעלה ע"ס  ₪ 600,000-במימון :משרד תחבורה
 ₪ 420,000וקרן פיתוח .₪ 180,000- .2אישור תב"ר מס'  – 1192רמזור להולכי רגל בדרך רמתיים /אסף-
הרופא/הגיבור על-סך  ₪ 100,000.-במימון :משרד התחבורה
 ₪ 70,000וקרן פיתוח .₪ 30,000
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1192רמזור
להולכי רגל בדרך רמתיים /אסף-הרופא/הגיבור ע"ס ₪ 100,000-
במימון :משרד התחבורה  ₪70,000-וקרן פיתוח .₪ 30,000-
 .3אישור תב"ר מס'  - 1176שיפוץ מוסדות חינוך וציבור ע"ס
  ₪ 1,500,000במימון קרן פיתוח.הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1176שיפוץ
מוסדות חינוך וציבור ע"ס  ₪ 1,500,000 -במימון קרן פיתוח.
 .4אישור תב"ר מס'  - 1193שדרוג מעברי חצייה בעיר -
על סך  ₪ 120,000 .-במימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  - 1193שדרוג
מעברי חצייה בעיר על סך  ₪ 120,000 .-במימון הרשות הלאומית
לבטיחות בדרכים.
רצ"ב מכתבה של הגב' גלית הוד מנהלת מח' תנועה ותחבורה,
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בטיחות בדרכים ונגישות  -מסמך המסומן כנספח א'.
 .5אישור תב"ר מס'  – 1194השלמת העבודות במתחם הרחובות שבין
השביל לתיכון לרחוב הציונות על-סך  ₪ 550,000.-במימון שיכון
עובדים בע"מ.
הסבר :עיריית הוד-השרון תבעה את שיכון עובדים בע"מ על אי
השלמת העבודות באיכות הנדרשת ,במסגרת עבודות פיתוח שביצעה
שיכון עובדים במתחם שבין הרחובות השביל לתיכון ורחוב הציונות.
ב 12.5.09-הושג הסכם פשרה במסגרת הליכי גישור בין עיריית הוד-
השרון לבין שיכון עובדים בע"מ ולפיו תשלם שיכון עובדים בעבור
השלמת העבודות באיכות הנדרשת במתחם הנ"ל.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  - 1194השלמת
העבודות במתחם הרחובות שבין השביל לתיכון לרחוב הציונות על-
סך  ₪ 550,000.-במימון שכון עובדים בע"מ.
ג .הנושא :האצלת סמכויות ראש העירייה לעניין מבנים מסוכנים –
הצעת החלטה :חברי מועצת העיר מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה
לעניין מבנים מסוכנים :לפי חוק העזר להוד-השרון בעניין מבנים מסוכנים
)בהתאם להודעה על אימוץ חוק העזר לדוגמא בדבר הריסת מבנים מסוכנים על-
ידי המועצה המקומית הוד-השרון מיום  (11.8.1972להלן "חוק העזר" ,וכן
בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו
וכהונתם( ,תשל"ה ,1975-למר יגאל שמעון ,סגן מ"מ ראש העירייה.
ד .הנושא :אישור נציגי ציבור מסיעת קצ"ב בועדות -
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את נציגי הציבור מסיעת
קצ"ב בועדות הבאות:
ועדת ספורט  -הגב' בת שבע מארק.
ועדת תרבות  -הגב' איריס אדמוני.
ועדת קשרי חוץ – מר ניר מליק.
להלן איוש הועדות לאחר אישור נציגי הציבור של סיעת קצ"ב:
ועדת ספורט -
שם
אלי טימור
נדב דואני
נעם פעיל
גדעון סעדי
משה ארז
חיים שאבי
אייל אורן
בת שבע מארק
אלי מאיה
איתי לוי
ירון אלפרט

תפקיד
יו"ר
חבר
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חברה נציגת ציבור
חבר נציג ציבור
חבר נציג ציבור
חבר נציג ציבור
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ועדה לתרבות ואירועים -
תפקיד
שם
יו"ר
נדב דואני
חבר
אלי טימור
חבר/נציג ציבור
נעם פעיל
חבר/נציג ציבור
גדעון סעדי
חבר/נציג ציבור
חיים שאבי
חבר/נציג ציבור
ארז משה
חברה נציגת ציבור
עדי בארי
חברה נציגת ציבור
איריס אדמוני
חברה נציגת ציבור
נורית דגן
ועדה לקשרי חוץ -
שם
אלי טימור
אביבה גוטרמן
אביאל אברמוביץ
גדעון סעדי
משה ארז
יפעת קריב
ניר מליק
נציג אגף חינוך
אלי נגר

תפקיד
יו"ר
חברה
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חברה/נציג ציבור
חבר נציג ציבור
חבר
נציג ציבור

ה .הנושא :אישור המלצת ועדת שמות מישיבתה מיום - 24.6.09
קריאת שם רחוב על-שמו של אליעזר שמאלי ז" ל-
חברי הועדה החליטו פה אחד להמליץ למועצה להנציח את זכרו של
אליעזר שמאלי איש חינוך דגול .
הועדה ממליצה למועצת העיר לקרוא לבית הספר ממלכתי א'
החדש על שמו ,או לחילופין קריאת רחוב על שמו.
)העתק הקריטריונים – נספח ג' ,הפרוטוקול – נספח ד'
והבקשה  -נספח ה' יישלחו לעיונכם בדואר האלקטרוני(.
ה .הנושא :נציגי עיריית הוד-השרון במועצות איגוד ערים–:
הסבר :בהתאם לסעיף ) 8ג( לחוק איגוד ערים תשט"ו 1955-תמנה מועצת
העירייה את נציגיה במועצת איגוד ערים.
מועצת העירייה מתבקשת למנות את נציגי עיריית הוד-השרון במועצת
איגודי ערים כדלקמן:
ר"ג ,רמת השרון ,ת"א ,נציג העירייה :המהנדס מוטי
תקציב
רשות ניקוז ירקון
קסלמן
הוד-השרון
נוה-ירק – ע"י מועצה שוטף
אזורית דרום השרון  9 ₪ 146,096מועצות מקומיות,
 7מועצות אזוריות.
נציגי העירייה:
פ"ת ,כ"ס ,דרום
תקציב
איגוד ערים אזור
מר משה ארז – חבר מועצת
השרון ,ראש העין,
שנתי
השרון לתברואה
העירייה
מ.מ .גבעת שמואל,
₪ 38,347
מר מורדי תאני – מנהל
ג'לג'וליה ,גני תקוה,
כפר ברא ,כפר קאסם .המחלקה לאיכות הסביבה
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ניצה משה:
ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין  .7/09הצעה
הראשונה לסדר  -הצעה של יחיאל דמארי ,בנושא דיור לזוגות צעירים .הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת וועדה שתעסוק בנושא דיור לזוגות צעירים.
יחיאל דמארי:
יש הצעה לסדר שלי .אבל בהתחלה לפני שאני אתייחס להצעה ,אני פשוט מצאתי לנכון
למרות שיש כמה מהצופים פה ומדברים על הנושא הזה ,שלפחות רצוי מאוד להגיד משהו
לפני ישיבת מועצת העיר .אולי יהיה לנו מזל .אני מצאתי לנכון היום בדיוק אולי זה
מתאים ,חבל שרוב חברי המועצה לא נמצאים פה .אני פשוט רוצה להקריא פה משהו,
שכתוב שתבינו על איזה מנהיגות טובה שיכולה להיות .יצאו בנות יתרו לרעות את הצאן.
בואו וראו רועי מדיין וגרשו אותם .בא משה והציל אותם מיד הרעים .משה היה רועה צאן
יתרו .הביט הקדוש ברוך הוא מן השמיים אל משה .ופה הוא בחן אותו כרועה צאן .היה
משה נוהג בצאן באהבה וברחמים .פעם אחת ברח ממנו גדי רץ משה אחרי הגדי לחפש
אותו .אמר משה .אוי לי שמא יטרף הגדי ,שמא יפול מן הצוק .מצא הגדי ברכה של מים
והוא עומד לשתות .הגיע אליו משה ועומד על ידו .כשגמר הגדי לשתות ,הרים אותו משה
בזרועותיו ,חיבק משה את הגדי ואמר צמא היית גדי שלי ואני לא ידעתי .עייף אתה גדי
שלי ,בוא ונרכיב אותך על כתפיי .הרכיב משה את הגדי על הכתפיים והחזיר אותו אל אמו.
הביט הקדוש ברוך הוא מן השמיים אל משה הרועה באהבה ואמר בחנתי אותך בצאן,
משה ,בני יש לך רחמים לנהוג צאנו של יתרו ,אתה תהיה מנהיג ורועה צאן עם ישראל.
עכשיו אני אתייחס לנושא של זוגות צעירים .האמת חברים אני כבר לפחות ,לא אגזים.
אבל לפחות איזה  25שנה אנחנו כל הזמן רצים על הנושא של הזוגות צעירים .אני לא יודע
משום מה ,אנחנו מתחילים עם הנושא הזה ועוד פעם נופל .למה לא מצאנו מקום .אין דבר
כזה לא מצאנו מקום .מקום תמיד אפשרי .אם פארק ארבע העונות היו מאה אנשים ,מאה
תושבים ,מאה בעלי בתים .אפשרו לתת ולמכור את המקום הזה ועשו ממנו פארק .אז אין
שום דבר בעולם לא קיים .חוץ מזה פעם דיברו על הנושא של לעשות כלבייה על יד בית
העלמין .מעבר לזה  15דונם ,שרצו לתת את זה .אני התעקשתי ואנחנו עשינו כל מהפיכה,
שלא לעשות שם את הכלבייה נעשה את זה זוגות צעירים .איפה מעבר להרחיב את הוד
השרון מערבה .אז אולי ישנו שמה .אי אפשר לבוא ולהחליט לריב היום על מגרש עוד פעם
אנחנו חוזרים על אותו דבר .אי אפשר התנגדויות וכל זה .אני היום מקווה – מקווה לפחות
בדבר אחד ,שתבחר איזה וועדה שהיא רק שתתמקד באופן יחסי רק אך ורק לנושא של
זוגות הצעירים .כי אנחנו חברים הכל אנחנו מדברים על החינוך .אנחנו מדברים הרבה
הרבה על נושא החינוך .אבל אף אחד לא מסתכל על השכבה קצת מלמטה .אם זה נושא
חברתי .אם זה נושא שכונות .אם זה נושא של פיתוח .אם זה נושא כל מיני דברים .אבל
מלמעלה זה בסדר אוקי .מקבלים פרסים .אבל מה שעלה מלמטה חברים .האנשים בוכים
מלמטה .אנשים לא יורדים ורואים את הנושא .האנשים לא רואים איך האנשים יושבים...
אנשים שעשו איזה חריגה או כל ..לא חשוב .אבל לשם שמיים שהילדים האלה לא
יסתובבו בחוץ .לא ישנו במקלטים .הייתי מאוד מאוד ,מעוניין לשלושה חברי מועצה
לקחת אותם .ולשים אותם ולהראות להם איזה מקומות ישנם וישנים שם אנשים באמת,
באמת אין להם אפילו שמיכה להתכסות ..לכן חברים באמת אני מאוד אישית לא יודע.
אבל אני מאוד אישית רגיש לנושא הזה של הקשישים ,הנוער וזוגות הצעירים האלה,
שרואים שהם מתמודדים כל הזמן עם ה חיים .ובתקופה האחרונה ,מי שקרא את הסקר
האחרון יש הרבה גירושין .יש הרבה שמשתמשים הרבה בנושא של רווחה .אז לכן אנחנו
לא שמים זה נכון יש את החינוך .משתדלים לעשות .אבל מלמטה ,מלמטה חברים אין לכם
מושג שלפחות בשנה שעברה הייתי מקבל לשבוע שמונה גרושות .היום אני מקבל 12 .12
גרושות חברים .צעירים .במשך החודש .זה הרבה .חברים זה הרבה .לכן אני אומר אני
מבקש מראש העיר ,מהצוות והצוות המקצועי ,מחברי מועצה .מכל אחד ,שיכול לסייע
ולעזור ולתת אפשרות שבאמת נרים את הפרויקט הזה .תודה רבה לכם.
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נדב דואני:
אני מסכים מאוד עם יחיאל .עם הדברים שאומר כאן .זה צורך מאוד מאוד חשוב בעיר
שלנו .במיוחד שלא נעשה מעולם פרויקט שכזה .בכפר סבא נעשו מספר פרויקטים .יושב
פה מנכ"ל העירייה מר רפי סער ,שעסק בפעילות מהסוג הזה וקידם מספר פרויקטים
כאלה בכפר סבא .פרויקטים לא קלים ,שדורשים המון המון אנרגיה .הפניית משאבים
ובעיקר יכולת להילחם נגד תחנות הרוח .ויושבת פה מהנדסת העיר והייתי מבקש לא
להתייחס כרגע ,אלא לקחת איזה רעיון ,כי אני עברתי על התוכנית של  1200ושוחחנו על
זה .כבר ישבנו פה באיזה וועדה .ישב שם יחיאל דמארי ,יגאל שמעון ,אלי טימור ,אביבה
גוטרמן .יש במתחם  1200שטח שהוא שטח עירוני .שטח של העירייה בעקבות – איך זה
נקרא ,איחוד וחלוקה .בעקבות האיחוד וחלוקה הרווחנו שם איזה שטח מסוים של דונם
או שניים .ובשטח הזה אני מאמין ,ואמור להיות שם מרכז מסחרי ,צריך להקים שם מרכז
מסחרי ועל המרכז המסחרי להקים מגדל מגורים ,שישמש את הזוגות הצעירים בהוד
השרון .הם יהיו מתחם שהוא מתחם יפה מאוד ,מושקע מאוד  1200 -שהקפידו עליו
הקפדה יתירה .מקפידים שם על קוצו של יוד בכל דבר .מתחם מכובד מאוד ,יפה מאוד,
מתוכנן .ואני חושב שעל המתחם הזה ניתן לפנות ליזם לומר לו קח את השטח המסחרי
ותקים מגדל מגורים ואותו למכור במחיר למשתכן ,לזוגות צעירים תושבים העיר .אני
סומך שהוועדה תעשה על זה עבודה ,אנשי המקצוע ושבוועדה לבניין עיר הבאה ,נשב ונדבר
על הנושא הזה ונראה איך אפשר לקדם את הפרויקט הספציפי הזה.
חי אדיב:
מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? מה שאני מציע ,בעקבות הבקשה של דמארי .קודם כל
יישר כוח דמארי .אני יודע שהוא נלחם לפחות בקדנציה שלי ,ואני יודע לפני זה שהוא
נלחם על זה כל שנה .יש סיבות אובייקטיביות ,אבל המלחמות האלה בסוף עוזרות ,כי
אנחנו בכל זאת עושים מהלכים .אז כדי לקדם את המהלכים שכבר נעשו ועוד מעט אני
אזכיר אותם בכותרות ,אני חושב שנקים ועדה שתכלול גם מספר חברי מועצה ,שלושה
ארבעה חברי מועצה ועוד שני נציגי ציבור .לא אכפת לי כל מי שמעוניין פה ,שירים את
היד ונאשר אותו .נצרף לזה גם את נציגת מחלקת הרווחה ,את אביטל ואת מהנדסת
העיר .אני חושב שהפורום הזה של שישה שבעה חברים יכול להוביל תהליך ,שבסופו הוא
יובא לדיון במליאת הועדה לבניין ערים וכך נקדם את הפרויקט .מה דעתכם? בסדר? מי
מעוניין להיות בצוות בוועדה הזאת .מבחינתי ,דמארי אתה מעלה את זה ואתה תהיה
היושב ראש .חברים :אלי טימור ,נדב דואני ,אמיר כוכבי ושני נציגי ציבור .דמארי אתה
תמליץ בישיבה הבאה מי שני נציגי הציבור ,שני נציגים שייצגו אוטנטית את הוותיקים
בעיר .הם יהיו הצוות יחד עם שני אנשי המקצוע .זה הצוות .אנחנו מאשרים אותם .ונתחיל
בתהליך של דיון וקידום .ומה שחשוב יותר זה לא לעבוד פנימה ,כי לעבוד פנימה יש את
הצוות המקצועי והוא יודע .א .צריך להיות מעודכנים מה קורה ,וגם לעבוד החוצה.
החוצה זה מנהל ,החוצה זה משרד השיכון .אלה האנשים שלפעמים גם מעכבים תוכנית
כזו או אחרת ,ולכן אנחנו הולכים לקדם יחד גם מול הגורמים החיצוניים .ואתם נבחרי
הציבור מול הגורמים החיצוניים ,יחד איתי ,יחד עם הצוות המקצועי .מי בעד?
ניצה משה

