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על סדר היום:
א .הצעות לסדר של חברי מועצה –
א .1חבר המועצה מר נדב דואני :עידוד המחזור בעיר -
הצעת החלטה:
"מועצת העיר הוד השרון מחליטה לעודד את המחזור בעיר על ידי הענקת זיכוי
במיסי הארנונה לכל תושב שייצר קומפוסט בביתו .כמו כן העירייה תיזום
מכירה של קומפוסטר ביתי במחירי עלות לתושבים".
א.2חבר המועצה מר נדב דואני :אתרים בהם קיימים צוברי גז -
הצעת ההחלטה:
"חברי מועצת העיר דורשים ומסמיכים את מהנדסת העיר ואת אגף התשתיות
לבצע מיפוי מקיף ,יסודי ומידי של כל האתרים בהם מוטמנים צוברי גז .כמו
כן הגורמים המוסמכים יגישו דו"ח מפורט בו יוצגו כל האתרים בעלי
האישורים הרלוונטיים וכל האתרים ללא האישורים .בעוד כחודש ימים יוגש
דו"ח ראשוני לראש העיר ,לחברי מועצת העיר ולמנכ"ל העירייה .הדו"ח
המלא יוגש לא יאוחר מחודשיים מיום קבלת ההחלטה".
א .3חבר המועצה מר יואב רוזן :אשרור החלטות עבר – תיעול:
הצעת החלטה:
"לקבוע כי החלטת העירייה משנת  2004מאושרת סופית כי בכל בניה חדשה
בעיר ,בין אם מדובר בתוספת בניה למבנה קיים ובין אם מדובר בבניה חדשה,
תיגבה אגרת תיעול במלואה טרם קבלת היתר הבניה" .מועצת העיר מאשרת
את ההבטחות השלטוניות שניתנו על ידי העירייה בשנים  1989ובשנת 1997
לפיה לא ייגבה היטל תיעול על מרכיב הקרקע ועל מרכיב המבנה עד  180מ"ר
מדירות/מבני מגורים אשר היו בנויים בעיר לפני שנת .".1989
א .4חבר המועצה מר אמיר כוכבי :התקנת צוברי גז -
הצעת החלטה:
"מועצת העיר הוד השרון ,מתוך רצון להגן על תושבי העיר ,תנחה ותעקוב
באופן תקופתי אחר הליך הקצאת אישורים להתקנת צוברי גז ,אופן
הטיפול בהם והסנקציות כנגד אלו המזלזלים בביטחון הציבור.
לצורך כך ,יוקם צוות נבחרי ציבור שיפעל בתיאום עם הצוות המקצועי
שיכלול את מהנדסת העיר ,מחלקת הפיקוח והיועמ"ש .לצוות זה,
יינתנו סמכויות לסנקציות ,בכפוף לייעוץ משפטי ולאישור ראש
העירייה או מי מטעמו".
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ב .הנושא :שינוי המועד הקבוע לישיבות מועצת העירייה מן המניין -
הצעת החלטה:
"מועצת העירייה מחליטה על המועדים הקבועים לישיבות המועצה מן המניין
בהתאם לתאריכים הבאים:
בפברואר -יום ב' בשבוע השני של החודש,
במרס  -יום ג' בשבוע השני של החודש,
באפריל  -יום ד' בשבוע השני של החודש,
במאי  -יום א' בשבוע השני של החודש,
ביוני  -יום ב' בשבוע השני של החודש,
ביולי  -יום ג' בשבוע השני של החודש,
באוגוסט -יום ד' בשבוע השני של החודש,
בספטמבר -יום א' בשבוע השני של החודש,
באוקטובר -יום ב' בשבוע השני של החודש,
בנובמבר  -יום ג' בשבוע השני של החודש,
בדצמבר  -יום ד' בשבוע השני של החודש".
ג .הנושא :פתיחת חשבון בנק להעברת הכספים שנגבו בעבור היטל בצורת -
צריכה עודפת:
הסבר גזבר העירייה:
ע"פ הוראות רשות המים יש להעביר את כספי היטל הבצורת )צריכה עודפת(
לקופת המדינה.
אי לכך יש לאשר פתיחת חשבון בבנק הפועלים ,סניף הוד-השרון ,לצורך
הפקדת כספי היטל  -נטו בלבד .
זכויות החתימה יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד.
לעירייה ניתנת זכות חתימה לצורך הפקדה והעברת כספים לאוצר  .מורשי
החתימה הם :ראש העירייה ו/או מי שמורשה לחתום במקומו וגזבר העירייה
ו/או מי שמורשה לחתום במקומו בצירוף חותמת העירייה.
הכספים המופקדים בחשבון הנפרד לא יועברו אלא לחשבון המדינה  ,אלא אם
כן אישר החשב הכללי ,בכתב ,העברה של אותם כספים לחשבון העירייה ,לרבות
לצורך זיכוי חשבון הצרכן הפרטי.
הכספים שיופקדו בחשבון הנפרד לא יהיו נתונים לשעבוד או לעיקול.
חשבון זה נפתח לצורך העברת הכספים שנגבו מחודש יולי עד חודש דצמבר
 2009כולל הסכומים שיגבו בחודש ינואר  2010עבור נובמבר דצמבר .2009
פתיחת החשבון התעכבה בשל שינויים פרסונאליים במחלקת המים וניהול
המו"מ להקמת תאגיד המים.
הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הפועלים ,סניף
הוד-השרון ,לצורך הפקדת כספי היטל הבצורת )צריכה עודפת( נטו בלבד .
זכויות החתימה יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד.
לעירייה ניתנת זכות חתימה לצורך הפקדה והעברת כספים לאוצר  .מורשי
החתימה הם :ראש העירייה ו/או מי שמורשה לחתום במקומו וגזבר העירייה
ו/או מי שמורשה לחתום במקומו ,בצירוף חותמת העירייה.
הכספים המופקדים בחשבון הנפרד לא יועברו אלא לחשבון המדינה  ,אלא אם
כן אישר החשב הכללי ,בכתב,העברה של אותם כספים לחשבון העירייה ,לרבות
לצורך זיכוי חשבון הצרכן הפרטי.
הכספים שיופקדו בחשבון הנפרד לא יהיו נתונים לשעבוד או לעיקול.
חשבון זה נפתח לצורך העברת הכספים שנגבו מחודש יולי עד חודש דצמבר
 2009כולל הסכומים שיגבו בחודש ינואר  2010עבור נובמבר דצמבר .2009
פתיחת החשבון התעכבה בשל שינויים פרסונאליים במחלקת המים וניהול
המו"מ להקמת תאגיד המים.
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ניצה משה
ושוב ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס' .2/10
)מדברים ביחד(
ניצה משה:

על סדר היום – הצעות לסדר של חברי מועצה –
נדב דואני ,חבר המועצה ,עידוד המחזור בעיר .הצעת החלטה" .מועצת העיר
הוד השרון מחליטה לעודד את המחזור בעיר על ידי הענקת זיכוי במיסי
הארנונה לכל תושב שייצר קומפוסט בביתו .כמו כן העירייה תיזום מכירה
של קומפוסטר ביתי במחירי עלות לתושבים" .בבקשה נדב.

נדב דואני:

אני חושב שבשנים האחרונות יש סוף סוף חלחלה ההבנה שצריך לשמור על
הסביבה שלנו.

)מדברים ביחד  -צעקות(
בקיצור ,אני חושב שההבנה חלחלה שצריך לשמור על הסביבה שלנו ואני

נדב דואני:

חושב שעלינו כרשות לעודד את התושבים להתנהג בצורה ירוקה וזה אומר
במספר פרמטרים :אם זה לעודד נסיעה בתחבורה ציבורית ,אם זה אומר
להשתמש במים אפורים ,ובין היתר לייצר קומפוסט ביתי .ההצעה שלי
באה לטפל בנושא של קומפוסט ביתי ,דבר שכל אדם יכול לעשות בבית
שלו .יש לזה שיקולים גם סביבתיים ,גם חברתיים וגם כלכליים .אני חושב
שהיום כל הצעה שצריך להציע אותה צריך להציע איזה שהיא ייתכנות
כלכלית ובעולם שלנו שבו כולם חושבים דרך הכיס צריך גם לתת תמריץ
לתושב ,בסופו של דבר כדי שהנושאים יעלו ויעבדו כמו שצריך .נתונים
כלליים .בהוד השרון אנחנו מפנים בשנה  18,000טון אשפה ,אשפה
שמטמינים אותה ,הטמנה שעולה לנו כמעט  7.5מיליון.
)מדברים ביחד(
נדב דואני:

...הטמנה שעולה לנו  7.5מיליון שקלים בשנה .שההטמנה נעשית ,המדידה
נעשית פר טון סביב  415שקלים לטון .אני חושב שאנחנו צריכים לצאת
בפעילות שנעשית בערים אחרות ,אני לא יודע אם בערים אחרות מתגמלים
תושבים דרך הארנונה או בדרך אחרת ,אבל אני יודע שבערים אחרות
מוכרים קומפוסטר ,המשרד לאיכות הסביבה משתתף ברכישה ,משתתף
בפעילות הסברתית לתושבים ואני חושב שאנחנו צריכים לעודד את
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התושבים שלנו ,וכל בית פרטי שיעמיד קומפוסטר פרטי אצלו בחצר ,כל
בית רב קומות שיעמידו קומפוסטר או במרפסות ואם אין מרפסות בחצר
הבית .אנחנו נקבל שני דברים .כמה דברים .אנחנו נקבל קודם כל הפחתה
בהיקף האשפה שאנחנו מפנים ובהטמנה ,משפחה בשנה בערך מייצרת טון
אשפה שניתנת למחזור ,זה אומר מאה משפחות מאה טון אלף משפחות
אלף טון ,אנחנו נחסוך הרבה מאוד כסף ,הרבה הרבה מאוד כסף ,שימו לב
שבערך  1,000משפחות יחסכו לנו חצי מיליון שקלים בהטמנה .זה א' מהפן
הכלכלי ,ב' ,נוכל לדשן גם את הגינות הביתיות וגם רשות העירייה תוכל
להשתמש בקומפוסט שאותם תושבים ייצרו כדי לדשן את הגינות שלנו
ובכך לחסוך כסף .הדבר החשוב ביותר ,אנחנו נחנך את התושבים שלנו
נחנך את עצמנו ,נחנך את הילדים שלנו לפעול ירוק ,לחשוב ירוק ובסופו של
דבר להתייחס אל כדור הארץ כאל משהו שהוא לא נמצא פה לנצח ,אלא
משהו שצריך לדאוג ולטפל בו .לכן ההצעה שלי באה ואומרת בואו נבצע
שני מהלכים ,אחד ,נקבל החלטה עקרונית שאנחנו רוצים לעודד את
התושבים לייצר קומפוסט ביתי ואנחנו כרשות ניתן להם שתי זרועות,
הראשונה זה למכור להם קומפוסטר במחירים מוזלים מאוד ,כי
קומפוסטר עולה כסף ,ודבר נוסף ,שאנחנו ניתן להם איזו שהיא הטבה
כלכלית שתהייה להם גם תמריץ כלכלי לבוא ולעשות את זה .זו ההצעה
שלי.
חי אדיב:

יפה ,רעיון טוב .תבורך קודם כל .זה לזרוע זרעים ,זה לזרוע זרעים ,אביאל
אתה רוצה להתייחס כמחזיק בתיק?

