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י"ח חשון תש"ע
5.11.09
294-09

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה שלא מן המניין 9/09
מיום 22/10/2009
נוכחים :

מר חי אדיב

-

ראש העירייה

מר יגאל שמעון

-

סגן מ"מ ראש העירייה

מר אביאל אברמוביץ -

סגן ראש העירייה

מר יחיאל דמארי

-

חבר מועצת העירייה

מר אלי טימור

-

חבר מועצת העירייה

מר נועם פעיל

-

חבר מועצת העירייה

הגב' אביבה גוטרמן

-

סגנית ראש העירייה

מר נדב דואני

-

חבר מועצת העירייה

מר אמיר כוכבי

-

חבר מועצת העירייה

מר יואב רוזן

-

חבר מועצת העירייה

מר ארז משה

-

חבר מועצת העירייה

מר חיים שאבי

-

חבר מועצת העירייה

מר גדעון סעדי

-

חבר מועצת העירייה

נעדרו מהישיבה:
הגב' יפעת קריב

-

חברת מועצ העירייה

מר איל אורן

-

חבר מועצת העירייה

משתתפים:
מר רפי סער

-

מנכ"ל העירייה

מר ירון סולברג

-

היועץ המשפטי לעירייה

מר מיכאל בלומנפלד

-

גזבר העירייה

גב' ניצה משה

-

מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
א .אישור תב"רים ושינויים בתב"רים:
א .1הנושא:אישור שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'  – 1176שיפוץ ושדרוג מבני
חינוך וציבור -
הסבר :התב"ר אושר בעבר במועצה על סך  ₪ 5,000,000 .-במימון:
–  ₪ 4,336,200מקרן פיתוח ו–  ₪ 663,800ממשרד החינוך )אופק חדש(.
לאחר החלטת המועצה הנ"ל העביר מפעל הפיס סך ₪ 438,500 .-
)לשיפוצים( ומשרד החינוך העביר ) ₪ 288,873.-לבטיחות מוסדות
חינוך( ובסך הכל  .₪ 727,373.-הסכום הנ"ל מקטין את מקור המימון
של קרן פיתוח מ ₪ 4336,200.-ל.₪ 3,608,827 .-
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' – 1176
שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור כדלקמן:
₪ 438,500
מפעל הפיס )שיפוצים( סך -
₪ 288,873
משרד החינוך )בטיחות מוס"ח ( -
₪ 727,373
סך הכל כנגד הקטנה של קרן פיתוח
מקורות המימון אחרי השינוי הנ"ל:
₪ 952,673
משרד החינוך -
₪ 438,500
מפעל הפיס -
₪3,608,827
קרן פיתוח -
₪ 5,000,000
סך כל התב"ר
א .2הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1196הצטיידות כתות בביה"ס נוה-נאמן
על סך  ₪ 44,400.-במימון משרד החינוך.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1196הצטיידות כתות
בביה"ס נוה-נאמן על סך  ₪ 44,400במימון משרד החינוך.
א .3הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1197מחשבים למוסדות חינוך  2009על סך
 ₪617,136 .במימון מפעל הפיס .רצ"ב פירוט שמותיהם שלמוסדות החינוך – מסמך המסומן כנספח א'.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1197מחשבים למוסדות
חינוך  2009על סך  ₪ 617,136 .-במימון מפעל הפיס.
א .4הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1198שיפוץ "בית רני" על סך ₪ 230,000 .-
במימון מפעל הפיס.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1198שיפוץ "בית רני" על
סך  ₪ 230,000 .-במימון מפעל הפיס.
א .5הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1199מכון טיהור  -תוספת צנטריפוגה על סך
 ₪ 749,270 .במימון רשות נחל הירקון.הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1199מכון טיהור  -תוספת
צנטריפוגה על סך  ₪ 749,270 .-במימון רשות נחל הירקון.
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א .6הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1200מחשבים למבני פיס ולשכת רווחה על סך
 ₪ 51,428 .במימון מפעל הפיס.הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1200מחשבים למבני פיס
ולשכות רווחה על סך  ₪ 51,428 .-במימון מפעל הפיס.
א .7הנושא :אישור תב"ר מס'  – 1201קירוי מכון טיהור ע"ס ₪ 1,895,300
במימון הלוואה ממנהלת הביוב.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1201קירוי מכון טיהור על
סך  ₪ 1,895,300במימון הלוואה ממנהלת הביוב.
)הסבר על האישור הדחוף שנדרש לתב"ר יינתן ע"י סגן ראש העירייה מר אביאל
אברמוביץ(.
ב .הנושא :סגירת תב"רים לשנת - 2008
הסבר :בהתאם להנחיית משרד רו"ח מטעם משרד הפנים יש לסגור את
התב"רים בפרויקטים שהסתיימו או בוטלו .רצ"ב רשימת התב"רים
לסגירה – מסמך המסומן כנספח ב'.
פרוט

תקציב

הוצאות

הכנסות

מס תבר
1

844

מועדון פיס תנועת הצופים

807,189

998,367

998,367

2

858

עבודות מים 2000

600,000

600,000

600,000

3

889

פיתוח מתחמים 2001/2

20,000,000

19,999,811

19,999,811

4

925

תיכון מתחם  200שלב א+ב

17,650,000

18,614,550

18,614,550

5

949

קירוי מגרש ספורט רבין )נוה נאמן(

750,000

6

1018

שדרוג מערכות מיחשוב

500,000

500,000

500,000

7

1020

עבודות מים 2005

1,500,000

1,500,000

1,500,000

8

1027

סלילת כבישים ומדרכות

3,400,000

3,399,205

3,399,205

9

1029

צומת הגיבור הפרדס

770,000

1,078,168

1,078,168

10

1036

פערים נזקי ביטוח

2,000,000

2,000,000

2,000,000

11

1039

כבישים וחשמל הר 26/ו-הר27/

4,500,000

4,499,281

4,499,281

12

1053

מעגל תנועה ש.הימים/חנקין/גולומב

1,200,000

1,200,000

1,200,000

13

1056

תכנון מתנס שכונת הדר

350,000

14

1059

שדרוג מיחשוב במשרדי העירייה

500,000

15

1060

תכנון שבילי אופנים

100,000

500,000

500,000

16

1062

חשמל מתחם 1304

2,000,000

2,000,000

2,000,000

17

1065

שדרוג וחידוש משרדי עירייה

1,000,000

999,244

999,244

18

1069

שיפור סביבת למידה ושיפוצי קיץ

678,000

687,330

687,330

19

1072

שיפוץ מועדון קשישים נטעים

40,000

34,217

34,217

20

1073

שרותים הנדסיים לעבודות ביוב

200,000

21

1074

שרותים הנדסיים שדרוג מכון טיהור

155,000

22

1081

גינון ומתקני משחקים

1,500,000

1,500,000

1,500,000

23

1083

מעגל תנועה דרך מגדיאל בן גמלא

600,000

600,000

600,000

24

1126

הצטידות ג"י חדשים

100,000

100,000

100,000
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25

1127

פיתוח חצרות מוסדות חינוך

1,000,000

1,000,000

1,000,000

26

1155

חיבורי בתים  -מים וביוב

1,500,000

1,500,000

1,500,000

63,310,173

63,310,173

סה"כ

ג .הנושא :אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים
לשנת ) – 2009בהמשך להחלטות ועדת המשנה( לגופים הבאים:
כפר הנוער ע"ש ב.צ .מוסינזון ,מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי
תקיפה מינית השרון ,עמותת מועדון הכדורסל הוד-השרון,
עמותה לספורט ספורטאי הוד-השרון ,איל"ן איגוד ישראלי
לילדים נפגעים ,עמותת פוש – עמותה לקידום חינוך.
רצ"ב פרוטוקול דיון הצוות המקצועי מיום ) 22.9.09מס' (14
ופרוטוקול דיון הצוות המקצועי מיום ) 23.9.09מס'  (15מסמך
המסומן כנספח ד'.
ד .הנושא:פתיחת שני חשבונות בבנק הבינלאומי ע"ש עיריית הוד-השרון-בית
הספר "לפיד"-
הסבר :על פי הודעת הבנק הבינלאומי ,שני חשבונות ביה"ס הפעילים בבנק
צריכים להיות רשומים ע"ש עיריית הוד-השרון.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת שני חשבונות בבנק הבינלאומי
כדלקמן:
 .1פתיחת "חשבון תקצוב" ע"ש עיריית הוד-השרון-ביה"ס "לפיד".
מורשי החתימה בחשבון זה יהיו :מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין
ת"ז  051572477ומזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ ת"ז .55505952
חתימת מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין מחייבת את צירוף חתימתה
של מזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ.
 .2פתיחת "חשבון הורים" ע"ש עיריית הוד-השרון-ביה"ס "לפיד".
מורשי החתימה בחשבון זה יהיו :מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין
ת"ז  ,05157247מזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ ת"ז 55505952
ונציג ההורים מר אבי חסין ת"ז  ,23886427או יו"ר ועד ההורים מר
ניר כהן ת"ז .22294524
ה .הנושא :העברת זכות החתימה בבנק ,למנהלת ביה"ס "נווה-נאמן" שנכנסה
לתפקידה בתאריך - 1.9.09
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות החתימה בבנק למנהלת ביה"ס
הגב' זמירה ברעם ת"ז  ,069805224שמחליפה את מנהלת ביה"ס
"נווה-נאמן" הגב' גילת סיון ,שסיימה את תפקידה בתאריך .31.8.09
חתימת מנהלת בית-הספר ,גב' זמירה ברעם ,מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת בית-הספר ,הגב' אוסנת בצלאל ת"ז .057981334
לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס,
מר זמנבודר יוסי ת"ז  .57956369חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים
סניף .626