הצבעה:
 10בעד – פה אחד:חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
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החלטה מס'  :90/09מועצת העירייה מאשרת ועדה שתעסוק בדיור לזוגות
צעירים .חברי הועדה הם:
מר יחיאל דמארי – יו"ר
מר אלי טימור  -חבר,
 חבר,מר נדב דואני
מר אמיר כוכבי  -חבר,
הגב' עירית טלמור-מ"מ מהנדס העיר,
הגב' אביטל בר  -מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים
שני נציגי ציבור שיובאו לאישור המועצה.
================================================
יחיאל דמארי:
רק דבר אחד להתייחס לנושא הזה פשוט .למרות שאנחנו צריכים מה שיותר לנצל את
הכתבות ואת הכותרות בשביל הנושא של האדמה ,שבנוגע לשר השיכון .ידוע לך שאני
הזמנתי אותו ,בהסכמתך ,הזמנו את השר להנה .אמרו לי שבמשך השבוע הבא הוא יבוא.
אז אנחנו נוכל .וננצל את ההזדמנויות והחלפות המילים בכלל שהוא מדבר על זה ,מדבר
על זה הרבה.
אלי טימור:
אני ברשותך ,אדוני ראש העיר ,אני מציע שלא להגביל את אנשי הציבור בין דרום ובמזרח
ומערב .מפני שהבעיה היא בעיה של כל הישוב .ולאו דווקא לקחת אנשים מפה מקצה זה
או מקצה זה.
חי אדיב:
בואו נסכם שיהיו שני נציגי ציבור הכי רלוונטיים לעניין והם יאושרו במועצת העיר הבאה.
ניצה משה:
אני עוברת לסעיף הבא .אמיר כוכבי הצעה לסדר בנושא הקצאת קרקע לפעילות דתית
ותרבותית של קהילת יונתן.

הצעת החלטה:

מועצת העיר הוד השרון תנחה את הנהלת העירייה לפעול
לקיצור הסחבת המנהלתית בהתנהלות מול הקהילה
הרפורמית המיוצגת על ידי קהילת יונתן ,וזאת משום
פגיעה מתמשכת בקהילה הולכת וגדלה של תושבי העיר,
אשר לצרכיהם לא ניתן מענה קבוע.