אביאל אברמוביץ :קודם כל כשדואני פנה אלי אז יותר משמחתי ,כי אנחנו לא רואים את
עצמנו כלוחמים בעד הירוק ,אלא להיפך כמשתפים פעולה עם כל חברי
המועצה וכל מי שיעשה יבורך ,ייתן יד ,יתרום ,יביא רעיון ,יפקח ,יבקר,
יבדוק ילך לסמינרים וכל מה שאפשר ולהביא וליישם כמה שיותר רעיונות
כאלה .אני רוצה לחזק את מה שנדב אמר עכשיו ,בזה שהורדנו את הפינוי
אשפה משלוש פעמים בשבוע לפעמיים ,אז התלוננו תושבים ואז הלכה ליזי
בזמנו לבדוק תלונה של תושבת וראתה שבתוך הפחים הירוקים האלה של
הבתים יש בקבוקים ועיתונים שעשרה מטר מפתח הבית עומד המתקן.
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)מתקני המחזור( .זאת אומרת עשינו מאוד בשכל ,וזה רק העלה עכשיו את
המחזור את כמות המחזור ,במקום לזרוק בבתים ,כי הם הבינו את זה
באיזו שהיא הסברה ,ואנשים הבינו שזורקים סתם ממלאים נפח שגם
עולה יותר כסף ,גם הורס את כדור הארץ וגם הם מפסידים מזה .ישירות
הם מפסידים מזה .אני רוצה רק להוסיף דבר אחד ,להצטרף אליך בדבר
אחד ,ולחזק אותו ,היום בבוקר בעיתון התפרסמו נתוני צריכת המים
במדינת ישראל .ירידה של  9%בצריכת המים של תושבי מדינת ישראל ,זה
מספר מדהים .זאת אומרת שבחינוך נכון ,בעבודה נכונה ,זה אפשרי ואם
פעולה כזאת בצירוף הסברה ,עלייה על השלטים ,הסברה מסודרת דרך
החינוך ,דרך הקהילה ,דרך כל מה שאנחנו יכולים לעשות ,פשוט אנחנו
יכולים לחסוך המון המון כסף שיופנה לדברים יותר מועילים ואני מברך
על ההחלטה.
חי אדיב:

ארז מה אתה אומר? כמחזיק תיק חזות העיר.

משה ארז:

אני אומר שכמו שאביאל אמר בנושא של המחזור ,אנחנו בטראנס כזה אבל
זה לא צריך להיפסק .מה שנדב אמר עכשיו כמובן זה חלק מהמאמץ
הכללי .מתקני מחזור המרכזיים שהיום אנחנו מציבים בעיר היום כל אחד
רואה את זה ,הם לא קטנים ,הם גדולים ,זה יכול לעזור .אני מקיים למשל,
יש לי פינה של עיתונים ,פינה של בקבוקים ,אני יודע שגם אתה מקיים ועוד
כמה מקיימים ,אבל זה קצת נכון שזה מטריח לפעמים ,בא לך ללכת לפח
ולזרוק את הכול ואתה יוצא מזה ,אבל אם כולנו ,גם אנחנו כחברי מועצה
נשמש דוגמא ויראו אותנו הולכים למתקן עם העיתון ,הולכים עם
בקבוקים ,אנחנו נשמש דוגמא .נשמש דוגמא ,הולכים עם העניין הזה,
הולכים עם העניין הזה ,לא יעזור ,חייבים ללכת לעניין הזה של מחזור,
אנחנו מגיעים לחמישים ,שישים מתקנים בעיר ,והיד נטויה ,ראש העיר
נפגש עם השר להגנת הסביבה והוא רוצה להכניס פה ,אנחנו מכניסים את
העיר ,רחובות שלמים שאנחנו נכניס ,במתחם  200מכניסים עכשיו לתוך
חדרי האשפה פחים צהובים לזה ירוקים לזה וזה הפיילוט הראשון
שמתחיל בשכונה הזאת ,זה יעבור לבן גוריון ,זו ההתחלה ,ביקשנו לזה
תקציב מהשר ,מהמשרד ,אני מאמין שהם יענו ,ואנחנו נכנסים לזה
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בטראנס גדול ,עכשיו גם הסיפור הזה שנדב הביא ויש את זה בהרבה בתים
פרטיים .לא ממנפים את זה ולא עושים לזה פרסום ,כמובן אנחנו עכשיו
נצא בשלטי חוצות בנושא המחזור ,ואנחנו הולכים לארגן שלטי חוצות
בשלטים שיש לנו דיברתי עם אביאל על זה ואנחנו נעשה את זה בשלטי
חוצות למחזר ולהגיע לפינת המחזור שלך ,הוא דיבר קצת על מים ואני
יודע שבתאגיד מים שבעזרת השם שיצא אל הדרך יהיו מסעות פרסום
לחסוך במים ,וראיתי את זה בכמה תאגידים ,ממש שלטים אומרים באיזו
צורה לחסוך ,באיזה חסכמים וזה שייך לתאגיד ,זה הצד השני .הנושא שלך
המחזור בראשינו ,התחיל ראש העיר במסע הזה לפני כמה חודשים ,ואנחנו
לא צריכים לעצור את זה .לגבי הקומפוסטר זה חלק ,יש אנשים שעושים
את זה פרטי ,אבל אומר נדב בוא נוציא את זה החוצה ,בוא נעשה לזה
תעמולה ,בוא נבדוק עלויות ,בוא נבדוק איך אנחנו באים לאזרח.
אביבה גוטרמן:מה זאת אומרת ,זה יעלה לך יותר זול כי אתה לקוח גדול.
)מדברים ביחד(
אביאל אברמוביץ :יושב פה מורדי שעשה שנה שעברה את הנושא המדהים של איסוף
פסולת אלקטרוני ובגדים.
חי אדיב:

לא דיברתם על הקומפוסטרים בגנים.

אביאל אברמוביץ :והשנה אם דיברנו ,השנה אנחנו הולכים לשבור בהרבה  -מורדי
באחריותך להכפיל ולשלש את כמות האיסוף של בגדים ומוצרי
אלקטרוניקה.
גדעון סעדי:

טוב ,קודם כל אני מצטער על האיחור שלי לישיבה ,סימסתי למי שצריך.
הייתי בישיבת ועדת כספים בראשותו של חיים שאבי ,ישבנו על התקציב.
שמה תמכתי בתקציב אז אני אצטרף לתקציב שעבר פה ואני חושב שנגיע
להישגים נוספים בשנה הקרובה .לעניין הקומפוסטר ,אני בהחלט מרים את
הכפפה ,מועצת העיר הרימה את הכפפה ,אבל בכל אופן ,חשוב חי ונדב זו
הצעה שלך ,אבל להכניס את זה לתוכנית חינוכית ,שזה לא יישאר ...יש פה
את יוסי בייר מנהל את אגף החינוך ושזה ייכנס כמיזם חינוכי משולב ולא
יכול להיות שנחזיר למעשה וזה באיזה שהוא מקום הירוקים איפה שהוא
בשורה שהוא מתחת לקומפוסטר ,אבל באמת חשוב מאוד שנביא את
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התוכנית חינוכית ,שתהייה הסברה ,שיהיו פעולות בבתי הספר ,ואז נמצא
כולנו את עצמנו ,כי יש לנו באמת היבט נוסף שאדם לא זורק את הפסולת.
)מדברים ביחד(
אני אומר שעצם זה שבן אדם לוקח את הפסולת ,ממיין אותה ,יש פה ערך

גדעון סעדי:

נוסף שלא מה שנקרא ,האדם נכנסים לו הרגלים חדשים וזה לשנות לו
הרגלים .ברגע שהוא משנה הרגלים בנושא כזה חשוב ,אבל נושא כזה שלא
עולה לו כלום ,לאט לאט הוא יכול להוכיח לעצמו שהוא יכול להשתנות
בהרבה דברים נמצא את עצמנו דרך הקומפוסטר.
נדב דואני:

בנקודה של החינוך ,כולנו מכירים את או שאנחנו לא מכירים והילדים
והנכדים מי שיש לו פה נכדים ,מכירים את הקמפיין של מקליקים מאחור,
שחינך את כל מדינת ישראל להקליק מאחורה ,יושבים מאחורה ושמים
חגורת בטיחות .בסופו של דבר הילדים מביאים הביתה את הבשורה
להורים שלהם ,אם זה להחליף לנורות חסכוניות ,אם זה להקליק מאחורה
ואם זה עוד הרבה הרבה דברים אחרים ונכון שהמפתח בסופו של דבר
ילדים שיגידו להורים אל תזרקו לזבל ,בואו נשים בקומפוסטר בחוץ ,בגינה
שלנו.
אני רוצה להגיד שראשית נדב גם אני מברכת על התוכנית הזאת .אני רוצה

יפעת קריב:

להגיד שילדיי שאני מזכירה אותם כאן הרבה הערב ,עושים קומפוסט כבר
הרבה מאוד זמן בגני עם אצל הסבא והסבתא שלהם .בכל אופן הם עושים
את זה הרבה מאוד זמן וזה בהחלט תורם לדבר שאני מאמינה בו וכמעט
אין יום שישי או חגים שאנחנו לא עוסקים בזה .מה שאני מוצאת בהצעה
שלך שהוא חשוב לא פחות ,זה הענקת זיכוי בנושא הארנונה .אני חושבת
שצריך לשים על זה את הדגש וצריך לאמץ את זה לתוכניות נוספות ואז
נוותר על החלק הזה .כי זה בעיני התושבים יתרמו ויקבלו חזרה.
אלי טימור:

אני מציע להוסיף ברשותך נדב להצעה הזו שאנחנו נחיים דרך וועדת
המשנה של וועדת בניין ערים את הקבלנים שבונים בעתיד בעניינים כאלה
ואחרים להכניס את הסוגיה הזאת של הקומפוסטר הזה שהיא תהייה
מוכנה ברגע שהתושב מגיע בזמן הכנת התשתיות וזה יכול כבר....

)מדברים ביחד(
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מעולה .רבותי יש מי שרוצה להתייחס עוד? כוכבי.

אמיר כוכבי :אני רוצה להגיד נדב ,עשית פה סיעת ירוקים) ...לא ברור – יש הרבה
רעשים( אבל הראש הצעיר תמיד חושב יותר מהר .מי שצריך .אני רק רוצה
לדעת.
נדב דואני:

אני רק רוצה להגיד שאביאל פתח לא פתח דלת במהירות על הסיפור הזה
וישבנו ודיברנו.