5

ו .הנושא :העברת זכות החתימה בבנק למנהלת ביה"ס תיכון ע"ש "אילן רמון"
שנכנסה לתפקידה בתאריך -1.9.09
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות החתימה בבנק למנהלת ביה"ס
הגב' חנה דלמדיגו ת"ז  ,26936252שמחליפה את מנהלת ביה"ס תיכון
ע"ש "אילן רמון" הגב' שוש נחום ,שסיימה את תפקידה בתאריך
 .31.8.09חתימת מנהלת בית-הספר הגב' חנה דלמדיגו ,מחייבת את
צירוף חתימתה של מזכירת בית-הספר ,הגב' אורנה שאול ת"ז
 .52903432לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג ועד הורים
בביה"ס ,מר משה קטורזה ת"ז . 055661300חשבון הבנק מתנהל בבנק
הפועלים סניף .678
ז .הנושא :העברת זכות החתימה בבנק ,למנהלת ביה"ס חט"ב "עתידים"
שנכנסה לתפקידה בתאריך -1.9.09
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' דבורה גביש ת"ז
 050891779שמחליפה את מנהלת ביה"ס חט"ב "עתידים" הגב' ריבוש
גרוס ,שסיימה את תפקידה בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-
הספר הגב' דבורה גביש ,מחייבת את צירוף חתימתה של מזכירת בית-
הספר ,הגב' עדי קרפ ת"ז  .025516881לחשבון הורים בבנק יש לדאוג
לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר חזי בן עמי ת"ז .055108963
חשבון הבנק מתנהל בבנק לאומי סניף .943
ח .הנושא :העברת זכות החתימה בבנק ,למנהלת ביה"ס "הדמוקרטי" שנכנסה
לתפקידה בתאריך – 1.9.09
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' עירית אלדור
שפירא ת"ז  55636682שמחליפה את מנהל ביה"ס "הדמוקרטי" מר
אילן הדס ,שסיים את תפקידו בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-
הספר ,גב' עירית אלדור שפירא ,מחייבת את צירוף חתימתה של
מזכירת בית-הספר ,הגב' דפנה קורסיה ת"ז .037587300
לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר
יחזקאל מורד ת"ז  .059615633חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים
סניף .626
ט .הנושא :העברת זכות החתימה בבנק ,למנהלת ביה"ס "תל"י" שנכנסה
לתפקידה בתאריך .1.9.09
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' כרמלה בן ציון ת"ז
 52345899שמחליפה את מנהלת ביה"ס "תל"י" גב' אורית בר אור,
שסיימה את תפקידה בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-הספר,
גב' כרמלה בן ציון ,מחייבת את צירוף חתימתה של מזכירת בית-הספר,
הגב' שלומית הרשקוביץ ת"ז  .54247200לחשבון הורים בבנק יש לדאוג
לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר נתן שובל ת"ז .0304702046
חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים סניף .678

Deleted: 0556613003

חנה ששון Deleted:

שפירט Deleted:
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י .הנושא :גביית היטל תיעול – אישור החלטת ועדת הכספים מישיבתה מיום
 25.8.09כדלקמן:
"הועדה ממליצה לאשר פריסה עד  24תשלומים ללא ריבית והצמדה
בכפוף לאישור משרד הפנים".
** )פרוטוקול דיון ועדת הכספים הנ"ל צורף להזמנה כנספח ג('
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את החלטת ועדת הכספים בישיבתה
מיום  25.8.09לגבות את היטל התיעול בפריסה עד  24תשלומים ללא
ריבית והצמדה בכפוף לאישור משרד הפנים.
יא' .הנושא :היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים – )סעיף 180
לפקודת העיריות נוסח חדש( –
הסבר :מר עבד ביאדסה ,שעובד כפקח ברשות החניה ופקח עירוני ביום שבת
מבקש את אישור המועצה לעסוק בעבודת חוץ על-מנת לקבל פרס.
רצ"ב בקשתו )הצהרתו( של מר עבד ביאדסה ומכתבו של מר נעם
בן יהודה ,מנהל מח' הביטחון המאשר את בקשת העובד –
מסמך המסומן כנספח ה'
הצעת החלטה:
בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות )נוסח חדש( מחליטה מועצת
העירייה:
י :1לאשר למר עבד ביאדסה ,פקח ברשות חניה ופקח עירוני ביום שבת,
היתר עבודת-חוץ על מנת לקבל פרס )בהתאם להצהרתו על כוונה
לעבוד במסעדה או בית-קפה שתעשה רק בימי חול 3 ,ימים בשבוע
במשך  4שעות בכל פעם.
י :2ההיתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום .1.11.10
יב' .הנושא :חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת לטובת עמותת מועדון
הכדורסל הוד-השרון עד ליום - 1.10.10
הסבר:
בישיבת מועצת העיר מיום  3.9.08אישרו חברי המועצה את חתימת העירייה
על כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לרשות ביקורת תקציבית של איגוד
הכדורסל לטובת עמותת מועדון הכדורסל הוד-השרון עד ליום – 1.9.09
מסמך המסומן כנספח ז'.
הצעת החלטה:
חברי המועצה מאשרים חידוש חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת
ואוטונומית לרשות ביקורת תקציבית של איגוד הכדורסל לטובת עמותת מועדון
הכדורסל הוד-השרון על סך של ,₪ 75,000.-שתעמוד בתוקפה עד ליום
.1.10.10
סך ערבות זו תיכלל במסגרת התמיכות השנתית שתינתן לעמותה בשנת הכספים
 .2010רצ"ב נוסח הערבות הבנקאית – מסמך המסומן כנספח ח'.
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ניצה משה:
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העיר  .9/09העברתי אליכם השבוע שני נושאים
דחופים שהתבקשנו לאשר אותם במועצה הזו .ה אחד זה תב"ר שאביאל יסביר והשני זה
הבקשה של מועדון הכדורסל ,הם אפילו ביקשו לקדם ולהעלות את זה כנושא ראשון
בישיבה הזאת ,כי הם עוד הערב צריכים להעביר את האישור .אם יש לי עשרה חברים כאן
שמסכימים לשנות את סדר היום ,כי מנכ"ל העמותה צריך להגיע כאן יותר מאוחר לקחת
את האישור הזה ,אז אנחנו נשמח .אין בעיה בעניין הזה ,זה עניין פרוצדוראלי ,העברתי
אליכם את הנספחים ז ' – ח' שמאשרים את זה כל שנה .אני מבקשת אם אפשר ,זה בסדר
מבחינת המועצה אם יש  10חברים שמסכימים .יש מישהו שמתנגד? אין .אז אני מעלה
לסדר היום את בקשת מועדון הכדורסל כנושא ראשון.
חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת לטובת עמותת מועדון הכדורסל
.1
הוד השרון עד ליום 1.10.2010
ניצה משה:
חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת לטובת עמותת מועדון הכדורסל הוד השרון
עד ליום  .1.10.2010בישיבת מועצת העיר ב 3-לספטמבר  2008אישרו חברי מועצת העיר
את חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת ואוטונומית לרשות ביקורת תקציבית של
אגוד הכדורסל לטובת עמותת מועדון הכדורסל הוד השרון עד ליום ה .1.9.2009-הצעת
החלטה היא שחברי מועצת העיר מאשרים חידוש וחתימת העירייה על כתב הוראה בלתי
חוזרת ואוטונומית לרשות ביקורת תקציבית של איגוד הכדורסל לטובת עמותת מועדון
הכדורסל הוד השרון על סך  75,000שקלים שתעמוד בתוקפה עד ליום ה .1.10.2010-סך
ערבות זו תיכלל במסגרת התמיכות השנתית שתינתן לעמותה בשנת הכספים .2010
ירון סולברג:
אני רק רוצה להניח בפני חברי המועצה את העובדות הבאות :קודם כל זה ברור שהסכום
הזה הוא סכום שהוא בעצם בא מתוך כספי התמיכות שאתם מעבירים .אתם צריכים
להתייחס אל זה כאל כסף מזומן רעיונית לכל דבר ועניין ,שהרי מתקבלת איזו שהיא
דרישה מאגוד הכדורסל אז זה כסף שהעירייה צריכה להעביר אותו .וועדת התמיכות דנה
בזה לפני כחודש ימים ,והם ביקשו כבר אז לקבל את כל הכסף .אני כרגע לפני כתב
ההתחייבות החדש שהם ביקשו .הם ביקשו שהעירייה תשחרר את כל הכספים שהיא
החליטה לתת להם לשנת  2009לשחרר אותם ,בלי קשר לערבות ,והם אמרו שהם לא
יבקשו מהעירייה ערבות לשנת  .2009וועדת התמיכות לא הסתפקה בזה ,היא ביקשה
הצהרה מהעמותה והעמותה הצהירה ב 10-בספטמבר ברק לבנה מנכ"ל מועדון הכדורסל
הצהיר "הנני לאשר בזאת כי לעונת המשחקים  2009/2020לא יהיה לעמותת הכדורסל
צורך בערבות כלשהי מטעם העירייה ביחס לשנת תש"ע וכי אם יתעורר צורך ידוע
שהעירייה לא תוכל לתת ערבות זאת עד סוף שנת  ."2009זה הם נתנו רק ב 10-בספטמבר
 2009ועל סמך האישורים האלה שהם הביאו ,וועדת התמיכות בעצם שחררה את כל
הכספים שהיו מוקפאים לטובת הערבות הקודמת ,בהתייחס לשנת .2009
לסיכום ,אם מועצת העיר תחליט לאשר את החתימה על כתב התחייבות ,צריך שיהיה
בקופה ביחס לשנת  2009על בסיס מה שמועצת העיר החליטה בחודש ינואר האחרון150 ,
אלף שקלים מתוך הסכום הנ"ל צריך להיות שמור לטובת הערבות הזאת עד  31לדצמבר
.2009
דובר:
כמה הם מבקשים עכשיו?
ניצה משה:
.₪ 75,000
ירון סולברג:
את אותו סכום שמבקשים אותו אני צריך לשמור בצד.
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חיים שאבי:
מה היתרה שלהם נכון להיום?
מיכאל בלומנפלד:
היתרה שלהם נכון להיום היא  75 ,150שחררו להם 75 ,נשארו.
חיים שאבי:
נשאר להם עד סוף השנה  75,000שקל?
מיכאל בלומנפלד:
.75,000
חיים שאבי:
לא 150 ,פחות ה.75-
מיכאל בלומנפלד:
כן.
יגאל שמעון:
יש לי שאלה ,מה קורה עם עמותות הדת שאנחנו אמורים להעביר להם?
ירון סולברג:
זה נושא בסדר היום הבא .אחד הנושאים.
)מדברים יחד(
משה ארז:
כן כן ,אתה מדבר על  ,2009הם משגעים אותנו בטלפונים על ה.50,000-
)מדברים יחד(
ניצה משה:
אני מעלה את זה להצבעה.