אמיר כוכבי:
הנושא של הקצאת קרקע לקהילת יונתן הוא סוג של דוגמא חיה ,בעיני .ואני מנסה להוריד
את הטון של הדברים ולא לנצל את זה ,שזה יופי של הזדמנות לאופוזיציה להיכנס בכל מי
שרק אפשר לכישלון העירייה בקביעת קריטריונים אחידים לחלוקת קרקע .בתגובה
לשאילתה שהגשתי לפני חודש ,קיבלתי דוח שלם ומפורט ,שהתבקשה עו"ד איילת לרר
מילאנו ,מנהלת מחלקת נכסים להגיש לי .דוח מקצועי ערך יפה מאוד ,עד כמה שדעתי
המקצועית משגת ועל פניו התשובה הזאת היא הגיונית ,כי אני ביקשתי ,אני שאלתי שאלה
מקצועית וקיבלתי תשובה מקצועית .וכל הסיפור הזה הוא מאוד טבעי .כשמתחילים
ללמוד את הסיפור הזה של קהילת יונתן והבקשה להקצאת קרקע לבית כנסת ,ולמי שלא
מכיר .נגיד שקהילת יונתן היא קהילה שמונה ,בהמעטה דווקא ,כמה מאות חברי קהילה,
שבאים גם לאירועי תרבות ,שלא קשורים לחגים ,וגם לחגים עצמם .וזו קהילה דתית,
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שמתקיימת פה כבר כמה שנים טובות .כשבאים לבחון את העניין הזה של בקשת הקצאת
הקרקע ,אני מסתכל על שני מסמכים שיש לי ,כשהראשון הוא תשובה של עורכת הדין
מילאנו ,שמתחילה ,זאת אומרת סקירת התהליכים שבה מתחילה ב 30.5.08-שאז בוצע
פרסום שני בעיתון ,בו מוזמן הציבור להגיש התנגדות לבקשה להקצאת קרקע תוך  45יום
ממועד ביצוע הפרסום .זאת אומרת מבחינת העירייה ,אז התחיל הטיפול המעשי בבקשה
של קהילת יונתן להקצאת קרקע .כאשר בפועל אם אנחנו הולכים חזרה ל15.12.2006-
מתפרסת כתבה גדולה בצומת השרון .שנתיים לפני כן או שנה וחצי ובה דוברות העירייה
מעבירה הודעה לפיה עיריית הוד השרון תפעל להקצאת קרקע לקהילת יונתן בהקדם
האפשרי .אז איפה כאן האמת? האמת מתחילה איפה שהוא באוגוסט  2003שקהילת יונתן
מגישה בקשה פעם ראשונה להקצאת קרקע לראש העירייה הקודם .ב 3.2.2004-הם
מחדשים את הבקשה הזאת ומפנים אותה אליך .ב 16.3.2006-הם מקבלים מכתב .הם,
קהילת יונתן – מקבלים מכתב מוועדת הנדסה ונקבע כי נושא הקצאות הקרקע לרפורמים
יובא לדיון במועצת העיר .זה ב - 2006-במרס .עד מרס  2008לא זז כלום .אז מתכנסת
הקואליציה הנכבדה ,שחלקה מאז עדיין קיים גם היום ,עדיין בקואליציה ,מר יגאל שמעון
ישב שם ,מר אביאל אברמוביץ ישב שם ,גדעון סעדי ישב שם .אם אני לא טועה גם מר
דמארי ישב שם .התקבלה החלטה ,ואת זה אני אומר שנתיים אחרי שהוועדה לבניין ערים
אמרה שהעניין הזה יגיע לאישור מועצת העיר ,ומתקבלת החלטה שתוך  14יום מרגע
ההחלטה בוועדת ההקצאות תובא ההחלטה לאישור מועצת העיר .כל ההתכתבויות
האלה גם ההתכתבויות המקצועיות.
יגאל שמעון:
במרס  2008לא הייתה קואליציה .תקרא לזה קדנציה קודמת ,אבל לא היתה לנו
קואליציה.
אמיר כוכבי:
השורה התחתונה שזה מראה על איזו שהיא כוונה .עכשיו אני לא נכנס להבטחות
האישיות ,שנטען שהם קיבלו ,הבטחות אחרות שנטען שהם קיבלו .אנחנו כולנו ראינו מה
שוות החלטות בתמיכות עם "כנפיים של קרמבו" שהקיצוץ שלהם ירד .ראינו עם עמותת
"רעים" .ראינו עם הרבה עמותות מה קורה יום אחרי הבחירות .אבל יש פה תחושה של
משיכת זמן ,שהיא לא בסדר ברמה הערכית כלפי ציבור ,שקיים פה בעיר ורוצה לדעת
תשובה לשאלה .אתה רוצה אותנו פה בעיר כן או לא? אפשר גם להגיד לא .זה לגיטימי .זה
בסדר גמור להגיד הוד השרון היא עיר בעלת צביון דתי ,אין פה מקום לרפורמים ,לפי
דעתי זה סוג של עבירה על החוק ,אבל אני לא בטוח בזה אז אני לא אומר את זה .זה בסדר
להגיד לא .אבל למשוך את הקהילה הזאת במשך שש שנים בהבטחות של כן ולא ואולי,
ובואו נראה ,עם סיורים ברעננה וסיורים בכפר סבא וסיורים בכל מיני מקומות אחרים
כדי לראות איך קהילה רפורמית מתקיימת .פה זה לא הבית כנסת הראשון,קהילות כאלה
מתקיימות כמעט בכל עיר.
דובר :איפה יש?
)מדברים יחד(
אמיר כוכבי:
אם אתה יודע את התשובות לשאלות שאני שואל ואתה שואל...
חי אדיב:
אני באמת לא יודע כל כך טוב כמו שאתה יודע  ,אתה עשית עבודת דוקטורט תגיד לי.
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אמיר כוכבי:
אני אומר עוד פעם .אפשר להחליט שמושכים אותם בעיני זו החלטה לא נכונה .אפשר
להחליט שדוחים את הבקשה הזאת ,גם זאת החלטה לא נכונה בעיני .זאת אומרת  ..יכול
לעשות מה שהוא רוצה .ההצעה לסדר כאן היא לבוא ולהוציא אמירה ממועצת העיר,
שאנחנו לא רוצים לסחוב את הסיפור הזה יותר .העירייה על הגופים המקצועיים שלה
צריכה לתת תשובה לכאן או לכאן .גמרנו ,שלא יחיו באשליות ושאנשים לא יחשבו שהם
מקבלים כשהם לא מקבלים .יש פה ,ופה אני מוסיף את המימד הציבורי ,יש פה קהילה,
שמאפשרת את המשך ההתייחסות להוד השרון בתור עיר ליבראלית ,פלורליסטית ,בעלת
דעות ותרבויות שונות ,ואין שום סיבה לדחות את הבקשה הזאת .עכשיו אם אתה רוצה
אפשר לעשות השוואה כמה זמן לקח מרגע שבית הכנסת ברחוב הגיבור הגיש את הבקשה
ועד שהיא אושרה בוועדת ההקצאות ,או כל בית כנסת אחר לצורך העניין.
חי אדיב:
לפחות  10שנים.
אמיר כוכבי:
אין שום בעיה .אם זה אורך הזמן של התהליך קיבלת תשובה .אפשר לעשות השוואה
ולראות כמה זמן התהליך לוקח ולתת להם תשובה – זה הזמן שאתם צריכים לחכות.אם
יש קריטריונים מוסכמים ואם יש תובנות של כמה זמן התהליך הזה לוקח ,אפשר להוציא
את זה לציבור ,שהציבור יידע.
יפעת קריב:
אני רוצה להוסיף ,לחזק את אמיר ולומר שני דברים .שלושה .אחד קודם כל חשוב לציין
שלפני הבחירות כולם הגיעו לקהילה הרפורמית .אני פשוט זוכרת את עצמי יושבת שם
באחד הערבים וזה אחרי זה כל המפלגות של העיר נכנסות ומבקשות את תמיכתם
ומבטיחות הבטחות .ועכשיו גם,
יגאל שמעון:
מי זה כולם ,סליחה?
)מדברים יחד(
יפעת קריב:
אבל בכל מקרה מה שאני רוצה להגיד זה פשוט תמיכה של האנשים בצורה זו או אחרת,
והגיע הזמן גם לממש את הדברים שנאמרו לפני הבחירות .זה נכון לקהילה וזה נכון לכל
נושא אחר שהבטחנו .דבר נוסף אם צריך לעשות שוב סיור ברעננה ולראות איזה בית
כנסת ,או איזה מרכז קהילתי מפואר יש שם.
חי אדיב:
מתי נבנה בית הכנסת ברעננה?
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יפעת קריב:
לפני שבע שנים .ואותם אנשים שבנו ברעננה זה אותם אנשים שבאו לכאן .ודרך אגב גם
חשוב לציין שיש להם מקורות לבנייה .הם צריכים את הקצאת הקרקע .הדבר השלישי
שאני רוצה להוסיף לפרוטוקול וזה גם קשור ליועץ המשפטי .בוועדת התמיכות אישרנו את
התמיכה לקהילת יונתן ,כמו שאישרנו תמיכה לעמותות אחרות בעיר .בהעברה הכספית
הראשונה עמותת יונתן "נפלה" בצורה זו או אחרת ,באופן מפתיע ולא קיבלה את
התמיכה .העניין הזה סודר באמת על ידי ירון ,שבדק את הנושא והם קיבלו את הכסף,
אמנם באיחור של כמה חודשים אבל קיבלו אותו .כשהגיע התשלום השני שוב קהילת
יונתן "נפלה" והייתי שמחה לדעת אם זה משהו עקבי ,כי הנושא הזה כבר סודר .הם לא
קיבלו את התמיכה בפעם השנייה .וזה גם דורש טיפול .זה מתחבר לסחבת שאמיר דיבר
עליה מול הקהילה באופן עקבי ,האם זה מגמתי?
יגאל שמעון:
תראה אמיר אני חושב שאני לא רוצה להגיד שאני השני .אני אומר אני הראשון שבעד
הקמת בית כנסת רפורמי .הראשון לא השני ,הראשון .אני חושב שמגיע לקהילה הזאת
בהוד השרון מבנה ,קרקע .כי כשאני עובר ברעננה וכשאני רואה את המיקום של רעננה
ואת בית הכנסת ואת הפעילות ,אני חשוב שזה עושה לי טוב ,כי יש אוכלוסיה שמקבלת
בדיוק מה שהיא צריכה .תמכתי בזה כל השנים ואני תומך בזה גם היום .רק מה צריך
להבין ,שצריך מקום ,שיהיה מוסכם ומקובל על כולם ויש הליך כדי לקבל את המקום.
אתה צריך הליך לבצע איזה שהוא הליך .אני מבחינתי חושב שפעלנו על פי מסגרת החוק,
ויש לנו וועדת הקצאות ,יש לנו מנהלת נכסים ,ההליך הוא הליך תקין ,לא היה שום עיכוב
וחבל שההצעה הזאת עלתה לפני שנערכה בדיקה מול כל הגורמים .ולראות שבעצם אנחנו
הובלנו את זה לכיוון הנכון .רק מה ,אבל יש בעיה ,שלפעמים המיקום הוא לא מתאים.
כשאתה קובע מיקום מסוים ואתה רוצה שבמיקום הזה נאשר מבנה ,או בית כנסת,
)מדברים יחד(
יגאל שמעון:
אני אישית קיבלתי עשרות פניות של תושבים כולל תושבי המתחם.
אמיר כוכבי:
או שזאת התשובה שלכם...
יגאל שמעון:
אני מתייחס.
חי אדיב:
כל חבר מועצה וגם סגן ראש העירייה מותר לו להביע את דעתו לפני קבלת החלטה.
תנו לכל אחד להגיד את מה שהוא רוצה .תנו לו לסיים.
יגאל שמעון:
יכולתי להגיד מראש שאני מבקש שלא לדון ,להסיר את זה מסדר היום .לא רציתי .כי אני
חושב שכן צריך להעלות ולתת לך תשובה .כי צריך לדון בזה באופן כזה שלהבין שאנחנו
לא נגד ,אנחנו בעד ,אנחנו רוצים .רק מה שאנחנו לא רוצים ליצור מצב ,שהציבור יהיה
אנטי .ברגע שהציבור אנטי כל המהלך הזה הוא לא טוב .יש לנו מקומות בהוד השרון,
שאפשר לבוא ולומר זה המקום הכי מתאים .ואני מציע אדוני ראש העיר ,להקים – למנות
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מיד היום ,צוות של שלושה כולל אמיר בתוכו ,לבחור מקום ,שיהיה מקובל .גם יפעת אין
לי בעיה .כל מקום שיהיה מקובל ולהריץ כמה שיותר מהר את הנושא הזה ,כי אני חושב
שזה חשוב.
נדב דואני:
אני חושב שאין פה תמימות מלאה לגבי הסוגיה הזאת .אבל אני חייב להודות שגם אני
תומך בהקצאת מקום לקהילה הרפורמית ,מקום שמשמש להם גם כבית תפילה ,וגם כבית
לפעילות המבורכת שהם עושים בעיר .הם פעילים מאוד בתחום התרבות כאן ,בתחום
החינוך .אני חושב שצריך לתת להם בית .כמו שאנחנו מכירים את הדברים הם לוקחים
זמן ,לצערנו הרב .אני חושב שגם ראש העיר כאן מתמודד מול "דינוזאורים" לפעמים .ואני
מדבר פה על המערכת הבירוקרטית במדינת ישראל .לפי מיטב הבנתי ,בזמנו הייתה איזה
הצעה לקרקע ,אבל הייתה התנגדות של תושבי האזור ורק צריך להציע קרקע חלופית,
מקום אחר ,לדבר עם התושבים לנסות לקדם ולסייע להם להגיע כמה שיותר מהר .ויגאל
אני תומך בהצעה שלך .תקדם את העניין ותיתן פיתרון ,ותיתן מענה לקהילת יונתן בהוד
השרון ,שיהיה לה בית ומקום לפעול .אין מה לעשות צריך לאפשר פה חופש פולחן לכולם.
גם אם אנחנו לא שייכים לקהילה הזאת.
נועם פעיל:
אני עוד פעם ,אני תומך .אני חושב שאנחנו צריכים לעזור לקהילה הזאת .יש להם תחושה
שיש איזה גורמים שמעכבים את זה בכוונה .יצא לנו לפגוש אותם לפני הבחירות וגם אחרי
הבחירות ,ויש להם תחושה קשה ,הייתי אומר ,יש גורמים אינטרסנטיים ,בעירייה,
שבכוונה לא רוצים להקצות להם .אני חושב שאנחנו צריכים להראות להם ,שהכוונה שלנו
אם באמת אפשר לקצר את אותם הליכים .ובאמת אני מבקש אם אפשר באמת לעשות
משהו מזורז בעניין הזה.
אביאל אברמוביץ:
אני ללא שום סייג תומך בהקצאת קרקע – הקצאת קרקע לקהילה הרפורמית .רק יש לי
בקשה לכל חבריי  -ואליך אמיר תנסה לא להשתמש בהצעות לסדר כאיזה שהיא כוונה
עיתונאית ,קנטרנית ולא נעימה .זאת אומרת "פגיעה מתמשכת" ,וכאלה דברים .תגיד אני
רוצה שיקצו קרקע וזהו .בלי האריזה הזאת ,כי אתה יודע האריזה הזאת עושה מזה
באמת ,מוציאה אותם לא נכון ,הם אנשים גאים ושמחים ,אני מכיר אותם טוב מאוד.
פשוט צורם לי הסגנון .זה הכל.
חי אדיב:
האמת שגם לי צורם הסגנון.
)מדברים יחד(
אלי טימור:
למרות שאני הולך לבית כנסת בשבת ואני מכיר ומוקיר את המובילים של הקבוצה הזאת,
יחד עם זאת רבותי ,ביחד עם זאת הוועדה ,שתקום או שהולכים להצביע בעדה ,יפה
הייתה עושה אם תשב עם האנשים הרלוונטיים ,ולשמוע את הדרישות .איפה מה ,למה מה
הם צריכים .על מנת שנדע איך לאן לכוון את המקום ועליו להצביע.
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אמיר כוכבי:
חי ניתנה פה תשובה על ידי יגאל ,שממנה משתמע שיש בעיה עם השטח שהוקצה
מלכתחילה ,זה השטח שדנים בו .
חי אדיב:
קודם כל אף אחד לא נגד הקהילה הרפורמית .כמו שאף אחד לא נגד עמותת "עמיחי",
שמבקשת כבר שבע ,שמונה ,עשר ,חמש עשרה שנה בית ,מקום ולא נתנו לה .וכולכם
מסכימים כאן ש"עמיחי" מגיע להם לא פחות מהקהילה הרפורמית ,לא פחות מגורמים
אחרים ,לא פחות מהקשישים ,שצועקים  10-15שנה להקים להם בית לקשישים  -דיור
מוגן לקשישים ,שאין להם ,והכוונה לסיעודיים .כולם מבקשים והם מחכים בדיוק באותם
שנים .ורעננה הגדולה שמונים אלף תושבים רק לפני שבע שנים ,כרגע אמרו .אז בוא נגיע
לגודל של רעננה ,ואז יהיה בהחלט לרפורמיים .בכפר סבא הגדולה – מאה אלף איש בנו
להם לפני תשע שנים ,עשר שנים .עכשיו אנחנו לא נגד רבותי .אנחנו לא נגד .אף פעם לא
אמרנו נגד .יותר מכך שום דבר לא נכשל ,קבענו קריטריונים מה שלא היו לפני חמש שנים,
בעבר לא היו קריטריונים .המצאנו קריטריונים ,כשבאף עיר במדינת ישראל לא היו
קריטריונים .בעזרת היועץ המשפטי הנוכחי ויחד עם צוות שלם עבדנו ועמלנו קשה לבנות
קריטריונים .בזבזנו הרבה זמן לצערי הרב .אבל מה לעשות אלה החיים במדינת ישראל.
אם לוקח לבנות מרפסת חמש שנים ,אז עשר שנים לבנות בית שזה גם הישג ביחסיות
הזאת ,ואני לא רואה את זה בצד החיובי של העניין .אבל זו הבירוקרטיה .יחד עם זאת
בוא נכנס לתמונה .הוד השרון ,מה שעשתה הוד השרון בחמש השנים האחרונות לקהילה
הרפורמית אף עיר במדינת ישראל לא עשתה .ומי שפה ייתן ציונים יגיד נכשלנו ,לא
נכשלנו ,חוקי ,לא חוקי ,מבלבל את המוח ועושה פוליטיקה זולה .ואם יש פוליטיקה אז לא
יהיה רפורמים .לא תהיה בנייה לרפורמים וזה הכל .וגם אם זה בניגוד להבנה שלך או
בניגוד לחוק .אבל אני לא נגד הרפורמים ואני לא הולך בניגוד לחוק .ויש פוליטיקה ,כי יש
אנשים שהם חובשי כיפה והם נגד רפורמים והם הצביעו נגד .בקואליציה הקודמת הצביעו
נגד .למרות הנגד העברנו החלטה לא קלה ,לציבור שלא אוהב את זה .אז בואו לא נסיט את
זה לצד הפוליטי ,כי מהר מאוד יהיה פה ויכוח וריב כמו שיש בירושלים .לפתוח בשבת לא
לפתוח בשבת .אני לא רוצה להגיע לזה .אנחנו הגענו להישג של סטטוס קוו עם הדתיים
חילוניים ,רפורמי לא רפורמי .אל תסיטו את זה לכיוונים האלה .כי אם תסיטו מהר מאד
"תדלק המדורה" .ואני מציע לכולכם לא לקרוא סיסמאות" .ונכשלנו"" ,בניגוד לחוק"
ומה עם עמותת "עמיחי"? ומה עם הקשישים שאני רוצה לתת להם?  -ויש לי כבר תקציב
זה לא שאני הולך לגייס כסף .יש לי כסף ואנחנו יכולים לעשות .ולכן בוא נעמיד את
הדברים על דיוקם .הקהילה הרפורמית מאז שאני מכהן ,מקבלת תמיכות ,מקבלת כסף
ביחס למה שמקבלים אחרים  -די מכובד .אולי צריך יותר....