אמיר כוכבי :אתם בודקים כמו שאמרתי שאתם בודקים את )לא ברור( כמה עולה
קומפוסטר ביתי אם בכלל .מאיזה תקציב אנחנו מממנים את הדברים
האלה וגם את ההנחות אחר כך .שאלתי אם אנחנו יודעים להגיד היום
מאיזה תקציב אנחנו מממנים גם את הרכישה שלה או סבסוד של
הקומפוסטרים וגם את ההנחות בארנונה ,איזה גודל קומפוסטר בעצם
מדובר נגיד לדירה ,כמה קומפוסט זה אוגר ואיך עושים בעצם את התהליך
הזה שאתה מדבר עליו של לזכות ,כלומר איך אני בודק אותך כמה
קומפוסט ייצרת ויודע כמה יוריד לך מהארנונה על זה.
נדב דואני:

אני חושב שיש כמה נקודות .ראשית העירייה לא קונה את הקומפוסטרים
ונותנת לתושבים מתנה .גם לא מסבסדת אותם .תושב צריך להגיד
קומפוסטר עולה לי לדוגמא  500שקלים במהלך תקופה של חצי שנה אני
אחזיר את העלות על ידי הזיכוי ,ואחר כך אני גם אחסוך כסף .כלומר,
אנחנו העירייה תאפשר מעין צינור בין תוציא אולי אפילו מכרז תאפשר
לכמה חברות שמוכרות קומפוסטרים ביתיים לבואו ולהציע לתושבים
שלנו ,קומפוסטרים בגדלים שונים ,בסוגים שונים שמתאימים לכל אחד
לבית שלו במחירים יותר זולים .אנחנו פשוט נהייה מעין צינור .מי שרוצה
ללכת לקנות היום באייס קנה ובנה או בחנות גינון אחרת יוכל לקנות את
הקומפוסטר באופן עצמאי .זה אחד .שתיים ,כמו שאמרתי אנחנו היום
משלמים לחברת פינוי אשפה באופן גלובאלי ,התפיסה אומרת שאנחנו
מטמינים  18,000טון בשנה וזה צריך להיות פרויקט לאורך זמן .יכול
להיות,וחשבתי על העניין הזה שאדם שירכוש קומפוסטר ביתי ייכנס
לפיילוט של שנה לפחות ,כדי שנראה האם בעיר הוד השרון באופן יחסי
באחוזים יש ירידה בהטמנת הפסולת ועל פי זה נוכל לדעת .עכשיו אי
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אפשר לבדוק כל אחד ואחד .אנחנו צריכים לסמוך על ההגינות של
התושבים שלנו ,ותושבים שנכנסים לתוכנית כזאת שמספיק רציניים
ומבינים את זה שהם שותפים לפרויקט .יכול להיות שצריך לעשות מערכת
ביקורת ברגע שהוא קונה .רגע ,רגע ,יכול להיות שצריך לעשות על זה
ביקורת שלנו ,כי צריך לרדת לעומק הפרטים ,מבחינתי אני אומר זה
טרומי.
אביבה גוטרמן:לא ,אבל הוצעה הצעה ,התקבלה אחלה הצעה ,מה שצריך לעשות עכשיו זה
לעבד את כל הנתונים ואת כל הדברים ואמיר אתה ראש צעיר וחכם תהייה
שותף לוועדה.
נדב דואני:

אני אומר מבחינתי זה טרומי .אני אסביר ברשותך ראש העיר ,יגאל ,שנייה.
מבחינתי אני אדבר גם במונחים שאנחנו מבינים ,מבחינתי זה טרומי .כך
אני רואה את זה ,ומכאן צריך ללכת ולעבד את ההחלטה הזאת ולפרוט
אותה בצורה מדויקת.

חי אדיב:

רבותי קודם כל רעיון מעולה ומצוין .אנחנו כדי להציג את זה אני מאמץ גם
את ההצעה של אלי טימור וגם נחליט את זה בוועדת בניין ערים ,עירית
שומעת אותי פה שנוציא חוק שכל בניין יהיה לו קומפוסטר .הכול רשום
בפרוטוקול .מה שאני רוצה להגיד לכולם שקודם כל התחלנו בתהליך הזה
בגני הילדים .יש  25קומפוסטרים מתוך  75גני ילדים ,יש לנו  ,25אני מעריך
שנשלים את כולם ואנחנו עושים פיילוט וניסוי גם חינוכי וגם פרקטי .אולי
בייר יגיד כמה מילים בעניין .מה שאני מציע גם בצד החינוכי ,גם בצד
התכנוני וגם בצד הפרקטי כמו שאתה הצגת בעצם ,דואני בהצעה שלך יש
כמה בעיות משפטיות/חוקיות ואני מציע להקים וועדת היגוי אולי יגאל
יציע את ההצעה והוועדה תביא משהו מושלם ,מפורט.