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני,
משה ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :100/09
חברי המועצה מאשרים חידוש חתימת העירייה על כתב הוראה בלתי חוזרת
ואוטונומית לרשות ביקורת תקציבית של איגוד הכדורסל לטובת עמותת מועדון
הכדורסל הוד-השרון על סך של ,₪ 75,000.-שתעמוד בתוקפה עד ליום .1.10.10
סך ערבות זו תיכלל במסגרת התמיכות השנתית שתינתן לעמותה בשנת הכספים
.2010
=============================================
חי אדיב:
סיכמת משהו לגבי עמותות הדת?
משה ארז:
מה שסיכמנו בוועדה המקצועית ,בשימוע שעשינו ,יש שלוש ארבע עמותות כאלה בסכומים
קטנים.
חי אדיב:
לאפשר בתנאים שכתובים בחוק.
משה ארז:
כן.
חיים שאבי:
הבעיה היא שוועדת התמיכות לא דנה בזה.
משה ארז:
היא דנה בזה ודחתה את זה.
חי אדיב:
מדובר בעמותות קטנות ,אז לאשר להן בתנאים שיגישו את כל מה הם שצריך .אבל זהו,
נגמר ,השנה נגמרת .בואו ניתן אישור עקרוני ואחרי זה...
חיים שאבי:
אתה חייב לאשר את זה...
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)מדברים ביחד(
אישור תב"רים ושינויים בתב"רים.
א.1
ניצה משה:
אני עוברת לסדר היום .רבותי ,אישור תב"רים ושינויים בתב"רים:

שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' – 1176
שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור כדלקמן:
מפעל הפיס )שיפוצים( סך -
משרד החינוך )בטיחות מוס"ח ( -
סך הכל כנגד הקטנה של קרן פיתוח
מקורות המימון אחרי השינוי הנ"ל:
משרד החינוך -
מפעל הפיס -
קרן פיתוח -
סך כל התב"ר