יפעת קריב:
שלושים אלף בשנה חי.
חי אדיב:
מקבלים תמיכות.
יפעת קריב:
שלושים אלף שקל.
חי אדיב:
מה זה משנה?
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יפעת קריב:
לא ,שהסכום יהיה ברור ,שאף אחד לא יחשוב...
חי אדיב:
זה הרבה מאוד כסף למצב הכלכלי של העירייה .וזה הרבה ,הרבה מאוד כסף יחסית
לגופים אחרים .ואם לא קיבלו היום ,כי כל האחרים לא קיבלו .כי יש בעיות אחרות.
וועדות התמיכות שתתכנס תחליט .מה אתם רוצים ממני אתם חלק ממנה .אז קודם כל
העמותה הזאת קיבלה .קיבלה בחמש השנים מה שלא קיבלה בעבר .וקיבלה גם יותר מכל
עיר אחרת .תראו לי בערים אחרות כמה הקהילות הרפורמיות מקבלות אני מוכן
להתחרות איתם .בלי לבדוק ,אני עוד לא בדקתי .זה דבר ראשון .דבר שני  -בית קברות
רפורמי בהוד השרון אישרו -מה שלא אישרו לא ברעננה לא בכפר סבא ולא באף מקום
אחר .אז מה אתם מבלבלים את המוח .
יפעת קריב:
זה מומש?
חי אדיב:
מה זה משנה .יש פה תהליכים .וזה באמצע תהליך .אז תפסיקו לבלבל את המוח .תשבו
בוועדת בניין ערים ,תשבו עם מהנדסת העיר ,תלמדו את הנתונים אחרי זה תעשו כותרות
בעיתונים ,אחרי זה דיון במועצת העיר.
אמיר כוכבי:
אנחנו באנו ליישר דברים זה...
חי אדיב:
אני לא רוצה ליישר דברים .אני רוצה להגיד לכם את העובדות ומה שאתה לא מבין תלך
ללמוד.
)מדברים יחד(
יפעת קריב:
אין כזה דבר בית קברות רפורמי .לפרוטוקול אין מושג כזה .אזרחי זה לא רפורמי.
חי אדיב:
סליחה אני מתנצל לפרוטוקול ,זה בית קברות אזרחי .לעניין המרכז ,או בית הכנסת
הרפורמי .בארבע החמש שנים האלה היו פה הרבה תהליכים עם הרבה גורמים .מה לעשות
מעבר לחוק יש פוליטיקה והגוף הזה שיושב פה – פוליטיקה ,ולגוף הקודם היה כנראה
רוב נגד ולמרות זאת עשינו כמה מהלכים והמהלכים האלה גרמו לעיכובים לא מעט.
מעבר לדיווח הפורמאלי שקיבלת מאנשי המקצוע ,שאני מכבד את כל אחד בנפרד .אבל
בדרך ,בתוך זה יש כמה פוליטיקאים שחלקם מסכימים ,חלקם מתנגדים.
)מדברים יחד(
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חי אדיב:
למרות שיש בין חברי המועצה אנשים דתיים שמתנגדים ,אנחנו ממשיכים להוביל את
ההליך .אז תכבדו גם את אלה שמתנגדים .הם מתנגדים והם בקואליציה ויכול להיות
שהם יבואו ויצביעו נגד .אז אתה מחמם את האווירה ,שבסופו של דבר הם יצביעו נגד ואז
הדבר הזה ייכשל .מה שאני רוצה להגיד לקהילה שאני מכבד ,וחלק גם חברים טובים
ואישיים שלי ,אנחנו נמשיך לפעול כדי לקדם להם מקום .פעם אחת הקצנו שטח די מכובד
וחלק מחברי המועצה ,לא הדתיים ,התנגדו למיקום הזה .ואני יכול לתת לכם תיעוד
ואפשר לעשות דיון בוועדת ההקצאות או בוועדת תכנון ובנייה .ואחרי זה מצאנו מקום
ובמקום הזה הוא מוגבל  -חמישה שישה דונם .ובסופו של דבר הקצנו את המקום הזה
לשלוש קבוצות שונות .גם "עמיחי" ,גם הקשישים וגם הרפורמים .עשינו בדיקות ,עשינו
הכל .וגם אותה אוכלוסייה ,שבסך הכל גם אין לה שום התנגדות לקהילה הרפורמית
מתנגדת למצב שכולם נמצאים במקום אחד והם ביקשו בכל לשון של בקשה לדלל את
העומס של המקבץ ,של שלושה גופים במקום אחד ,ולבקשתם ,כי אני לא הולך למלחמות
לא עם קבוצה אחת ולא קבוצה שנייה – "כולם בניי" וכולם צריך לתת להם את השירות.
ולקהילה הרפורמית אנחנו מחפשים לה מקום .דרך אגב ,ממה שנתנו לה היא לא מרוצה,
כי היא רצתה את החמישה שישה דונם .ודונם וחצי שהקצו לה או מתכננים להקצות לה
לא מספיק לה ,לפי השיחות שלי עם הרב בוידן .הבירוקרטיה הזו לוקחת קצת זמן .מה
לעשות? אנחנו לא נגד ,לא עושים דווקא ,אנחנו רוצים לדחוף ולפעול ואני אשמח מאוד
שיקום גוף ,או וועדה מצומצמת שתבקר עוד הפעם את הדברים האלה ונמצא מקום
שתסתכלו אתם בעיניים במקום שאני אסתכל בעיניים ,לאותם אזרחים שתשימו להם את
המבנה הזה על יד ,תגידו להם למרות התנגדותכם אנחנו נסכים .למה שאני אהיה הרע –
תהיו אתם הרעים .פעם אחת תהיו אתם הרעים .לא חכמה להיות רק בסדר עם צד אחד
ולא עם הצד השני .ולכן עיריית הוד השרון תקדם ותעשה הכל כדי לזרז ולתת מקום
לקהילה הרפורמית .ואני חושב שזה מכובד וטוב וצריך לעשות את זה אבל תנו לעסק
לזרום וטוב שהעליתם את זה .אני מקווה שוועדת הקצאות תאתר את המקום הנוסף ,כזה
או אחר ,ונקצה אותו בהתאם לנוהל ,כמה שיותר מזורז ואם יש דרכים לקצר תהליכים,
שאני מאוד כועס עליהם ,אבל אני לא יכול למנוע אותם .התהליכים זה פרסום ,ועוד פעם
פרסום ,ועוד פעם פרסום ,ועוד פעם התנגדויות ,ועוד פעם ויכוח ,ועוד פעם זה .אבל חברה
מה לעשות? זה לא אישי .אם קהילת "עמיחי" שאני מאוד מפרגן לה ומאוד אוהב את
הפעילות והעשייה שלהם בתחום של נגישות וקבלת השונה  -גם היא תקועה ,היא עשר
שנים ויותר מאז הגשת הבקשה .עובדה שלא הצלחנו עד היום להקצות להם מקום בצורה
מסודרת.
יפעת קריב:
בסדר אולי אנחנו יכולים לתת להם כרגע את אחד מחמישים בתי הכנסת בעיר?
חי אדיב:
על זה נעשה דיון אחר .אם זה חשוב לך מאוד,תעשי דיון בועדות המקצועיות ולא בישיבה
פוליטית כזאת .אני אומר לך ,זו ישיבה פוליטית .הישיבה הזאת היא ישיבה פוליטית.
אנחנו רוצים לתת לקהילה הרפורמית .מה שאני מציע שנוריד את זה מסדר היום ונמשיך
לתת ,כולנו פה אחד ,ואני מקווה שכולנו פה אחד בעד הקהילה הרפורמית ,לתת לה את
המקום הכי טוב שאפשר .להשתדל ,אם אפשר להגדיל את הדונם וחצי  -נשמח מאוד אם
אפשר .הכול ברוח טובה .אנחנו לא נגד .וזה שזה לוקח קצת יותר זמן  -מה לעשות? נכון
רצינו כמה פעמים וזה השתנה .נכון .השתנה .השתנה כי המציאות השתנתה ,הנתונים
השתנו .מה לעשות? זה חלק מתהליך התכנון .הרבה פעמים אנשים רוצים לבנות בית
באיזה שהוא מקום והחוק אומר לפרסם .אחרי שמפרסמים יש התנגדות .פעם אנחנו
מקבלים את ההתנגדות ופעם אנחנו לא מקבלים את ההתנגדות.
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יפעת קריב:
רגע ,חי בלי להתייחס רגע לקהילה הרפורמית או ל"עמיחי" .אנחנו נמצאים במצב שאנחנו
בונים עיר עם בניינים ,באמת עיר שהולכת להכפיל את גודלה .באמת הרבה תושבים
חדשים שהולכים להיכנס וחייבים לבנות עוד מבנים קהילתיים לכל העמותות ,לכל
הארגונים.
חי אדיב:
יש לך כסף?
יפעת קריב:
לא .אבל תקצה קרקע .הם באים ואומרים לך תקצה לי את הקרקע ,אנחנו נשיג את
התרומה.
חי אדיב:
אבל סיכמנו שאנחנו מקצים .מה הוויכוח?
יפעת קריב:
אבל אני רק אומרת חייבים ,אי אפשר לבנות בניינים בלי מבנים קהילתיים .אתה מביא
לפה אוכלוסייה – אוכלוסייה רוצה שירותים .ביום שישי היא רוצה להתפלל ,ביום כיפור
היא רוצה להתפלל ,בערב פסח היא רוצה להתפלל ,רוצים לחגוג" .עמיחי" צריכים גם כן
לקבל את המקום שלהם .אין לי בכלל ספק.
חי אדיב:
אני לא יודע אם הצבעת בעד או נגד .אני חושב שהצבעת נגד .בתחילת הקדנציה ,בחודש
הראשון הבאתי אישור לעירייה לתב"רים של  350-400אלף שקל ,שמתוכם יש מבני ציבור
כאלה או אחרים .אני מקווה שהצבעת בעד .אם הצבעת בעד זה בסדר .אני אשמח מאוד
לכל רעיון שתעלי ,אבל כל זה קשור בכסף ,קשור להרבה מאמץ גדול שאנחנו עושים.
ובשנה הזאת למי שלא יודע וחברי המועצה כדאי שתשמעו ,בשנה הזו קרה משהו בעולם.
קרה משהו .הרבה גופים התמוטטו .פיטרו הרבה אנשים .בין היתר במקרו זה מגיע גם
להוד השרון .אף קבלן בחצי שנה האחרונה לא בנה ולא רוצה לבנות ,או אמר אני אבנה
מחר .המשמעות שבחצי השנה האחרונה לא נכנס כסף לקופת העירייה בענייני בניה .כסף
שאפשר איתו להניף .וכל מה שרצינו השנה לעשות אני מודיע לך ,אני מודיע לכל מי
שרוצה לשמוע ,שכל מה שתכננו השנה והבטחנו ורצינו יידחה לפחות בשנה במקרה הטוב.
במקרה הרע יידחה בשנתיים .מי שלא מבין את זה ,או לא רוצה להבין ,או לא מחובר
למציאות בעולם ובמשק הישראלי ובהוד השרון ,שיעשה עם זה מה שהוא רוצה ,אבל זו
המציאות .אני מציע שנקרא לכולם בהצבעה ,שאנחנו בהחלט עדיין רוצים מקום לקהילה
הרפורמית על פי המגבלות והנתונים שיש לנו .זה הכל.
אמיר כוכבי:
אפשר לקבל תשובה לגבי השאלה האם כרגע יש קרקע שמדובר עליה או שאין? כי לפי
המסמך שקיבלתי ממחלקת נכסים יש קרקע שמדובר עליה .לפי מה שאתה אמרת אין.
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חי אדיב:
יש קרקע .וחלק גדול ,וכל השכונה שם מתנגדת לריכוז של מסה של שלושה מבנים .אז