יוסי בייר:

אני רק רוצה להגיד על הקומפוסטרים ואני אומר שב 25-גנים הוצבו
קומפוסטרים יחד עם אביאל ויחד עם המשרד לאיכות הסביבה .עם זאת
אנחנו מלמדים את הילדים וגם את הגננות איך להשתמש את זה בשיתוף
עם בית ספר מוסינזון ,תלמידים של המגמה האקולוגית שלהם עוברים
כרגע השתלמות בנושא הזה ומלמדים את הגננות איך להשתמש
בקומפוסטר ואיך לנצל אותו על הצד הטוב ביותר .בעיקרון ,הקיימות היא
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נושא מרכזי בכל מערכת החינוך וישנה ועדת היגוי שעובדת משנה שעברה
בנתה תוכניות וכל המערכת גם בבתי הספר אבל בתחומים אחרים.
אביבה גוטרמן:אותם תלמידים יוכלו ללמד את התושבים.
יגאל שמעון :חברים ,קודם כל אני חושב שבאמת כמו שכולם ברכו זו הצעה מצוינת ,כי
מה שאנחנו רואים פה היום אני ראיתי את זה בגרמניה לפני עשר שנים
בדיוק באותה שיטה .בקלן בגרמניה ,שם מזכים את האנשים ומשלמים
להם כספים .זה היה לפני עשר שנים.
מאחר וההצעה היא הצעה כוללת שמדברת על הנחה במיסים יש פה בעיה
משפטית ,בעיה שצריך לבדוק אותה ,אני מציע שנקים צוות שאתה תוביל
אותו ביחד עם אביאל ,יועץ משפטי ,נציג מהגזברות ,שאשא אם מישהו
רוצה עוד אחד .גדעון ונציג ההנדסה ,אירית ,ונציג איכות הסביבה ,מורדי.
נציג חינוך ,אני חושב שהצוות הזה יתכנס ,ויגיש הצעה מסודרת למועצת
העיר הצעה מסודרת שנוכל להצביע עליה ..בסדר? קדימה.
ניצה משה:

הצוות הזה מקובל על כולם? פה אחד .אוקי.

הצבעה:
 14בעד – פה אחד:
חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
יחיאל דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון
סעדי ,יואב רוזן ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :3/10
חברי מועצת העירייה מאשרים:
 .1הקמת ועדת לבדיקת עידוד המחזור בעיר )ייצור קומפוסט ביתי(.
 .2חברי הוועדה:
נדב דואני – יו"ר ,אביאל אברמוביץ – חבר ,גדעון סעדי – חבר ,מר מורדי תאני -
חבר ,היועץ המשפטי  -חבר ,מנהל אגף החינוך – חבר  ,נציג אגף ההנדסה -חבר,
נציג מחלקת הגביה.
 .3הוועדה תבדוק האפשרות לחייב קבלנים/יזמים להיערך בעת הבניה
להקמת/הצבת קומפוסטורים.
===============================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .ההצעה הבאה גם היא של נדב ,אתרים בהם
קיימים צוברי גז .קיבלתם את תשובתה של עירית טלמור בעניין הזה.
בבקשה נדב.
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ההצעה הזאת הועלתה לאחר החשיפה בעיתון ירוק של בעיית צוברי הגז.
אני קיבלתי לפני מספר חודשים מידע מאיש המשרד לתשתיות ,מידע
אנונימי אבל מהימן מאוד על כך שברחבי העיר הוד השרון טמונים מאות
צוברי גז ללא פיקוח ,ללא האישורים הנדרשים ,ופה מדובר בסכנה
אמיתית ,מה שנקרא סכנה מוחשית לשלום הציבור .בתל אביב קרס בית
בעקבות פיצוץ של צובר גז ,קרה בתל אביב עוד פיצוץ כזה ,לא קרס הבית
אבל היו נפגעים שמה .זו בעיה שקיימת כבר למעלה מ 30-שנה מאז
שהתחיל הסיפור הזה של הטמנת צוברי הגז וזו הקטנת ראש של חברות
הגז במדינת ישראל ולא אף אחד אחר .אני רציתי שיהיה איזה דוח שיוגש
לנו ,כי אנו חושב שאנחנו נושאים באחריות הזאת היום כחברי מועצת עיר,
אנחנו נושאים באחריות לשלום הציבור וברגע שדבר כזה עולה ונחשף
ואנחנו מודעים לו חייבים לטפל בו במהירות בצורה יסודית כדי להבטיח
את שלום הציבור .לשמחתי סגן ראש העיר יגאל התחיל לטפל בעניין הזה,
הוא אמר לי שהוא כבר מטפל ,הוקם צוות .את המסמך הזה קיבלתי רק
עכשיו מעירית ,כך שאני לא יודע מה התוכן שבו ,אבל אם התוכן מכסה את
ההצעה שלי אז מבחינתי אני יכול להוריד אותה ,כי העניין הוא פשוט לבוא
ולבדוק.

חי אדיב:

למה להוריד? לחזק .לחזק.

משה ארז:

קודם כל הצעה מבורכת מאוד ,מאוד.

יגאל שמעון :אני רוצה להשיב ברשותך אדוני ראש העיר .קודם כל כפי שאמרת החשיפה
הייתה של עיתון ירוק והנה יושב פה אביהו ,כפי שאתם יודעים התגלו
מספר מקרים במהלך החודשיים האחרונים של פגיעה בתשתיות של צוברי
הגז של בלוני הגז ,זה היה בכמה וכמה כתובות ,אני אישית קראו לי באחד
מימי השישי ,הגעתי לרחוב בן גמלא  19/19וראיתי שהתשתיות שמה
הושחתו ,נגזרו ודלף גז מכל המערכת ומזל ,היה ממש מזל .לא מדובר על
צוברי גז ,אלא אלו היו בלוני גז.
גדעון סעדי:

לבלונים לא צריך תקינה...