₪ 438,500
₪ 288,873
₪ 727,373
₪ 952,673
₪ 438,500
₪3,608,827
₪ 5,000,000

הנחנו על שולחן המועצה את הדו"ח שהוכן על השיפוצים שהיו בכל מוסדות החינוך ,כולם
קיבלו אותם .יש שאלות ,מישהו רוצה להתייחס?
יחיאל דמארי:
השיפוצים נערכים ,למה אנחנו אישית לא מקבלים כל פעם מעלים איזה תב"ר לחינוך
תוספת שיפוצים? סליחה ,זה לא מספיק .אין לנו פירוט .אני מקבל על זה מכתבים שגם
חלק גדול מהגנים ,הגנים בכלל יש חלק גדול לא משופצים והם מוזנחים מאוד ,ואני אומר
לך חי ,לא נעים לראות את המוסדות .כל הזמן מדברים על חינוך-חינוך ,בכל זאת כל
הזמן אנחנו מוציאים על החינוך יותר ממה שאנחנו ,באמת ,וצריך לשים לב לא רק יש
כיתות שבאמת זה ,ויש שלא סיימו .וחוץ מזה צריך להיות דף מיוחד לכל בית ספר מה
באמת עשו ,לא באמת לחזור על אותו דבר.
ניצה משה:
יש בדו"ח.
יחיאל דמארי:
זה לא נכון ,אני ראיתי את זה ,לא .יותר מפורט,לא גלובאלי .שהכול מפורט ,זה דעתי.
אנחנו כל הזמן לומדים ,אנחנו כל הזמן נלמד את זה ונעשה את זה ונאמר את זה ,אבל זה
צריך לעשות .סליחה ,אני קראתי את זה ולכן אני שואל את השאלה .אני אומר את זה ,אם
אתה הולך ועושה שיפוצים משלמים הרבה כסף ,בכל זאת צריכים לדעת מה עשו אחר כך
מתברר שבבית ספר הזה חסר שלושה מזגנים או בבית הספר הזה חסר א' ,ב ' ,ג' .או שיש
הרבה גנים ,ראיתי את זה ,בסדר .בשביל זה אני אומר .חי קח את הנושא לתשומת לבך
ואת הצוות המקצועי שיעשה את זה אני אישית רוצה לדעת ,שואלים אותי.
אלי טימור:
קבלנו לידינו רשימה של סיום שיפוצי עבודת קיץ .זו רשימה שצריך להודות לכל מי שעשה
אותה והתקין אותה והיה באינטראקציה מלאה עם הנהגת ההורים והביא בסופו של דבר
לביצוע כל מה שכתוב פה ולשביעות רצונם המלאה של נציגי ההורים ועל כך ברכותיי .יחד
עם זאת אני מוכרח לציין שהעובדה שבית ספר מוסינזון לא מופיע ברשימה זה באיזה
שהוא מקום טעם לפגם וטוב היה אם בשנה הבאה נביא לתשומת לבנו להכניס גם את
מוסינזון להסדר הזה של שיפוצים.
חי אדיב:
א' תודה רבה על ההערה .לגבי מוסינזון ,אנחנו מקווים ,יש ניצוצות של ניהול משא ומתן
של המנכ"ל עם מנכ"ל מוסינזון .אני מקווה שיגיעו לסיכום .אולי גם זה יהיה .תודה רבה
לכם.
אמיר כוכבי:
רק אולי קצת לתקן את הרושם שנוצר מדבריו של אלי .הנהגת ההורים מתכנסת עכשיו
ומכריזה על פירוק בגלל חוסר יכולת לעבוד עם עיריית הוד השרון ,זה בגלל שההבטחות
שניתנו להם ערב תחילת הלימודים שבגינם הם דחו את ההשבתה לא התקיימו ההבטחות
כפי שהובטח להם.
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אלי טימור:
הנהגת ההורים יושבת בין השאר על נושאים מנושאים שונים ,יכול להיות שחלק
מהנושאים האלו יעלו ,אבל הנהגת ההורים במסר כזה או אחר לעיריית הוד השרון
ולמנכ"ל העבירו את שביעות רצון המליאה ולא פעם אחת.
אביבה גוטרמן:
אני רוצה להגיד לכם כל הנושא הזה של השיפוצים .נעשתה עבודה ,אני אומרת לך ,אני
אישית ,גם אני הסתובבתי כל בוקר כמעט עם המנכ"ל וכל בית ספר שהגענו ,אני בקשתי
שוועד ההורים ,יו"ר הנהגת ההורים של אותו בית ספר יהיה ,עברנו דבר דבר ,מה שהם
אפילו הוסיפו ורצו שייעשה ,המנכ"ל נתן הנחיה וסדרו את זה ,כך שאינני יודעת על מה
מדברים פה .הנהגת ההורים מחליפה ,שרוצים להחליף את ההנהגה זו בעיה שלהם.
אגב,לגבי השביתה ,הם פשוט לא הצליחו לעשות את השביתה כי לא היה להם כוח מצד
ההורים .הם לא קיבלו גיבוי מצד ההורים ,תשאל אותם זה לא מעניין ,זה לא בגלל שהם
לא היו מרוצים ,הם רצו לצאת ולא היה להם כוח .אז אולי בעקבות זה שהם גילו שאין
להם את הכוח הזה הם מחליפים את הנהגת ההורים ,זו גם אפשרות.
חי אדיב:
תודה אביבה .תודה על ההערה ועל העדכון.
אמיר כוכבי:
חי ,אני אשמח לדעת אם אפשר לקבל נתונים כספיים לגבי דף התיקונים הזה?
חי אדיב:
אם אני לא טועה שאישרנו את השיפוצים גם קיבלתם מספרים ,כמה כסף השקיעו בכל
בית ספר .אפשר לחבר את זה.
אמיר כוכבי:
אפשר לחבר את השאלה הזאת .יותר ויותר אני מתחיל לשמוע על דרישות של קבלנים
לקבל החזרים משיפוצי קיץ משנים עברו .אני שומע את זה מכמה מקורות ,ואולי זה
מקום טוב מועצת העיר שתסבירו לנו בדרגים המקצועיים האם עיריית הוד השרון חייבת
כסף לקבלנים .האם לא שילמנו כסף לשיפוצי קיץ שנעשו לפני שנתיים ,שלוש ,ארבע ועשר.
ובאיזו צורה אנחנו מאשרים תב"רים שאחר כך הולכים ומתרחבים.
חי אדיב:
אני אשמח מאוד שתקבל תשובה מסודרת מהגזבר ואם יש איזו בעיה תעלה את זה לסדר
בישיבה הבאה.
אמיר כוכבי:
רגע ,נאמר פה לפרוטוקול שהגזבר צריך לענות על השאלה הזאת?
חי אדיב:
כן .הוא יענה לך הוא חייב לענות לך .בכל אופן ,בוא נעשה קצת סדר .אפשר כל פעם לזרוק
משפט כזה או אחר .רבותי ,בתי ספר בהוד השרון יש  15במספר ועוד כ 70-גני ילדים
נפתחו למופת הן בצד הפדגוגי ,הן בצד הבטיחותי הן בצד החזותי .גם אצלכם בבית ,לכל
אחד יש בעיות ,בלי לפגוע ,לא תיקנו הכול ,לא משפצים הכול ,זה הון תועפות של כספים.
נקבע סדר עדיפויות לשם שינוי עם המנהלת ,עם הנהגת ההורים ,מעבר לכותרות של
העיתונים אני לא אחראי עליהם ,זה לא מעניין אותי מה כתוב .מעניין אותי מה עושים.
בתי הספר בטוחים ,אני שולח את בנותי לבית הספר בביטחון מלא ולא משנה איזה בית
ספר .אחייני ומשפחתי וחברי וכל תושב בעיר .מספיק עם האמירות האלה והנהגת הורים
תעשה מה שהיא רוצה ,זה לא מעניין .אם היא רוצה לשתף פעולה אני קורא לה לשתף
פעולה ,ואם היא לא רוצה אז שתעשה כותרות בעיתונים .בתי הספר בהוד השרון מצוינים.
צר לי על כך שהזמנו את יו"ר הנהגת ההורים לטקס מכובד רב משתתפים לקבלת פרס .כל
יושבי הראש של כל הערים שזכו בפרס היו ונציג ועד ההורים של הוד השרון לא היה.
אמיר כוכבי:
אולי הוא לא היה במחאה שחברי המועצה לא הזמנת.
חי אדיב:
אז אני לא עושה מחאות  -אני עובד .אני מממש את מה שצריך והוד השרון זוכה להערכה
וכבוד ,מעבר לכמה פוליטיקאים שמנסים לשחק ,גם מחוץ להוד השרון ,ומי שלא מכיר את
זה שיתחיל לפנים .הוד-השרון היא עיר טובה .יש בעיות ,יש בעיות ובשביל זה נבחרנו,
בשביל זה אנחנו עובדים ,כדי לתקן דברים ובאופן טבעי עיר ותיקה עם דברים חדשים
והחיבור הזה יוצר משימות קשות .תרצו ,נעשה לכם פעם מצגת יפה בוועדת תכנון ובנייה
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על הקשיים ,על האתגרים ,על החזון ,על החלומות ועל המטרות ועל תוכניות העבודה שיש
לנו .ים של עבודה ,כולכם מוכנים להיות שותפים לתהליך הזה .אז אני לא יודע מה עושה
ההנהגה ,מותר להם להיפגש ,מותר להם למחות ,מותר להם להביא ביקורת .אני מקבל
את זה באהבה .אבל יחד עם זאת בוא לא נערבב את הדברים .הכיוון הוא נכון .כל השאר
בכיוון הטוב ביותר ותעזרו לי להביא אותה לא למקום רביעי בארץ ,שכדאי לגור בו ,אלא
למקום ראשון ויותר מכך .אז זה בסדר ,אפשר להעיר זה חלק מהמשחק הפוליטי ,אבל
בוא נהייה אמיתיים ,בוא נהייה אמיתיים.
)מדברים יחד(
חי אדיב:
יש בעיות .רבותי ,היה משבר כלכלי ,קיצצתי בשכר של כל עובדי העירייה  5מיליון שקל
כדי לא לפגוע בשיפוצים .במקום לשפץ ב 5-מיליון שיפצתי ב 2.5-מיליון .מה רע בזה? על
מה הביקורת ,מה יש? יש איזה בית ספר לא בטיחותי? מה קרה? ההורים שלי למדו
באוהל .אז מה?
יחיאל דמארי:
אני גם למדתי במעברה אז מה הקשר? עזוב ,חי...
חי אדיב:
בהודו לומדים בחוץ .ויש שמה אחוזי הצלחה יותר טובים.
אמיר כוכבי:
בהודו לא משלמים את הארנונה שאתה גובה ולא את התיעול שאתה גובה.
חי אדיב:
גם בפתח-תקוה לא משלמים את הארנונה שאני גובה ,משלמים יותר .ואנשים עוזבים את
פתח-תקוה לטובת הוד-השרון .תעבירו ביקורת עניינית.
)מדברים יחד(
יואב רוזן:
אמרת עכשיו בתחילת דבריך ,בוא נעשה סדר בדברים ,זה לא יכול להיות שאצלך לא
תעשה סדר .כל פעם אתה בא לישיבת מועצה יש אנשים שבכל זאת עושים עבודתם נאמנה,
למרות כל מיני הערות של מזכירותיך .לא יכול להיות שאתה תגיד כן ,עונים תשובות
ואתה ממשיך גם אתה אישית וגם הפקידים הבכירים בעירייה לא עונים תשובות בזמן .גם
אתה וגם פקידים בכירים בעירייה ,אני לא רוצה להגיד עכשיו שמות או תפקידים ,אבל גם
עכשיו יש לי את זה בכתובים .חודש וחצי אני צריך לחכות לתשובה מפקיד בכיר בעירייה,
זה עוד פעם ,לא רוצה להגיד שערורייה ,כי תגיד זה לא שערורייה .אז אני מתחבר אליך,
בוא נעשה סדר גם בעניין הזה .מספיק לבוא פה כל ישיבת מועצה אתם מקבלים .אתם לא
מקבלים.
חי אדיב:
אנחנו רושמים את ההערה שלך ,אנחנו נבדוק אותה בצורה רצינית ביותר.
יואב רוזן:
אני יכול להמציא לך את המסמכים.
חי אדיב:
אם אנחנו רוצים לעשות סדר ,משפט אחרון ככה ,בוא נשנה גם את סגנון כתיבת הדברים.
לא רק את אמירת הדברים ,את הסגנון .ביקורת כן .סגנון אפשר גם לשנות .בואו נעשה
סיכום בינינו תשנו את הסגנון אולי הקצב של התגובה יהיה יותר מהיר.
)מדברים ביחד(
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה.