אולי אתם תעזרו לי להחליט בשביל הקהילה הרפורמית את מי אתם מוכנים לבטל .את
מרכז הקשישים שיש כסף וצריך לבנות אותו אתמול ,או את קהילת "עמיחי" של ילדים
עם מוגבלויות שרוצים סיוע ,או לדחות את הקהילה הרפורמית? בואו נעשה הצבעה מי
בעד מי נגד? מי בעד הקהילה הרפורמית מי נגד? גם הרפורמים רשאים להצביע מי בעד מי
נגד .בואו תגידו לי.
אמיר כוכבי:
חי את הדמגוגיה הפוליטית הזו...
חי אדיב:
זו לא דמגוגיה זה אמיתי ,צריך להחליט .אני החלטתי .עכשיו תגיד לי אתה ואני מוכן
לפתוח את זה לדיון למרות ההחלטה שלי ,אם אתם רוצים לשנות את סדר העדיפויות.
קהילת הקשישים והסיעודיים ,שהם בסוף חייהם? הילדים השונים הזקוקים לעזרה ,שאין
להם מקום ורוצים מקום ,או לקהילה הרפורמית .האם לדחות את הבקשות שלהם ולשים
את הקהילה הרפורמית שם על חשבון הקשישים? בכל מקרה לא יהיו שלושה ביחד.
אמיר כוכבי:
למה לא...כל אחד מבתי הכנסת שנבנו בעיר בעשור האחרון?
חי אדיב:
כמה בתי כנסת בנו בעשור האחרון?
)מדברים ביחד(
חי אדיב:
בית כנסת אחד שהתחילו איתו לפני עשר שנים וקיבלו אותו עכשיו? אז הוא נבנה אחרי
עשר שנים .בוא תן צ'אנס למערכת שאחרי עשר שנים יהיה גם לקהילה הרפורמית .אני
אומר לפני זה.
יפעת קריב:
אם אנחנו רוצים להתקדם לכיוון אופרטיבי ,שזה מה שאנחנו רוצים ,בואו נקיים דיון
עכשיו במקום לצאת לפגרה ,בנושא של מבנים קהילתיים בהוד השרון בחמש השנים
הקרובות.
חי אדיב:
אתם רשאים לבוא ,להביע את דעתכם .אם אתם רוצים לקדם את הנושא באמת אתם
רשאים לבוא לועדת הקצאות ולהביע את דעתכם.
אלי טימור:
היה דיון ,והועדה המקצועית הראתה את התוכניות החדשות על יד כל בניין איזה מבני
ציבור יש ,מבני קהילה ,בתי כנסת ,מוסדות חינוך כאלה ואחרים.
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אני חושב שגם יפעת השתתפה בישיבות האלה שהציגה לנו עירית בצורה יפה את כל
מוסדות החינוך שיש ,בתי ספר ,גני ילדים ,בתי כנסת ,מגרשי ספורט .הציגו את הכל.
) מדברים יחד(
אביבה גוטרמן:
רגע חי ,בואו תסגרו את העניין הזה במקום להתווכח עכשיו שעה.
חי אדיב:
אנחנו לא מתווכחים .לא יכול להיות שיעלו כותרות שאין להן בסיס עובדתי.
אביבה גוטרמן:
יש מקום וזה צריך להיות ברור .היה מקום שהוחלט ששם יהיה גם לקהילת יונתן וגם
ל"עמיחי" ,הסברת את זה ועוד פעם נסביר  -לשלושה .התושבים שם לא מתנגדים
לקהילת יונתן .הם מתנגדים למקבץ .עכשיו רגע ,ואומר חי פה ,תגידו אתם מה נכון .סדר
עדיפות .האם אתם חושבים ש"עמיחי" לא נבנה להם עכשיו .כולם עומדים באותו סדר
גודל של זמן .לא ניתן ל"עמיחי" ,לא ניתן לעמותת "קליק" או להם לא ניתן .מה שאני
שואלת עכשיו ועל זה תענה לי ואחרי זה נחליט  .האם ברגע זה שאנחנו דנים ניקח
לרפורמים ,תשב וועדה .תוך כמה זמן מתכנסת? תוך כמה זמן מציעה קרקע חלופית? כמה
זמן זה ייקח? ונקבל החלטה לפי זה.
חי אדיב:
מצידי שיתכנסו בתוך שבוע.
אביבה גוטרמן:
ויש עתודות קרקע שאתה יודע מהם ,
חי אדיב:
מה זה יש? מה אני ?....יש ועדה לבניין ערים ,הצוות שימונה יישב עם הועדה ויחליטו תוך
שבוע מהיום.
אביבה גוטרמן:
מה שבדיוק אמר יגאל .עכשיו סוגרים וועדה .במיידי לקבוע לה.
)מדברים ביחד(
יפעת קריב:
אם ממשיכים את דברייך וגם מה שחי אמר .יש לנו בעיה כספית מאוד עצומה בבנייה של
עמותת "עמיחי" .בבניה של הדיור המוגן .ולדיור המוגן אין בעיה.
חי אדיב:
ב"עמיחי" ובה ...אין לנו בעיה  -יש כסף ,יש לנו תקציב .כרגע הבעיה היא הקצאת קרקע,
ואיתור קרקע שהיא תהיה תואמת את הרצונות של הרפורמים ופעם שנייה לא תפריע
לסביבה הקרובה .מתוך הנחה שלא יהיו התנגדויות משמעותיות .אני מציע לקבל את
ההצעה של יגאל ,נקים צוות .אם מי שרוצה מהצוות שהעלה את זה בבקשה אתם מוזמנים
להיות בצוות.קדימה מי רוצה להיות הצוות?
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יפעת קריב:
תוך חודש לבוא עם...
חי אדיב:
אני בעד שבוע .מי רוצה להיות בצוות? נועם...
)מדברים ביחד(
ירון סולברג:
אמיר הבקשה הוגשה בנובמבר  .2007שנת  2008אני מזכיר לכולם ,את מה שכולם יודעים,
הייתה שנת בחירות .אני מזמין את כל חברי המועצה הנכבדים לבדוק כמה רשויות
בישראל עשו הליכי הקצאת קרקע במהלך שנת בחירות .אני חושב שהוד השרון ,ואני יודע
את זה ,היא בין היחידות שהמשיכה ,אם לא היחידה ,שהמשיכה בהליכי הקצאה בשנת
בחירות .עובר לבחירות כאילו לא התקיימו הבחירות בכלל .אמיר קיבל את זה בנייר
המפורט .אני לא יודע למה היה איזה צליל של לעג על זה שנסענו לרעננה ללמוד .אלא
הפוך .הצוות לא יודע מה זה קהילה רפורמית .הלכנו ללמוד מה הצרכים מה המשמעויות
כדי לדעת לעומק ולהבין איזו החלטה אתם ...תסתכל שוב בתאריכון שקיבלת .כל
ההליכים ,כל הפעולות בוצעו גם בספטמבר גם באוקטובר גם בדצמבר לאורך כל שנת
 .2008אז קשה קצת להגיד שההליך לא היה מהיר .באמת אני אומר לכם לא בקנטרנות,
אלא באמת לבדוק כיצד נהגו רשויות אחרות בהקצאת קרקע .ותופתעו לראות אמיר,
שבכלל לא היה שום הליך בעניין הזה .כלום .נמנעו .אני אולי אחדש לכם ,כי אני לא חושב
שכולם אמורים לדעת ,אבל במסגרת דיוני הוועדה מהר מאוד ,וראש העירייה התייחס לזה
אמר שהרב בויידן בכלל לא רצה .כי הוא חשב שהקהילה תקבל כחמישה דונם ,ופתאום
התברר שהשטח הוא הרבה יותר קטן בין אחד וחצי לשני דונם ,ואנחנו נפרט את זה
במסגרת ההמלצות שיובאו בפני חברי מועצת העיר ,תיכף נדבר על לוח זמנים .הוא זומן
למנהלת הנכסים למספר פגישות ,כדי לשכנע אותו לא למשוך את הבקשה חזרה .זאת
הייתה הכוונה למשוך את הבקשה חזרה .אמיר ,אני מדבר בצורה ברורה ואני עומד
מאחורי מה שאני אומר .הייתה כוונה למשוך ואנחנו עמדנו על כך ,שההליך שהתחלנו
איתו יושלם .ננסה במסגרת האפשר ,במסגרת הקיים להקצות את המכסימום האפשר
לטובת הקהילה ,נביא את ההמלצות בפני חברי מועצת העיר ,ושחברי מועצת העיר יהיו
אלה שבסופו של דבר יחליטו מה לעשות בעניין .זאת הייתה הכוונה .העיכוב היחיד שאתה
יכול לומר והוא העיכוב שקיים זה שכעת בחודשים האחרונים ,מפברואר פחות או יותר,
של כתיבת ההחלטה בעניין הזה .נכון נשמעו מתנגדים ,אני מיידע את כולם שגם נערך סקר
בעניין  -סקר תושבים ,ונעשו פה הרבה מאוד פעולות כדי שההחלטה ,שאף אחד לא יחשוב
שאנחנו סתם כותבים אותה,
יפעת קריב:
)...לא שומעים(
ירון סולברג:
גם שם נערך סקר ותוכלי לבקר אותו .ואדרבה נשמח לקבל ביקורת עניינית .ותגידי אם
טעינו במשהו ונתקן .אז כמו שאמרנו יש כאן מקבץ של הקצאות ,שבהחלט אתם תדרשו
לזה .הוועדה צריכה להשלים את המלאכה ,היא תשלים את המלאכה בכל מקרה .היא
תביא בפניכם המלצות  -תוכלו להחליט .מה שתחליטו תתנו עדיפות אז בעת ההיא ,אם
אתם רוצים לגוף כזה או לגוף אחר ,להקצאה כזאת לפני הקצאה אחרת וכן הלאה .זאת
בדיוק הכוונה ,כי בסופו של דבר לא הצוות המקצועי מחליט ,אלא הצוות המקצועי מיישם
את הוראות משרד הפנים ,מביא בפניכם מסקנות והמלצות .זה הכל.
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אמיר כוכבי:
ירון אני מבין שהצוות המקצועי עדיין  ...על המתחם הזה בתור מתחם ל 3-עמותות?
ירון סולברג:
לא זוכר אם ל 3-או ל .2-שני חלקים עוברים הליך הקצאה .גם בימים האלה .ההליכים
פתוחים לגבי שני קטעים מתוך השלושה קטעים.
)יפעת וירון מדברים יחד(.
חי אדיב:
אנחנו צריכים להחליט .כמו שההצעה שנראית פה לא מוסיפה לא מועילה .היא רק
מעצבנת ומרגיזה .יש פה הצעה אחת של אמיר .והצעה של יגאל שמעון  -להקים צוות.
שיביא הצעות חלופיות כדי לתת מקום אולי יותר גדול ,אם אפשר .והדבר השני זה מקום
שיעורר כמה שפחות התנגדויות ,וזה זכות הציבור .אתם יכולים לבוא עם הצעה ובואו
נראה אתכם יותר גיבורים ,יותר מהירים ויותר חרוצים .קדימה  -אני נותן לכם את
הבמה.
אלי טימור:
אני מבקש לבקש את אמיר שינסה לאחד את שתי ההצעות להצעה אחת ונצביע על הצעה
אחת .בסדר? – הוא מקבל את זה.
חי אדיב:
יגאל הוא יושב ראש וועדת המשנה הוא גם יושב ראש הוועדה .יפעת ,אמיר ,נועם .אני
צריך עוד בן אדם מי רוצה להיות .אביבה.
ניצה משה:
אני מקריאה את ההחלטה .מועצת העירייה מחליטה להקים צוות לאיתור מקום מוסכם,
חלופי
חי אדיב:
לזירוז וקידום הפרויקט.
ניצה משה:
להקמת מבנה לקהילת יונתן.