יגאל שמעון :רק סיפרתי מה שקרה .מסתבר שמשטרת ישראל בשיתוף הפיקוח העירוני
והביטחון שלנו פעלו במהירות והצליחו לעצור פסיכופת אחד תושב כפר
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סבא שהודה במעשה.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אותו אדם שעצרו אותו ומאז שעצרו אותו הנושא הזה פסק ,אבל בעקבות
אותה כתבה מיד הרמנו דגל אדום וביקשנו לבדוק את כל הנושא הזה של
צוברי הגז אם על ידי הוועדה המקומית ,מחלקת הפיקוח .קיימנו ישיבה
דחופה עם משרד התמ"ת ,המפקח אזורי מר ציון בן הרוש ביחד עם עירית
טלמור והצוות המקצועי .יש לנו בהוד השרון קרוב ל 50-צוברי גז .מונח
בפניכם סיכום של אותה ישיבה .על פי הסיכום הזה אנחנו פועלים מול
המשרד ,מול חברות הגז להביא לאישורים של כל המתקנים .אנחנו
מניחים שרוב המתקנים הם קיבלו את כל האישורים ,אנחנו הנחינו
שההליך הוא פשוט שכל הצוברים שמבקשים לגביהם היתר או רישיון,
אישורי בטיחות חייב לעבור דרך משרד התמ"ת .אנחנו נקבל את כל
הנתונים ,אנחנו נעביר לכם את התוצאות .אני חושב שאנחנו נוכל לקבל פה
ולאשר את הסיכום כפי שהונח על השולחן של חברי המועצה ואם זה
מספק אתכם נפעל.
חי אדיב:

מה ההבדל בין זה לבין כוכבי מה שהוא אמר?

אמיר כוכבי :רק דבר אחד .רק העניין של הסנקציות ,אתה מכניס פה את המנכ"ל
ולמנכ"ל זה בסדר גמור .העניין הוא הסנקציות שיש לנו לטפל במפירים,
לפי החוק זה לא מוסדר בחוק.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :השאלה אם יש משהו שעכשיו יכול לשמש כמקל מיידי לדברים האלה.
יגאל שמעון :תראה ,יש לנו מחלקת פיקוח בוועדה המקומית שעובדת קשה ועושים
עבודה מצוינת ואנחנו נקבל את כל ההיתרים וכל האישורים וכל צובר שלא
עבר דרך הוועדה ,אנחנו נפעל לגביו במלוא המרץ ,הן נגד חברות הגז והן
נגד ועדי הבתים .בוא נקבל את ההמלצות ,בוא ניקח את הסיכום כמו
שהוא ,כפי שהוא ,ואנחנו ניתן לכם על זה נתונים סופיים.
)מדברים ביחד(
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חי אדיב :אני מבקש להוסיף .אני חושב שזה נושא מאוד קריטי ויש פה איזה שהו ספר
שצריך לבדוק אותו .קודם כל להודיע לכל הציבור ולהודיע לכל חברות הגז
ומי שלא יביא אישור הוא עבור על החוק  -חוק התכנון והבניה ואנחנו נפעל כדין
ונוציא תביעות לכולם.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אנחנו נפעל לפי הסיכום .אמיר זה בסדר מבחינתך?
אמיר כוכבי :כן.
גדעון סעדי:

הנושא הזה לא צריך לפעול נגד ועדי הבתים חי .לא נגד התושבים .ופה
מתבלבלים .מי שפועל ופועל שלא כחוק זה חברות הגז .מה הן עושות חי?
הן קוברות צוברים ומחכות לכמה בתים במקום לשים בכל מקום צובר,
ואז מעבירים צנרת בצורה לא מבוקרת .הם שמים את הצוברים אבל הם
חוסכים .שמים ארבעה ,חמישה בניינים ולכן הם חוסכים לעצמם את
הנושא של ההיתר ועוקפים אותו בשביל לחסוך כסף ,לשים אחד יותר גדול
ואז הם לא צריכים לשים כמה צוברים ,צריך לסייע לוועדי הבתים לחבר
את האגודה לתרבות הדיור .התושבים צריכים לדעת שאנחנו נותנים להם
"מטרייה" לעניין הזה העירייה מול חברות הגז.

משה ארז:

בעקבות ההצעה ,קודם כל לעודד צוברים .אני יום אחד הגעתי לשכונה ,לא
זוכר באיזה מקום ,הייתי רואה בלונים עם שרשרת בתוך המטבח .חקרתי
את הכול ועשיתי מאמץ גדול והכנסתי את החברות שמה ,התמודדו ביניהם
וארבעה בלוקים רכבות כאלה ,קודם כל חזותית הורדנו את כל הבלונים
האלה ,כמובן שהחברות באים עם מהנדסים של אמישראגז ועושים את זה
לפי התקנה שלהם ,הם צריכים רק להביא לנו את הדוחות שלהם .עדיף לנו
צובר טמון באדמה ולא בלונים שמסתובבים בבתים ,ויש פה עוד רחובות
שלמים שאין פה את העידוד הזה .צריך אולי מהישיבה או שנדליק את
האנשים שילכו לעניין שאנחנו נעודד .וועדי בתים  ,חברים תלכו ל צובר
מרכזי ,לא בלונים בחצר ולא בחדרים .אין יותר טוב מצובר ,זה הכי
בטיחותי .כמובן שיהיה לזה דוח של ביקורת.