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' :101/09
מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' – 1176
שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור כדלקמן:
₪ 438,500
מפעל הפיס )שיפוצים( סך -
₪ 288,873
משרד החינוך )בטיחות מוס"ח ( -
₪ 727,373
סך הכל כנגד הקטנה של קרן פיתוח
מקורות המימון אחרי השינוי הנ"ל:
₪ 952,673
משרד החינוך -
₪ 438,500
מפעל הפיס -
₪3,608,827
קרן פיתוח -
₪ 5,000,000
סך כל התב"ר
====================================================

ניצה משה:
א :2אישור תב"ר מס'  – 1196הצטיידות כתות בה"ס נוה-נאמן על סך 44,400
 ₪במימון משרד החינוך.
הצבעה:

 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' : 102/09
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1196הצטיידות כתות בביה"ס נוה-נאמן
על סך  ₪ 44,400במימון משרד החינוך.
================================================
ניצה משה:
סעיף א' :3אישור תב"ר  1197מחשבים למוסדות חינוך  ,2009על סך 617,136
במימון מפעל הפיס ,קיבלתם גם את הפירוט עם שמותיהם של מוסדות החינוך.
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' 103/09
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1197מחשבים למוסדות חינוך  ,2009על
סך  617,136במימון מפעל הפיס .
====================================================
ניצה משה:

סעיף א' :4אישור תב"ר מס'  – 1198שיפוץ "בית רני" על סך ₪ 230,000 .-
במימון מפעל הפיס.
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' 104/09
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1198שיפוץ "בית רני" על סך .-
 ₪ 230,000במימון מפעל הפיס.
==============================================
ניצה משה:
סעיף א:5אישור תב"ר מס'  – 1199מכון טיהור  -תוספת צנטריפוגה על סך .-
 ₪ 749,270במימון רשות נחל הירקון.
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס:105/09 /
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1199מכון טיהור  -תוספת צנטריפוגה
על סך  ₪ 749,270 .-במימון רשות נחל הירקון.
=============================================
ניצה משה:
סעיף א :6אישור תב"ר  1200מחשבים למבני פיס ולשכות רווחה בסך 51,428
במימון מפעל הפיס.
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' : 106/09
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1200מחשבים למבני פיס ולשכות רווחה
על סך  ₪ 51,428 .-במימון מפעל הפיס.
ניצה משה:
אני עוברת לתב"ר הנוסף שהעברתי לכם לפני מספר ימים .אישור תב"ר  - 1201קירוי מכון
טיהור על סך  1,895,300במימון הלוואה ממנהלת הביוב ואביאל יסביר ,בבקשה.
אביאל אברמוביץ ':
קודם כל רק שתדעו שהחלק שלנו  31%את יתרת הכסף לקירוי משלמת את ה69%-
משלמת עיריית כפר סבא.
מיכאל בלונמפלד:
)לא שומעים(
אביאל אברמוביץ:
זה מה שאמרתי שזה ה 31%-ועיריית כפר סבא משלמת את היתרה של .69%
דובר :ה 1.8-מליון זה ה?31%-
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אביאל אברמוביץ:
כן .כן .וזה נועד לחלק האחרון שיש עוד לעשות שם בטיפול קדם של המט"ש .יש שמה
מקום אחד שעוד לא קורה וצריך לקרות אותו ,זה הכסף הזה פלוס הכסף ללפיד חדש
שצריך לייצר אותו ולהתקין אותו שם שהוא יהיה הלפיד ,אנחנו אישרנו השבוע בהנהלת
המט"ש אישרנו את היציאה למכרז ,מותנית כמובן באישורים של התקציב .לפיד הוא
הדבר הכי טוב שקיים היום בעולם ,עומד גם בתקנים האירופאיים החדשים ביותר,
המתקדמים ביותר שעוד לא הגיעו אפילו לישראל ,זה לפיד סגור שימנע כל אפשרות של
בריחת גזים או ריחות מכיוון המט"ש.
נועם פעול:
בכמה זה אמור להקטין את הריח?
גדעון סעדי:
תלוי בגודל הלפיד.
אביאל אברמוביץ:
על הלפיד היצרן מתחייב על  99%מניעת הריח.
חי אדיב:
אני רוצה להתייחס .בהמשך לקירוי ושדרוג המכון שעולה או מגיע לסכומים של כמעט 75
מיליון שקל ,במצטבר ,החלטנו והטמענו את נושא החזון העירוני שלנו בנושא שיקום
נחלים והשבת המים לנחלים .בחלק מהפרויקט של "אחו-לח" שחציו כבר הסתיים
והצינור שמוביל את המים אחרי שישודרגו בנחל הדס יגיע לאגם ,הכוונה היא שתהייה
תחנת פליטה ותדחוף את המים לבית הנערה ,שלב ראשון לרבין ומשם המים יחזרו חזרה
לנחל ויהיה נחל זורם .היינו יחד עם משה ארז אצל השר לאיכות הסביבה בפורום רב
משתתפים וכל המטה שלו הכריז שנחל הדר הוא נחל בעדיפות לאומית .הוא ייתן לזה
תקצוב לתכנון .אנחנו הולכים לתכנן אותו ולבצע את זה הלכה למעשה .זה החזון שהולך
ומתממש ונראה בעיניים ואני מקווה לראות את זה בשנים הקרובות .תודה רבה גם לארז
שיזם את הפגישה ובהחלט תודה רבה גם לשר.
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה .מי בעד אישור תב"ר  1201טיהור מכון הטיהור?

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה המס' :107/09
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1201קירוי מכון טיהור על סך
 ₪ 1,895,300במימון הלוואה ממנהלת הביוב.
==============================================
ניצה משה:
אני עוברת לסעיף ב' סגירת תב"רים לשנת  .2008בהתאם להנחיית משרד רואה החשבון
מטעם משרד הפנים יש לסגור את התב"רים בפרויקטים שהסתיימו או בוטלו .קיבלתם
את רשימת התב"רים לסגירה .ועדת הכספים דנה בתב"רים ,קיבלתם גם את הפרוטוקול
שדנו בזה .יש איזה שהם התייחסויות לנושא של סגירת התב"רים? אין .אני מעלה
להצבעה.

הצבעה:
 12בעד – חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן וגדעון סעדי.
 1נמנע  -אמיר כוכבי.

15

החלטה מס' :108/09
מועצת העירייה מאשרת סגירת תב"רים לשנת ) – 2008התב"רים בפרויקטים
שהסתיימו או בוטלו( ,בהתאם לרשימה כדלקמן:
פרוט