יגאל שמעון:
חי למה זירוז? לא צריך זירוז.
חי אדיב:
לוח זמנים קצר .תוך חודש ימים.
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יחיאל דמארי:
אתה רוצה שאני אצטרף .קודם כל שיהיה זוגות צעירים .אני לדעתי לא תקום .אני לדעתי
לא תקום לפני זוגות צעירים .קודם כל זוגות צעירים .נמצא את האדמה .נמצא את הכל.
אני קודם כל אני צריך מקום בשביל ללכת להתפלל .קודם כל שישנו אחרי זה שיתפלל .אני
נגד לפני זוגות צעירים נקודה.

)מדברים יחד(
================================================

הצבעה:
 9בעד – :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן,
אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר כוכבי ויפעת קריב.
 1נגד  -יחיאל דמארי.
החלטה מס'  91/09מועצת העירייה מחליטה להקים צוות
לאיתור מקום חלופי להקמת בית כסת לקהילת יונתן.
חברי הצוות הם:
– יו"ר
מר יגאל שמעון
מר אביאל אברמוביץ – חבר
הגב' אביבה גוטרמן  -חברה
 חברההגב' יפעת קריב
 חברמר אמיר כוכבי
 חברמר נעם פעיל
הגב' עירית טלמור  -מ"מ מהנדס העיר
 מנהלת מחלקת נכסים.הגב' איילת לרר
========================================================

יחיאל דמארי:
אני מצביע נגד ואני יכול לנמק .אני קודם רוצה מקום ל"עמיחי".
)מדברים יחד(
ניצה משה:
תודה יחיאל .אני עוברת לסעיף ג' .הוא אישור ת"ברים .התב"רים הועברו אליכם לפני
שבועיים ,הם עלו לדיון בועדת כספים ואושרו.
יפעת קריב:
חי שאלה עקרונית לפני אישור התב"רים .רק שאלה עקרונית .כי זה גם נאמר באחת
הישיבות הקודמות .כל התב"רים שאנחנו נאשר ואני מאשרת שנאשר אותם ,וחשוב לי
שהשאלה תהיה לפרוטוקול .אין בעיה שנאשר וברור לי שנאשר את כולם .זה תב"רים
מאוד חשובים .השאלה שאני רוצה לדעת האם בכלל יש תקציב היום בעירייה לאישור
התב"רים .כשדיברנו בישיבות הקודמות על תב"רים שכבר אישרנו כמו תקציב השיפוצים
בבתי הספר נאמר שכרגע אין כסף לתב"רים .אז השאלה היא האם זה נכון ,שנמשיך לאשר
תב"רים כשאין בקופה ובקרן פיתוח שלנו תקציבים .זו נקודה שהיא חשובה לי לפני
שבכלל אנחנו מתחילים לדבר עליהם .תב"רים קודמים שכבר אישרנו אין תקציב לממש
אותם.
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אביאל אברמוביץ:
מה הקשר?זה לוקח זמן עד...
חי אדיב:
השאלה שלך לגיטימית ,היא בסדר והיא הגיונית .אבל היא בדיוק סותרת את השאילתא
הקודמת של אמיר .השאילתא של אמיר למה מעכבים כל כך את הרפורמים .תב"ר זה
תחילת תהליך .זה מתחיל בחשיבה ,אחרי זה בתכנון במקרו ,אחרי זה יש תב"ר .ברגע שיש
תב"ר אנחנו יודעים לאן לגשת .כשאין כסף נכנסים לתכנון מפורט ואז כשמגיע הכסף
אפשר לחבר אותו עם התב"ר ורצים קדימה .הגזבר לא יכול לאשר משהו בלי שיש תב"ר,
וגם אם אין תקציב אז הוא לא מאשר ,וגם משרד הפנים לא מאשר .יש בקרה מלאה על כל
סעיף ועל כל תב"ר .קיים מנגנון מקצועי עד רמת משרד הפנים ,אבל חשוב מאוד שלצוות
המקצועי יהיו תב"רים למשימות לתכנון ולירידה לפרטים .כסף לתכנון יש .אבל אם אין
תב"ר מאושר אז למה לי לתכנן? לכן חשוב מאוד לקדם תב"רים קדימה בתכנון ,תכנון
יותר מפורט וכשיש כסף מממשים .כשאין כסף זה "יושב" בצד .בינתיים אין כסף כי לא
בונים .אבל בעוד חודש ,בעוד חודשיים אנחנו מאשרים כאלף יחידות דיור ואני מעריך
שיהיה פה הרבה מאוד כסף ,ואז לפי סדר קדימויות ולפי האישורים שאישרתם זה יתחיל
לעבוד .זו הסיבה .אין שום סיבה אחרת .להגיד לא נאשר כי אין כסף ,וכשיהיה כסף מה
נעשה? עוד פעם נתחיל לדון .זו בירוקרטיה בעייתית לארגון כמו עירייה.
אישור תב"רים:
ניצה משה:
.1

אישור תב"ר מס'  – 1191מעגל תנועה נטעים /יסוד המעלה.

הצעת החלטה מועצת העירייה מאשרת תב"ר  – 1911מעגל תנועה נטעים/יסוד המעלה על
סך  600אלף  .₪במימון משרד התחבורה  420אלף  .₪וקרן פיתוח  180אלף .₪

===============================================
הצבעה:
 10בעד – פה אחד :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
החלטה מס'  - 92/09מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1191מעגל
תנועה נטעים/יסוד המעלה ע"ס  ₪ 600,000-במימון:
משרד תחבורה  ₪ 420,000-וקרן פיתוח .₪ 180,000-
================================================
ניצה משה:
פה אחד תודה רבה .התב"ר אושר.
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אישור תב"ר מס  – 1192רמזור להולכי רגל בדרך רמתיים/אסף הרופא/הגיבור

הצעת החלטה:מועצת העיר מאשררת תב"ר  – 1192רמזור להולכי רגל בדרך
רמתיים/אסף הרופא הגיבור ע"ס  100אלף  ₪במימון :משרד
התחבורה שבעים אלף  ₪וקרן פיתוח שלושים אלף .₪
אמיר כוכבי:
למה...
גלית הוד:
זה רמזור רצף לתלמידים שחוצים שלא יצטרכו להמתין...
)מדברים יחד(
הצבעה:
 9בעד :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני ויפעת קריב.
 1נמנע – אמיר כוכבי
החלטה מס' :93/09מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1192רמזור
להולכי רגל בדרך רמתיים /אסף-הרופא/הגיבור
ע"ס  ₪ 100,000-במימון :משרד התחבורה ₪70,000-
וקרן פיתוח .₪ 30,000-
================================================
אמיר כוכבי:
אני אשב עם גלית והיא תסביר.
ניצה משה:
התב"ר הבא יורד מסדר היום  -תב"ר  – 1176שיפוץ מוסדות וציבור ע"ס מיליון וחצי
אושר כבר במסגרת החמישה מיליון שהמועצה אישרה וזה גם אושר ע"י משרד
הפנים.
ניצה משה:
תב"ר  1193הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר  – 1193שדרוג מעברי חציה
בעיר על סך  120אלף  .₪מימון הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים.
הצבעה:

 10בעד – פה אחד:חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן,
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
החלטה מס'  :94/09מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1193שדרוג
מעברי חצייה בעיר על סך  ₪ 120,000 .-במימון הרשות
הלאומית לבטיחות בדרכים.
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ניצה משה:
אישור תב"ר מס'  – 1194השלמת העבודות במתחם הרחובות שבין השביל לתיכון לרחוב
הציונות על סך  550אלף  ₪במימון שיכון עובדים בע"מ.
נדב דואני:
אני רוצה לשאול .אדוני ראש העיר .ברשותך ,לגבי תב"ר  1194אני מבין שזה נושא סבוך
מאוד שהיה בבתי משפט .נגד שיכון עובדים והגיעו לפשרה .אני יודע מהיועץ המשפטי
שהעביר לי את החומר ברגע שזה אושר .פשוט הייתה פנייה של תושבים בנושא הזה .ואני
רוצה ,אם ניתן ,להתייחס באופן טיפה יותר מפורט על מה שהולך להיות בתב"ר הזה .מה
הוא מכיל .מכיוון שהבעיה שם שבורות הספיגה של רחוב האודם גורמים להצפה באחד
מהרחובות שזה רחוב נופך ,שפה ד"ר עומר אנקול שהוא תושב ברחוב נופך ,העלה את
הנושא בפני הוועדה לפניות הציבור והצלחנו "לגלגל" את הנושא ,והצלחנו לקבל תשובות
ראויות לתושבים .אבל אני אשמח להתייחסות קצת יותר מפורטת מה כולל התב"ר ,איזה
עבודות ייעשו? אם תרשו אז ד"ר אנקול...
ד"ר עופר אנקול:
יש מה שנקרא מי נגר עילי שאי אפשר לחבר אותו למערכת הביוב .אלו מים שאנשים
שוטפים את הרצפות ואת הבתים .רחוב האודם הבריכות ניקוז האלה מנוקזים לרחוב
נופך ,שזה רחוב קטן .יש לי תמונות ,שאני חושב שגם בתור  , ...שאתה פשוט רואה כאילו
ביוב זורם ,זורם לאורך כל הרחוב .הבעיה היא תכנון...אני ממתין כבר עשר שנים לתשובה.
כאשר מה שצריך לעשות ואני ממש לא מומחה לבינוי ,זה לתכנן יותר טוב את בורות
הניקוז ,כדי שאותם מים מזוהמים לא יציפו את הרחובות .אני באמת אזרח נעים הליכות
עשר שנים .אני כבר פניתי להרבה מאוד גורמים ,עוד לראש העיר הקודם ,גם אליך פניתי
ונאמר לי שהנושא יידון בבית משפט .המתנתי עשר שנים כדי שתהיה תוצאה .אני פה כדי
לוודאי שאחרי עשר שנים ,כשכבר יש תוצאה וכבר יש כסף תממשו את ההחלטה.
חי אדיב:
תודה רבה .יש פה מהנדס תשתיות ,מוטי קסלמן בבקשה.
מוטי קסלמן:
בדיוק הכוונה במסגרת התב"ר הזה ,שעכשיו אתם מתכוונים לאשר או לא לאשר ,מתוכנן
לעשות תכנון מפורט גם לגבי שיקום כבישים וגם לגבי התחברות של בורות חלחול האלה
שהיום מהם זורמים מים בקיץ לתוך הכבישים.
חי אדיב:
למה אי אפשר להכניס את זה ישר לניקוז?
מוטי קסלמן:
זה מה שאנחנו מתכוונים לתכנן לעשות.
חי אדיב:
אז קדימה.
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מוטי קסלמן:
ולפי הסדר אז בהתייחסות למה שאמרת אני חייב לציין שזה שהעבודות האלה לא בוצעו
במסגרת הסכם פיתוח והעבודות האלה נעשו לא על ידי העירייה .הם נעשו על ידי היזם.
ודווקא בבוררות האלה ,שנעשו לניקוז יש חריגה .בגלל זה היה משפט ובגלל זה אנחנו
זכינו במשפט .והכוונה שלנו בדיוק עכשיו לתכנן את זה .ברגע שיהיה תב"ר.
)מדברים יחד(
חי אדיב:
אני רוצה להסביר לחברי המועצה ,אבל זו הזדמנות גם להסביר לתושבי השכונה פה.
הבעיה הועלתה אלי לפני חמש שנים .הייתה תביעה ארוכה מאוד ,שהתוצאה שלה זה רק
 550אלף שקל .אני מקווה שהכסף יספיק .הסיפור של הניקוז ,שמעתי את זה ברמת
רכילות ,מתושבים שהיו אצלי רק לפני כחודש ימים ...על נושא הניקוז .ובין היתר גם
תלונות על שלושה ארבעה בניינים שהם בנויים בצורה קטסטרופאלית וזה תביעה נוספת
של התושבים .כל הפרויקט הזה כנראה היו שם כמה בעיות .אבל כלקח מהעניין למדנו
מהעניין הזה שצריך לפקח גם על הקבלנים האלה בתחום הזה של הניקוז .אני לוקח את
זה על עצמי לתת לזה תשומת לב בועדה .יחד עם זאת  -קסלמן כל הניקוזים האלה צריך
לבדוק אותם ולתת פתרון .תציגו לי אותם בצוות התכנוני .תודה רבה.

הצבעה:
 10בעד – פה אחד :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן,
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
החלטה מס'  :95/09מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  - 1194השלמת
העבודות במתחם הרחובות שבין השביל לתיכון לרחוב
הציונות על סך  ₪ 550,000.-במימון שכון עובדים בע"מ.
============================================
ניצה משה:
האצלת סמכויות ראש העירייה לעניין מבנים מסוכנים
הצעת החלטה :חברי מועצת העיר מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה לעניין מבנים
מסוכנים לפי חוק העזר להוד השרון בעניין מבנים מסוכנים )בהתאם להודעה על אימוץ
חוק העזר לדוגמא ,בדבר הריסת מבנים מסוכנים על ידי המועצה המקומית הוד השרון
מיום  (11.8.1972להלן "חוק העזר" ,וכן בהתאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות
)בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם ,תשל"ה –  ,1975למר יגאל שמעון ,סגן מ"מ ראש
העירייה.

יפעת קריב:
האם יש הערכה על כמה מבנים מסוכנים כאן מדובר בהוד השרון? הצעת החוק האת אני
משערת שהיא באה בעקבות איזה שהוא מקרה ספציפי.
חי אדיב:
לראש העירייה יש מיליון ואחד סמכויות .מדי פעם הוא מאציל סמכויות .האצלת הסמכות
הזאת הייתה בקדנציה קודמת אצל גדעון סעדי .ביקשתי מיגאל שמעון לקבל את הסמכות
בעניין .זה הכל .עניין בירוקראטי לגמרי אבל מחייב .בלי קשר ללבנים הנופלות מרחוב
הסתו .זה רק מחזק שצריך מישהו שיתמקד בנושא זה.
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============================================

הצבעה:
 8בעד – פה אחד :חי אדיב  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר כוכבי ויפעת קריב.
**מר יגאל שמעון לא השתתף בהצבעה.
החלטה מס'  :96/09חברי מועצת העיר מאשרים האצלת סמכויות ראש העירייה
לעניין מבנים מסוכנים :לפי חוק העזר להוד-השרון בעניין
מבנים מסוכנים )בהתאם להודעה על אימוץ חוק העזר
לדוגמא בדבר הריסת מבנים מסוכנים על-ידי המועצה
המקומית הוד-השרון מיום  (11.8.1972להלן "חוק העזר",
וכן התאם לסעיף  17לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש
הרשות וסגניו וכהונתם( ,תשל"ה ,1975-למר יגאל שמעון,
סגן מ"מ ראש העירייה.
================================================
ד.

אישור נציגי ציבור מסיעת קצ"ב בוועדות

ניצה משה:
ועדת ספורט  -הגברת בת שבע מארק ,תרבות  -איריס אדמוני ,וועדה לקשרי חוץ – ניר
מליק .הכנסתי פה במכוון שוב את כל הוועדות אחרי העדכון ויש לי בקשה .כל סיעה
שמבקשת להוסיף את נציגי הציבור שלה ,שתגיש ליגאל הוא יעשה את האיזון הסיעתי,
יבדוק ונביא את זה לאישור מועצה.
אלי טימור:
אני ניצה מבקש .בוועדת תרבות במקום טימור אלי תכניסי את גבריאלי שלמה.
מדברים יחד(
ניצה משה:
לא יכול להיות חבר בוועדה מבלי אישור מועצה .יכול להיות מוזמן אבל לא כחבר.
יגאל שמעון:
חברים בואו נעשה דבר כזה .מה שאני מציע ,מכיוון שכולם רוצים להיות חברים בוועדות,
וזה צריך להיות יחסי )בהתאם למספר חברי מועצה בכל סיעה(  ,מה שאני מציע זה שנמנה
על פי מפתח סיעתי ,ואנחנו בוועדת תרבות נכריז על  15חברים על פי המפתח הסיעתי ,כל
סיעה לפי חברים שיש לה במועצה יהיו זכאים לקבל את מניין החברים בוועדה .אז כל
סיעה תיתן את השמות שלה.
)מדברים יחד(
יפעת קריב:
מה עכשיו כל ועדה תהפוך להיות של  15חברים?
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יגאל שמעון:
מי שירצה ,כי כולם רוצים .מדובר על ועדות רשות ,לדוגמא ועדת תרבות שיש לנו 15
חברים שמתוכם על פי המפתח הסיעתי ,אם לך אמיר יש נציג אחד תקבל
נציג אחד ,אם ל"תכלס" יש שניים הם יקבלו שניים ,אנחנו ארבעה אז
נקבל ארבעה .בכל מקרה תביאו את שמות הנציגים לישיבה הבאה.
אמיר כוכבי:
ההצעה לסדר פה אינה קשורה ויגאל מנסה "לתפור" עוד הצעה לסדר.
חי אדיב:
אנחנו לא "תופרים" שום דבר .אם אתה לא רוצה – לא צריך.
ניצה משה:
אמיר אנחנו כרגע מצביעים על ההצעה שהונחה בפני המועצה ועל בקשתו של אלי טימור
שביקש להכניס במקומו חבר בועדת תרבות .במידה ותחליטו על חברים נוספים יש להביא
לאישור המועצה.
)מדברים יחד(
אמיר כוכבי:
האם ההצעה של סגן ראש העיר היא בכלל רלוונטית להתנהלות של הוועדות שאנחנו
רוצים לעשות .יש הנחיות...
חי אדיב:
אני אנסח את השאלה כדי שנקבל תשובה ברורה יותר .יש הצעה של יגאל שמעון ,שמאחר
וחלק גדול מחברי המועצה ,שמתלהבים להכניס לוועדות חברים ,כשבסוף אף אחד לא
מגיע ומרשימה של שבעה שמונה מגיע אחד או שניים במקרה הטוב .בהתחלה כולם
מגיעים ,עושים כותרות ואחרי זה אף אחד לא עושה כלום .יגאל הציע שיהיה ביטוי הולם
באופן לא יחסי ,באופן מוחלט לכולם .זאת אומרת אמיר יש לו נציג אחד במועצה אז הוא
יקבל נציג בכל וועדה .אני לא יודע אם זה טוב לי בכלל .אבל זה טוב אולי,
אמיר כוכבי:
זה טוב לך ,זה אומר שבמקומות שיש לך פחות יכניסו יותר אבל...
חי אדיב:
אמיר זה לא משנה לי  ,אמיר אתה יכול להיות בכל הוועדות אני מזמין אותך .למה אתה
לא רוצה להיות בכל הועדות? שאלתי את היועץ המשפטי האם זה חוקי .זה מה שאתה
רצית לשאול  -נכון?