תקציב

הוצאות

הכנסות

מס תבר
1

844

מועדון פיס תנועת הצופים

807,189

998,367

998,367

2

858

עבודות מים 2000

600,000

600,000

600,000

3

889

פיתוח מתחמים 2001/2

20,000,000

19,999,811

19,999,811

4

925

תיכון מתחם  200שלב א+ב

17,650,000

18,614,550

18,614,550

5

949

קירוי מגרש ספורט רבין )נוה נאמן(

750,000

6

1018

שדרוג מערכות מיחשוב

500,000

500,000

500,000

7

1020

עבודות מים 2005

1,500,000

1,500,000

1,500,000

8

1027

סלילת כבישים ומדרכות

3,400,000

3,399,205

3,399,205

9

1029

צומת הגיבור הפרדס

770,000

1,078,168

1,078,168

10

1036

פערים נזקי ביטוח

2,000,000

2,000,000

2,000,000

11

1039

כבישים וחשמל הר 26/ו-הר27/

4,500,000

4,499,281

4,499,281

12

1053

מעגל תנועה ש.הימים/חנקין/גולומב

1,200,000

13

1056

תכנון מתנס שכונת הדר

350,000

14

1059

שדרוג מיחשוב במשרדי העירייה

500,000

15

1060

תכנון שבילי אופנים

100,000

1,200,000

500,000

1,200,000

500,000

16

1062

חשמל מתחם 1304

2,000,000

2,000,000

2,000,000

17

1065

שדרוג וחידוש משרדי עירייה

1,000,000

999,244

999,244

18

1069

שיפור סביבת למידה ושיפוצי קיץ

678,000

687,330

687,330

19

1072

שיפוץ מועדון קשישים נטעים

40,000

34,217

34,217

20

1073

שרותים הנדסיים לעבודות ביוב

200,000

21

1074

שרותים הנדסיים שדרוג מכון טיהור

155,000

22

1081

גינון ומתקני משחקים

1,500,000

1,500,000

1,500,000

23

1083

מעגל תנועה דרך מגדיאל בן גמלא

600,000

600,000

600,000

24

1126

הצטידות ג"י חדשים

100,000

100,000

100,000

25

1127

פיתוח חצרות מוסדות חינוך

1,000,000

1,000,000

1,000,000

26

1155

חיבורי בתים  -מים וביוב

1,500,000

1,500,000

1,500,000

63,310,173

63,310,173

סה"כ
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ניצה משה:
סעיף ג' .אישור המלצות הצוות המקצועי למטה התמיכות לגופים ציבוריים לשנת .2009
בהמשך להחלטת וועדת המשנה לגופים הבאים:
כפר הנוער ע"ש בן ציון מוסינזון ,מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרון ,עמותת
מועדון הכדורסל הוד השרון ,עמותה לספורט ספורטאי הוד השרון ,אילן איגוד ישראלי
לילדים נפגעים ,עמותת פוש -עמותה לקידום חינוך.
קיבלתם את הפרוטוקולים של הצוות המקצועי שדן ביום ה 22-לספטמבר בפרוטוקול
מספר  14ופרוטוקול הצוות המקצועי מיום ה 23-בספטמבר פרוטוקול מספר .15
ירון סולברג:
אנחנו מזכירים לכולם שמועצת העיר דנה בחודש ינואר בכל מה שקשור לתמיכות לשנת
 2009ואישרתם את התמיכות שאישרתם .הייתה קבוצה מסוימת של בקשות לתמיכה
שלא נדונו על ידי הוועדה ,משום שהם הוגשו באיחור .החליטה מועצת העיר להקים את
וועדת המשנה לתמיכות .וועדת המשנה לתמיכות התכנסה בחודש מאי כמדומני או יוני,
והחליטה לדון אך ורק בשאלה אם וועדת התמיכות והצוות המקצועי ידון בבקשות על אף
שהן הוגשו באיחור .וועדת המשנה של נבחרי הציבור שלכם לא דנה בגוף הבקשות ,רק
קיבלו החלטה עקרונית לקבל את ההסברים של העמותות לאיחור והחזירו חזרה לצוות
המקצועי .זה היה התהליך פחות או יותר .בתוך התהליך הזה את מוסינזון אני מוציא
החוצה ותיכף אני אתייחס אליו ,כי הוא מקרה עם נסיבות מיוחדות ,כל יתר העמותות
נדונו על ידי הצוות וההמלצות לפניכם .לגבי עמותות שפועלות בתחום הדת ,מה שקרה
הוא שבפני הצוות המקצועי לא הוגשו דוחות על ידי אנשים בעירייה שאמורים לטפל בכל
נושא הפיקוח על העמותות .בעצם העמותות היו בסדר במובן זה הם הגישו בקשות ,נכון
לא במועד ,אבל וועדת המשנה קבעה שנדון בהם על אף שהם לא הוגשו במועד .היא קיבלה
את ההסברים .אבל מבחינתנו ההתנהלות היא לא תקינה במובן זה שלא נעשו הדוחות ,לא
הוגשו המלצות והוחלט בסופו של דבר להפסיק ולגרור את זה יותר מידי ולהביא את
הדברים ככה בפני מועצת העיר .בעצם יוצא שהעמותות הללו או תן ארבע עמותות כמדומני
נפגעות במובן זה שהן הגישו בקשות ,אבל בקשותיהן בכלל לא נדונו .הפתרון האפשרי
מבלי כמובן לשבור את חוזר מנכ"ל משרד הפנים שקבע את ההנחיות למתן התמיכות ,זה
שמי שאחראי לזה בוועדת החינוך יביאו המלצות כתובות ,לא יודע איך ישיגו דוחות
פיקוח ,אני מקווה שלקראת שנה הבאה ביקשנו להרחיב את הפורום כדי שהעניין הזה
יתוקן ולא יחזור על עצמו ,אבל להביא דוחות מתוך כוונה שזה ייעשה בהקדם ,ושלקראת
הישיבה הבאה ,אם יהיה לנו את החומר אז נוכל לדון ואז להביא המלצות בפני מועצת
העיר.
חיים שאבי:
מחובתם להביא את זה.
)מדברים ביחד(
חי אדיב:
בהתאם לדברים של ירון בישיבה הבאה ב 9-לחודש הבא ,העסק יאושר.
)מדברים יחד(
גדעון סעדי:
אני חייב להוסיף לפרוטוקול שבישיבה הבאה ,זה נאמר פה על ידי ראש העיר ,בישיבה
הבאה ,שיהיה רשום בפרוטוקול שעמותות הדת גם ככה נפגעות בעיר בגלל שאין להן את
היכולת להפעיל אנשים וכספים להגיש את הניירת כמו שצריך ,העמותות עושות עבודת
קודש תרתי משמע ,אין שם מקבלי שכר .כולם עושים עבודה טובה זו לא עמותה
שמחוברת אלי ולא לאנשים מסביב לשולחן .זה אנשים שעושים עבודה פילנתרופית בעיר
אז חשוב מאוד שמה שאמר היועץ המשפטי וראש העיר שבישיבה הבאה זה יגיע לדיון
ושיאשרו להם את התקציב הזה.
ירון סולברג:
חשוב מאוד ,שעכשיו שאנחנו דנים ואנחנו בתדרוכים לקראת  .2010חשוב מאוד ,המועד
האחרון להגיש בקשות ל 2010-הוא  5בנובמבר הקרוב .אז אוטוטו כל המאחרים ל2010-
כבר בפתח .הצוות רוצה לדאוג להם וצריך לדאוג להם ,צריך לדאוג שכולם יגישו בזמן.
גדעון סעדי:
נכון.
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אמיר כוכבי:
אני חושב וגם ראינו את זה גם מההתנהלות של וועדת המשנה וגם ההתנהלות סביב וועדת
התמיכות בהתחלה ,כל העמותות האלה או שהן לא תמימות כי כולן באו עם אותו תירוץ,
או שמשהו אצלנו לא עובר .עכשיו ,אם אני מבין נכון את מה שאמר היועמ"ש מי שמטפל
בענייני הדת בעירייה בעצם מנע בחוסר התפקוד שלו את מתן התמיכות לעמותות האלה.
אז הכול בסדר וטוב ויפה לדחות לשבוע הבא את ההמלצה ,גם החלטתם כולכם שהצוות
המקצועי יחליט לאשר ,יכול להיות שהוא יחליט לא .אז זה טוב ויפה לדחות את ההחלטה
לשבוע הבא ולהגיד שבוע הבא נקבל החלטה חדשה ,אבל לא צריך לפספס את מה שנאמר
פה בשקט .מה שנאמר פה בשקט זה שיש אנשים שלא עשו את תפקידם במקרה הזה .את
העמותות האלה אנחנו מושכים עכשיו עוד בלי להגיד להם כן או לא ,בלי להגיד להם אם
יכולים או לא יכולים לסמוך על הכסף וכל זה בגלל שמישהו לא עשה את תפקידו .אני
מציע שלישיבה הבאה ייעשה גם איזה שהוא סוג של תחקיר שנדע גם מי לא עשה את
תפקידו ,פחות מעניין אותי השם ,יותר מעניין הפונקציה שבגינה אנשים ועמותות לא
יקבלו את התמיכות.
חי אדיב:
המנכ"ל יבדוק את זה והוא ייתן תשובות.
ניצה משה:
אני מעלה את זה להצבעה.

 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :109/09
מועצת העירייה מאשרת המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים
לשנת ) – 2009בהמשך להחלטות ועדת המשנה( לגופים הבאים:
כפר הנוער ע"ש ב.צ .מוסינזון ,מרכז סיוע לנפגעות ולנפגעי תקיפה מינית השרון,
עמותת מועדון הכדורסל הוד-השרון,עמותה לספורט ספורטאי הוד-השרון ,איל"ן
איגוד ישראלי לילדים נפגעים ,עמותת פוש– עמותה לקידום חינוך ,בהתאם
לפרוטוקול דיון הצוות המקצועי מיום ) 22.9.09מס'  (14ופרוטוקול דיון הצוות
המקצועי מיום ) 23.9.09מס' .(15
===============================================
ניצה משה:
אני עוברת לנושא ד ' .פתיחת שני חשבונות בבנק הבינלאומי על שם עיריית הוד השרון
לבית ספר לפיד .יש לכם פה הסבר.
אלי טימור:
אני עיינתי בכל הבקשות של כל בתי הספר ומצאתי שלכולם יש מכנה משותף אחד ובפרט
בבית ספר לפיד ששם מתעקשים על פתיחת שני חשבונות בית הספר ,לעומת כל שאר בתי
הספר שמתעקשים לפתוח חשבון בית ספר אחד ,והאם יש סיבה מיוחדת או מה
המשמעות?
מיכאל בלומנפלד:
בכל בי"ס יש שני חשבונות אחד זה חשבון משותף של המנהלת עם וועד ההורים,והשני זה
חשבון לניהול השוטף של בית הספר עצמו .אני לא יודע בדיוק מה הסיבה האמיתית ,אולי
בייר יסביר יותר .נראה לי שפה הייתה בעיה שהמנהלת התחלפה.
יוסי בייר:
לא התחלפה המנהלת ,מה פתאום.
חי אדיב:
מיכאל בבקשה תבדוק את העניין.
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יוסי בייר:
אני רוצה להפנות את תשומת הלב ,אמירה שלך חבר המועצה אלי טימור היא לא מדויקת
כי אם תסתכלו בכל העברת זכות חתימה מופיע מועצת העיר מאשרת העברת זכות חתימה
בבנק למנהלת בית הספר ,זה מחייב את הצירוף ולאחר מכן החשבון ההורים בבנק יש
לצרף את נציג וועד ההורים מר זימבודה.
אלי טימור:
תחזור לבית ספר לפיד ותראה שמה שיקרה זה...
יוסי:
זה שני חשבונות נפרדים בכל מקום.
אלי טימור:
זה לא ככה.
יוסי:
בכל מקום זה שני חשבונות נפרדים .פה זה חשבון ההורים ופה זה חשבון בית הספר .זה
פשוט כתוב בדרך אחרת .זהו.
)מדברים ביחד(
חווה שלזינגר:
לגבי בית ספר לפיד זה פתיחת חשבונות בנק הבינלאומי .בבנק הבינלאומי גילו שחשבון
בית הספר נפתח על שם המנהלת ולא על שם עיריית הוד השרון בבית הספר .היות
והמבקר חייב אותם לשנות את שם החשבון ,אנחנו נאלצים לפתוח חשבון חדש על השם
הנכון ,עיריית הוד השרון בית ספר לפיד עם בעלת זכות החתימה.
ניצה משה:
אני מעלה את סעיף ד' להצבעה.