אמיר כוכבי:
כן.
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חי אדיב:
אז תקבל תשובה.
נדב דואני:
אני חושב שניתן לקבוע נציגים באופן יחסי על פי גודל הסיעות ,ואז ניתן לעגל כלפי מעלה.
כאלה שיש להם לדוגמא נציג אחד.
חי אדיב:
יש כאן סיעות שלא מקבלות כלום כי אין מקום לכולם.
נדב דואני:
מציעים פה הצעה שהיא טובה ,והיא בסדר .יגאל הציע ועדות רשות שלא מצביעים שם
בכלל אלא מנהלים דיון ורוצים שתהיה נציגות של כל הציבור בהוד השרון ומאפשרים
לכולם נציגים .אני לא חושב שיש אי הסכמה מהותית בוועדה לקשרי חוץ או בוועדת
התרבות בין הנציג שלך ,או בין הנציג של ראש העיר .באמת זה דבר טוב וחיובי.
חי אדיב:
מה אומר היועץ המשפטי?
ירון סולברג:
הנושא לא מופיע על סדר היום .אתם תצביעו על הנושאים שעל סדר היום .מעבר לכך
הרעיון של ההצעה של יגאל ראויה לבחינה מעמיקה.
חי אדיב:
מבחינה ציבורית או משפטית?
ירון סולברג:
מבחינה משפטית .ייתכן שהיא עולה בקנה אחד עם הוראות החוק אני לא בטוח .אני
מבקש לבדוק.
חי אדיב:
תבחן את זה ואת כל הדיון על שיבוצים כאלה או אחרים...
ניצה משה:
אנחנו מצביעים על הצעת ההחלטה שהוגשה לכם .רק במקום אלי טימור זה גבריאלי
שלמה ובמקום יפעת קריב זה אלמוג בורשטיין .רבותי מי בעד?
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הצבעה:

 10בעד – פה אחד :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן,
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
החלטה מס'  :97/09מועצת העירייה מאשרת נציגי ציבור בועדות הבאות:
)רשימה מעודכנת של חברי הועדות(
ועדת ספורט -
תפקיד
שם
יו"ר
אלי טימור
חבר
נדב דואני
חבר/נציג ציבור
נעם פעיל
חבר/נציג ציבור
גדעון סעדי
חבר/נציג ציבור
משה ארז
חבר/נציג ציבור
חיים שאבי
חבר/נציג ציבור
אייל אורן
חברה נציגת ציבור)קצ"ב(
בת שבע מארק
חבר נציג ציבור
אלי מאיה
חבר נציג ציבור
איתי לוי
חבר נציג ציבור
ירון אלפרט
ועדה לתרבות ואירועים -
תפקיד
שם
יו"ר
נדב דואני
חבר נציג ציבור)הד(
שלמה גבריאלי
חבר/נציג ציבור
נעם פעיל
חבר/נציג ציבור
גדעון סעדי
חבר/נציג ציבור
חיים שאבי
חבר/נציג ציבור
ארז משה
חברה נציגת ציבור
עדי בארי
חברה נציגת ציבור )קצ"ב(
איריס אדמוני
חברה נציגת ציבור
נורית דגן
ועדה לקשרי חוץ -
שם
אלי טימור
אביבה גוטרמן
אביאל אברמוביץ
גדעון סעדי
משה ארז
אלמוג בורשטיין
ניר מליק
נציג אגף חינוך
אלי נגר

תפקיד
יו"ר
חברה
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר/נציג ציבור
חבר נציג ציבור )לא לבד
בעיר(
חבר נציג ציבור)קצ"ב(
חבר
נציג ציבור

28

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  7-09מיום 13/07/09

29

ה .אישור המלצת וועדת שמות מישיבתה מיום 24.6.09
ניצה משה:
אביאל ביקש להוריד את סעיף ה' מסדר היום .אני עוברת לסעיף ו' שנרשם פה בטעות גם
כסעיף ה'.

ו .נציגי עיריית הוד השרון במועצת איגוד ערים
ניצה משה:
נציגי עיריית הוד השרון במועצת איגוד ערים .בהתאם לסעיף 8ג לחוק איגוד ערים תשט"ו-
 1955תמנה מועצת העירייה את נציגיה במועצת איגוד ערים .מועצת העירייה מתבקשת
למנות את נציגי עיריית הוד השרון במועצת איגוד ערים כדלקמן:

רשות ניקוז ירקון נווה ירק

תקציב שוטף ר"ג רמת השרון תל

נציג העירייה

על ידי מועצה איזורית

אביב ,הוד שרון.

המהנדס מוטי

דרום השרון

תשע מועצות

קסלמן

מקומיות שבע
מועצות אזוריות.
איגוד ערים אזור השרון

תקציב שנתי

פתח תקווה כפר

נציגי העירייה מר

לתברואה

₪ 38,347

סבא ,דרום השרון

משה ארז – חבר

ראש העין ,ממ גבעת

מועצת העירייה מר

שמואל גלגוליה גני

מורדי תאני ,מנהל

תקווה ,כפר ברא

המחלקה לאיכות

כפר קאסם.

הסביבה.

יפעת קריב:
ירון ,היועץ המשפטי של העירייה .אני רוצה רק לדעת אם כל מה שרשום פה זה על פי
החוק .אם זה מה שאנחנו אמורים לאשר מבחינת הקואליציה .אני רוצה לדעת להבין את
הנושא הזה של איגוד ערים.
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ירון סולברג:
כן .התשובה היא חיובית.
אמיר כוכבי:
סליחה יש לי גם שאלה .ברמת התקציבים השוטפים אולי המנכ"ל יכול לענות מה זה
אומר?
מיכאל בומנפלד:
הכל מתוקצב בתקציב הרגיל .מדובר רק על דברים שמתוקצבים.
יגאל שמעון:
השתתפות באיגודי ערים .עיריית הוד-השרון משתתפת באיגודי ערים .איגוד ערים
לכבאות ,איגוד ערים לתברואה .כמשתתפים באיגוד אנחנו גם מתקצבים את האיגוד.
אמיר כוכבי:
 146,096זה ......
יגאל שמעון:
כן .על פי גודל היישוב שלנו ועל פי סך כל היישובים שמאוגדים.
מיכאל בלומנפלד:
הסכום הזה הוא מתוקצב בתקציב  .2009אין שום קשר בין מה שמתוקצב בתקציב 2009
לבין זה שיש לנו ....זה לא רק לפי מספר תושבים .זה לא הולך לפי מה שאני רוצה או לא
רוצה .כדי להשתתף שמה אתה משתתף ב ...מסוים לכל תושב.
אמיר כוכבי:
זה משהו כדי להיכנס לאיגוד או לפעילות אחרת...
מיכאל בלומנפלד:
לא ,לא
יגאל שמעון:
פעילות שוטפת של האיגוד .ליזי אתה רוצה להסביר?
ליזי אורון:
האיגוד מסדיר את כל נושא הנחלים .את גדות הנחלים .סך הכל הניקוז שלנו מגיע ועובר
דרך הנחלים ,דרך ערוצים שמקיפים אותנו יחד עם ניקוז ומים שמגיעים מהסביבה .אז
אותו איגוד יש לו מנדט לטפל בכל הנחלים ,בערוצי הנחלים ,להכין אותם לקיץ ,לחורף .יש
להם מגוון של פעולות ,הם משתתפים בהדברות ,בניטורים ,בהשגת תקציבים מול
הרשויות השונות .ואנחנו חלק מהם .חשוב שתהיה שם נציגות בכל איגוד כזה.
אמיר כוכבי:
אפשר לקבל דוגמא...
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ליזי אורון:רשות ניקוז .רק בחודשיים האחרונים הפעילו המון המון מתקנים להסדרת
נחלים ,בתיאום איתנו.
אמיר כוכבי:ואיגוד ערים לתברואה?
ליזי אורון:טיפול בכל הנושא של היתושים .טיפול עם הנהלת המט"ש במערכות הביוב
שלנו ,כי זה מערכות שהם לא חד .הוד השרון לא מנותקת ,היא חלק מהסביבה שיש לה
נגיעה לכל הדברים האלה.
אמיר כוכבי):לא שומעים (
חי אדיב:מה הבעיה ,תבקש תקבל.
מיכאל בלומנפלד:יש מאזנים ,יש דוחות כספיים ,שאנחנו מקבלים אותם ,בודקים אותם
כל שנה .ולא מביאים להם את הכסף אם אין לנו דוחות כאלה.

ניצה משה:עוברים להצבעה .מי בעד?
 10בעד – פה אחד :חי אדיב  ,יגאל שמעון  ,אביאל אברמוביץ  ,אביבה גוטרמן,
יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נועם פעיל  ,נדב דואני  ,אמיר
כוכבי ויפעת קריב.
החלטה מס'  :98/09מועצת העירייה מאשרת את נציגי עיריית הוד-השרון במועצת
איגודי ערים כדלקמן:
רשות ניקוז ירקון תקציב
שוטף
נוה-ירק – ע"י
מועצה
146,096
דרום
אזורית
₪
השרון
איגוד ערים אזור תקציב
השרון לתברואה שנתי
₪ 38,347

ר"ג ,רמת השרון ,ת"א ,נציג העירייה:
המהנדס מוטי קסלמן
הוד-השרון
 9מועצות מקומיות,
 7מועצות אזוריות.
פ"ת ,כ"ס ,דרום
השרון ,ראש העין,
מ.מ .גבעת שמואל,
ג'לג'וליה ,גני תקוה,
כפר ברא ,כפר קאסם.

נציגי העירייה:
מר משה ארז – חבר
מועצת העירייה
מר מורדי תאני – מנהל
המחלקה לאיכות
הסביבה

תודה רבה .הישיבה הסתיימה.

______________
ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה

_______________________
חי אדיב
ראש העירייה