===============================================
הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :110/09
מועצת העירייה מאשרת פתיחת שני חשבונות בבנק הבינלאומי כדלקמן:
 .1פתיחת "חשבון תקצוב" ע"ש עיריית הוד-השרון-ביה"ס "לפיד".
מורשי החתימה בחשבון זה יהיו :מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין
ת"ז  051572477ומזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ ת"ז .55505952
חתימת מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין מחייבת את צירוף חתימתה
של מזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ.
 .2פתיחת "חשבון הורים" ע"ש עיריית הוד-השרון-ביה"ס "לפיד".
מורשי החתימה בחשבון זה יהיו :מנהלת בית הספר הגב' לאה דיין
ת"ז  ,05157247מזכירת בית הספר הגב' ורדה שורץ ת"ז 55505952
ונציג ההורים מר אבי חסין ת"ז  ,23886427או יו"ר ועד ההורים מר
ניר כהן ת"ז .22294524
=============================================
ניצה משה:
סעיף ה' ,העברת זכות חתימה בבנק למנהלת בית הספר נווה נאמן שנכנסה לתפקידה.

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' :111/09
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות החתימה בבנק למנהלת ביה"ס
הגב' זמירה ברעם ת"ז  ,069805224שמחליפה את מנהלת ביה"ס
"נווה-נאמן" הגב' גילת סיון ,שסיימה את תפקידה בתאריך .31.8.09
חתימת מנהלת בית-הספר ,גב' זמירה ברעם ,מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת בית-הספר ,הגב' אוסנת בצלאל ת"ז .057981334
לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס,
מר זמנבודר יוסי ת"ז  .57956369חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים
סניף .626
==============================================
ניצה משה:
סעיף ו ' ,העברת זכות חתימה בבנק למנהלת בית ספר תיכון ע"ש אילן רמון שנכנסה
לתפקידה.

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :112/09
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות החתימה בבנק למנהלת ביה"ס
הגב' חנה דלמדיגו ת"ז  ,26936252שמחליפה את מנהלת ביה"ס תיכון
ע"ש "אילן רמון" הגב' שוש נחום ,שסיימה את תפקידה בתאריך
 .31.8.09חתימת מנהלת בית-הספר הגב' חנה דלמדיגו ,מחייבת את
צירוף חתימתה של מזכירת בית-הספר ,הגב' אורנה שאול ת"ז
 .52903432לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג
ועד הורים בביה"ס ,מר משה קטורזה ת"ז . 055661300
חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים סניף .678
================================================
ניצה משה:
סעיף ז' ,העברת זכות חתימה בבנק למנהלת בית הספר חטיבת עתידים שנכנסה לתפקידה.

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :113/09
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' דבורה גביש ת"ז
 050891779שמחליפה את מנהלת ביה"ס חט"ב "עתידים" הגב' ריבוש
גרוס ,שסיימה את תפקידה בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-
הספר הגב' דבורה גביש ,מחייבת את צירוף חתימתה של מזכירת בית-
הספר ,הגב' עדי קרפ ת"ז  .025516881לחשבון הורים בבנק יש לדאוג
לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר חזי בן עמי ת"ז .055108963
חשבון הבנק מתנהל בבנק לאומי סניף .943
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ניצה משה:
סעיף ח' ,העברת זכות חתימה בבנק למנהלת בית הספר הדמוקרטי שנכנסה לתפקידה ,מי
בעד?

 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :114/09
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' עירית אלדור שפירא
ת"ז  55636682שמחליפה את מנהל ביה"ס "הדמוקרטי" מר אילן הדס,
שסיים את תפקידו בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-הספר ,גב' עירית
אלדור שפירא ,מחייבת את צירוף חתימתה של מזכירת בית-הספר,
הגב' דפנה קורסיה ת"ז .037587300
לחשבון הורים בבנק יש לדאוג לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר יחזקאל
מורד ת"ז  .059615633חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים סניף .626
================================================
ניצה משה:
סעיף ט' ,העברת זכות חתימה בבנק למנהלת בית ספר תל"י שנכנסה לתפקידה.

הצבעה:
 13בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :115/09
מועצת העירייה מאשרת העברת זכות חתימה לגב' כרמלה בן ציון ת"ז
 52345899שמחליפה את מנהלת ביה"ס "תל"י" גב' אורית בר אור,
שסיימה את תפקידה בתאריך  .31.8.09חתימת מנהלת בית-הספר,
גב' כרמלה בן ציון ,מחייבת את צירוף חתימתה של מזכירת בית-הספר,
הגב' שלומית הרשקוביץ ת"ז  .54247200לחשבון הורים בבנק יש לדאוג
לצרף את נציג ועד הורים בביה"ס ,מר נתן שובל ת"ז .0304702046
חשבון הבנק מתנהל בבנק הפועלים סניף .678
================================================
ניצה משה:
סעיף י' ,ירד מסדר היום .אני עוברת לסעיף יא' היתר לעבודת חוץ...
אמיר כוכבי:
אפשר לקבל הסבר למה?
חי אדיב:
אני אגיד לך ,קודם כל חברי דמארי ביקש להוריד את זה מסדר היום .שנית ,יש כמה חברי
מועצה שהגישו איזו עתירה ,מן הדין לא לשבש את המהלכים ,לתת לעתירה להתנהל כמו
שצריך ,אולי בית המשפט יגיד שמגיע עוד יותר ,בשביל מה לעשות הנחה?
אמיר כוכבי:
אני רוצה להבין ,אתה אומר פה שמפאת העתירה אתה גם משהה את גביית ההיטל?
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דובר :סוביודיצה.
חי אדיב:
דמארי ביקש ,אני מכבד.
אמיר כוכבי:
אתה משהה את גביית ההיטל או שאתה רק לא דן בו?
חי אדיב:
אני לא משהה שום דבר ,אין שום סיבה להשהות .יש מי שהגיש את הבקשה גם רשאי
למשוך אותה .יחד עם זאת ,אני מוסיף הערה בעניין הזה ,אם יש עתירה ,מן הדין שהיא
תתבהר בבית המשפט ולא פה ,ולכן אני לא רוצה לדבר.
אמיר כוכבי:
איך זה קשור לעתירה שמתבררת בבית הדין?
חי אדיב:
זה קשור ,זה ועוד איך קשור .אני עכשיו לא אתן לך שיחה מניפולטיבית .אתה רוצה ,תעלה
את זה בבית המשפט באותה עתירה .כרגע ,עשינו פה מהלך ,יכול להיות שהוא יהיה לרעה,
יכול להיות שהוא יהיה לטובה ,יכול להיות ,עוצרים הכול ,דום שתיקה .מרגע זה דום
שתיקה  -הכול בבית המשפט.
אמיר כוכבי:
אני רוצה להבין עוד פעם .דום שתיקה זה אומר שאתה משהה גם את הגבייה?
חי אדיב:
מה פתאום? חלילה וחס.
אמיר כוכבי:
אז מה דום שתיקה?
חי אדיב:
מה שבית המשפט יגיד זה מה שנעשה.
אמיר כוכבי:
אבל אתה לא מחכה לבית המשפט .אתה כבר גובה ומאיים ומוסיף ...
)מדברים יחד(
חי אדיב:
אמיר מדובר בהחלטה ...אל תערבב חלב עם בשר .החלטה לגבות היא החלטה חוקית .חוק
העזר כדת וכדין וזה עובד כמו שצריך וחייב בדין.
אמיר כוכבי:
גם חוק עזר עירוני אתה יכול לשנות.
חי אדיב:
אני מחזיק במקרה ,אתם אוהבים כתבות בעיתון ,אני אצטט ,שבעה ימים דירג אותנו
במקום רביעי בארץ כותב" ...מצד שני ,קיים בהוד השרון פיגור לא מבוטל בתשתיות".
בערים אחרות שילמו היטל ביוב ואין בעיה של תשתיות .לנו יש בעיה של תשתיות ,וזה
החוק וכולנו חייבים לסייע בעניין הזה.
אמיר כוכבי:
לאף אחד אין בעיה עם גביית היטל התיעול .תקשיב טוב ,כי אתה לא מקשיב .אולי הגיע
הזמן שתקשיב .לאף אחד במועצה הזאת אני מתכוון באופוזיציה בכלל ,אין שום בעיה עם
שמירת חוקי עיריית הוד השרון ,אין שום בעיה .הבעיה שלנו היא בהתנהלות הקלוקלת,
בפחדנות של שליחת הודעות תשלום שהעירייה בחופש ,ראש העיר בחו"ל ומועצת העיר לא
מתכנסת חודשיים...
חי אדיב:
עכשיו אתה מכניס פוליטיקה.
אמיר כוכבי:
וזה שבמשך חודשיים חבר המועצה רוזן מבקש  ...ולא מקבל אותם וזה שגם היום עיריית
הוד השרון לא יודעת להגיד כמה כספים נגבו מ 1989-עד שנת  2004ובשנה האחרונה
ממשלוח דרישת התשלום ,אלה הבעיות ,ההתנהלות סביב היטל התיעול ,הפחדנות,
השתיקה ,חוסר רצון לדבר וזה שאתה מוריד עכשיו משהו שבא להיטיב עם התושבים
ותולה את זה בעתירה לגיטימית לחלוטין שהגישו על היטל התיעול זה קצת מצחיק ,כי
אתה בא ואומר אני בעצם לא רוצה לדון בדברים שהם לטובתכם.
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יגאל שמעון:
אבל אתה התנגדת ל...
)מדברים ביחד(
יואב רוזן:
אתה מדבר על סגנון ותראה איך אתה מדבר .תקרא מה כותב היועץ המשפטי לעירייה
לישיבה הזאת.
)מדברים יחד(
אמיר כוכבי:
לא אנחנו שלחנו דרישות לתשלום משדה התעופה בדרך לשוויץ .נערכה ישיבה לא חוקית
שממש הגיעה באיחור ,סדר היום לא נמסר לחברי הוועדה .כל חומר בדבר היטל התיעול
לא ניתן.
)מדברים יחד(
דובר:
רצית להקל על התושבים אז עכשיו אתה לא? אתה נגדנו?
)צעקות(
ניצה משה:
אני עוברת לסעיף הבא .סעיף יא' היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים
לפי סעיף  180לפקודת העיריות.
אמיר כוכבי:
ההתפארות הזאת בעיתון לא מאוד חמה ומפזרת בישיבות מועצת עיר את הכתבות עליך.
אולי כדאי ,לא ,כי אני לא מבין מאיפה הכסף לדברים האלה וזה מעלה בי את השאלה
האם נעשתה התקשרות עם העיתון לפני הדבר הזה? איזה התקשרויות היו בידיעות
אחרונות בשביל הכתבה הזו?
)מדברים ביחד(
ניצה משה:
הנושא האחרון ,סעיף יא ,כמו שאנחנו נוהגים ,אנחנו מבקשים מהקהל הנכבד לצאת
החוצה ,כי יש פה צנעת הפרטיות ,חוץ מנועם ,הגזבר ואנשים המקצועיים שצריכים להיות
פה חברי המועצה ,בעיקרון אחרי הסעיף הזה הישיבה הסתיימה ,אז כל הקהל הנכבד
מתבקש לצאת החוצה .גם העיתונאים.
)ישיבה בדלתיים סגורות(
ניצה משה:
סעיף יא .היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים לפי סעיף  180לפקודת
העיריות .כולם קיבלו גם את ההמלצה של המנהל הישיר שלו שיושב פה זה נועם בן-יהודה
מנהל מחלקת הביטחון ואת ההצהרה של העובד עצמו .מישהו רוצה להתייחס? בבקשה.
אלי טמור:
האיש אני לא יודע את זהותו אדוני ראש העיר שייך למחלקת הפיקוח העירונית .מחלקת
הפיקוח העירונית לעניות דעתי ,חסרים בה הרבה מאוד אנשים ,הרבה מאוד פעילות,
אנחנו כותבים כל הזמן.
משה ארז:
עשו מכרז ,אנחנו שבוע הבא פותחים.
אלי טמור:
עכשיו ,אם הבן אדם רוצה כמה שעות עבודה לעבוד כתוספת ,אז בואו ני תן לו במסגרת
שלנו של הפיקוח שיעשה יותר שעות עבודה .ללכת ולשחרר אותו לשעות עבודה במקום
אחר ,אז בוא תנצל אותו פה .חסר לך אנשים ,אז מה את עושה? אתה משחרר אותו מפה על
מנת לתת לו לעבוד במקום אחר.
נעם פעיל:
אולי שם הוא מקבל קצת ,צריך לחשוב על זה.
אלי טימור:
אני לא יודע ,אז תעלה לו.
חי אדיב:
אתה מעלה שאלה מעניינת.
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אלי טמור:
יחד עם זאת אדוני המנכ"ל ,אולי זה שאלה אליך ,המלצות של מנהל מחלקה כזו או
אחרת ,שיבוא בצורה מסודרת ,מודפסת.
ניצה משה:
לא ,אנחנו ביקשנו בכוונה בכתב יד ,אנחנו ביקשנו גם את ההצהרה וגם את ההמלצה זה
בכתב יד ,חתום אורגינל ,דיסקרטי ,ככה ביקשנו.
חי אדיב:
אלי ,אתה שאלת מאוד מעניינת .יש פה את מנהל המחלקה ,בוא נשאל אותו.
)מדברים יחד(
גדעון סעדי
יכול להיות שהעומס הרגשי להיות פקח מנע פעילות ,קשה כל היום לתת דוחות ,הוא רוצה
קצת להתאוורר וללכת למסעדה ,לבתי קפה ,זו עבודה אחרת .יש עומס רגשי להיות פקח.
נועם בן-יהודה:
קודם כל העובד עובד שעות נוספות .החוק מגביל אותנו בכמות שעות נוספות שאני יכול
להעסיק עובד .אני לא יכול לתת לו מאה שעות נוספות ואתה לא יכול להעסיק אותו שבעה
ימים בשבוע .יש לו חמישה ילדים ,הוא מרוויח שכר נמוך מאוד.
נעם פעיל:
כמה הוא מרוויח אם אפשר לדעת.
נועם בן-יהודה:
כמעט שכר מינימום.
נעם פעיל:
למה זה באמת? למה זה ככה .האם אנחנו עושים עוול ,ויותר מידי יש פה מקרים ,עוד פעם
אני ככה חושב שאנשים מקבלים פה שכר באמת רעב .אולי צריך לעשות רביזיה עוד פעם
לאותם אנשים להגדיל להם קצת את השכר באיזו שהיא מידה ושלא יהיה מצב כזה שיותר
ויותר אנשים ,אני לפחות מתרשם נאלצים לעבוד בעוד עבודה ועוד עבודה ואנחנו
למעשה,תשמע ,זה לפי דעתי חרפה ,אז אולי צריך לנסות לפתור את הבעיה מן היסוד שלה
בכלל ולא כל פעם לבקש אישור ואישור וזה פשוט נראה רע.
חי אדיב:
השכר שלו הוא יותר ממשכרות של מה שאני ואתה כואבים ,של אבא שלי מורה ואשתך
מורה ואשתי מורה.
נועם בן-יהודה:
תראה אני לא יכול להחליט על גובה השכר שלו.
נועם פעיל:
בוא לפחות שנבין את הנתונים ,את התוצאות הקשות בוא נקים וועדה ,נעשה רביזיה ,בוא
נבין את הנתונים ,למה זה קורה?
נועם בן-יהודה:
אני בעירייה שנתיים ומניסיוני הדל אני יודע )לא ברור( זו עובדה .עכשיו ,השכר מורכב
מכמה פרמטרים ,הוא עובד יחסית חדש ,הוא עובד שנה וחצי לא מעבר לזה ,הוותק שלו
מאוד מאוד נמוך .אני לא יודע בדיוק בכמה .הוא עובד שנה וחצי ואין לו וותק והדרגה שלו
מאוד נמוכה .אל תתפלא השכר לעובדי ציבור הוא שכר מאוד נמוך .עכשיו ,שעות נוספות
הוא מקבל ,הוא עובד שעות נוספות .ולמרות הכול ,הוא לא יכול לעבוד  7ימים בשבוע,
החוק לא מאפשר לו לעבוד 7ימים בשבוע ,ולכן הוא רוצה ללכת ולעבוד בשבת .בשבת
במקום אחר הוא מקבל כפול.
גדעון סעדי:
יש לציין שהוא עובד מסור .אני מכיר אותו ,באמת עובד מסור .באמת עובד מסור.
חי אדיב:
אתה מעלה שאלה מעניינת .אין לי את הכלים ואין לנו את היכולת לממן את העניין כי
מדובר על מאות עובדים שמקבלים שכר נמוך תכפיל את זה בעוד  500שקל ,זה המון מאוד
כסף וברוב הרשויות זה קורה .ברשויות שיש להם עודפים פה ושם מצ 'פרים את הסייעות,
את העובדים הזוטרים וכדומה .הרוב לא מבקש את זה )אישור לעבודה נוספת( ויש
בודדים שמבקשים.
דובר:
האם במסגרת הקיצוצים גם לאלה קיצצו?
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חי אדיב:
אלה שמרוויחים מעט לא קיצצו.
)מדברים יחד(
ניצה משה:
אני מעלה להצבעה.

הצבעה:
 12בעד – חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,אביאל
אברמוביץ ,נעם פעיל ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,משה
ארז,חיים שאבי,יואב רוזן ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
 1נמנע  -אלי טימור.
החלטה מס' : 116/09
בהתאם לסעיף  180לפקודת העיריות )נוסח חדש( מחליטה מועצת העירייה:
 :1לאשר למר עבד ביאדסה ,פקח ברשות חניה ופקח עירוני ביום שבת,
היתר עבודת-חוץ על מנת לקבל פרס )בהתאם להצהרתו על כוונה
לעבוד במסעדה או בית-קפה שתעשה רק בימי חול 3 ,ימים בשבוע
במשך  4שעות בכל פעם.
 :2ההיתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום .1.11.10
================================================

הישיבה הסתיימה

ניצה משה
____________________
מרכזת ישיבות המועצה

חי אדיב
___________________
ראש העירייה