יחיאל דמארי :אני רוצה להגיד שני דברים .א' אני מאמין שלא רק הצובר של הגז הוא
מסוכן .לדעתי יותר חמור זה תחנות הדלק שיש נזילות מהמיכלים.
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המיכלים האלה הם מאוד ישנים ,מאוד לא בסדר עצם העובדה שחברת
סונול עובדת שם שלושה ,ארבעה שבועות שמה וגילתה מקרים מאוד,
האדמה רוויה דלק .לכן אני אומר ,אנחנו צריכים לתפוס לדעתי ,סליחה,
אני לא יודע אם יש פה מחלקה לאיכות הסביבה או משהו כזה ,שצריכים
לבדוק את הדוחות של איכות הסביבה וזה לא פחות שיהיה לנו מים
מזוהמים .זה דעתי .צובר פה ,צובר שם זה הכול תקום וועדה יומיים
יטפלו בזה .זה חשוב לדעתי זה מאוד מאוד חשוב .אני מבקש לשים לזה
מאוד דגש ,כי רוב התחנות דלק שלנו הם באמצע העיר.
חי אדיב:

למה לשים דגש? ניתן הנחיה למשרד לאיכות הסביבה לבדוק את זה .אני
נותן הנחיה עכשיו .אני מבקש להוציא מכתב לבדוק את כל תחנות הדלק.

ניצה משה :אביאל שמעת?
יחיאל דמארי :אני עושה את מה שאני יכול.
)מדברים ביחד(
יחיאל דמארי :אני רוצה פשוט ברשותך ראש העיר אתם יודעים שחודש שבט נכנס בשבת,
ראש חודש שבט זה בשבת .אני באמת רוצה לברך את כל חברי המועצה
וכל הקהל הקדוש הזה שבאמת אנחנו נהנה מהפריחה של השנה בתור
חברי מועצת עיר אני רוצה מכל הלב לאחל לכם שהשמש והכוכבים יאירו
לנו את האחדות ונוכל להיות ,ולא משנה מה יגידו אם אנחנו אומרים איזו
מילה לא כל כך נכונה אז לא צריך לכעוס ,לכן אני מאחל לכם הרבה הרבה
שמחת חיים ופרחים שיהיו לכם.
נדב דואני:

אמיר הפנה את תשומת ליבי למסמך ,דבר חשוב ,אני באמת מבקש אם
ניתן ,יש פה בקשה תוך שבועיים להביא רשימה מעודכנת אם אפשר
בישיבת מועצת העיר הבאה .אם לא אז להעביר לנו איזה דיווח ,טופס כזה
מסמך כזה מעודכן מה קרה.

יגאל שמעון :כן כן .אני מציע שהמועצה תקבל את הסיכום.
ניצה משה:

מה שעולה להצבעה בעצם זה הסיכום הזה שהוגש לכם וכולל ההצעה של
אמיר כמובן שהתחברה להצעה של נדב והצעה של אלי לחייב את הקבלנים
בבנייה חדשה.
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הצבעה:

 14בעד – פה אחד:
חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
יחיאל דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון
סעדי ,יואב רוזן ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :4/10
חברי מועצת העירייה מחליטים בנושא צוברי הגז לקבל את הסיכום כדלקמן:
"סיכום מישיבת עבודה עם מפקח עבודה אזורי ,מר ציון בן הרוש מתאריך
 , 3.1.2010בנושא גז ממשרד התמ"ת:
 .1תוך שבועיים תועבר אלינו רשימה מעודכנת של כל צוברי הגז בהוד השרון
אשר קיבלו את אישור משרד התמ"ת  .רשימה זו תיבדק ע"י הועדה.
באם קיבלו היתר ,כל צובר גז שימצא שלא קיבל היתר מהוועדה
המקומית יטופל ע"י מח' הפיקוח מול ועדי הבתים ומול חברות הגז.
 .2עירית טלמור תשלח מכתב לחברות הגז לקבלת רשימות מתקני הגז ברחבי
העיר ,אופן הטיפול ואישורי הבטיחות לאותם המתקנים.
 .3בעתיד ,כל חוו"ד ואישור משרד התמ"ת ,ישלח לוועדה  ,ויפתח תיק בקשה
בהתאם מול חב' הגז הרלוונטית.
 .4יוטמע בכל ההיתרים דרישת בטיחות לטיפול ואחזקה בצובר .הדרישות
יוכנו ע"י דודו כץ -אחראי על הבטיחות בעירייה ) .גידור ,ניקיון ,עשבייה,
סכנת אש ,שילוט ומרחקים מותרים וכיוב'(.
 .5המנכ"ל ימנה בעל תפקיד שירכז את כל נושא הטיפול במתקני הגז".
 .6תיבדק האפשרות לחייב קבלנים/יזמים להתקין קומפוסטרים בבניה
חדשה.
 .7סגן מ"מ ראש העירייה ידאג להעביר את רשימת צוברי הגז )בעלי היתר
וללא יתר במידה וקיימים( לידיעת חברי המועצה.
==============================================
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא .הצעה של חבר המועצה מר יואב רוזן על אשרור
החלטות עבר בנושא תיעול .הצעת החלטה" :לקבוע כי החלטת העירייה משנת 2004

מאושרת סופית כי בכל בניה חדשה בעיר ,בין אם מדובר בתוספת בניה למבנה קיים
ובין אם מדובר בבניה חדשה ,תיגבה אגרת תיעול במלואה טרם קבלת היתר הבניה.
"מועצת העיר מאשרת את ההבטחות השלטוניות שניתנו על ידי העירייה בשנים
 1989ובשנת  1997לפיה לא ייגבה היטל תיעול על מרכיב הקרקע ועל מרכיב המבנה
עד  180מ"ר מדירות/מבני מגורים אשר היו בנויים בעיר לפני שנת ".1989
יגאל שמעון :אני מבקש להציע הצעה .אני מבקש לקבל החלטה שאנחנו לא נדון בהצעה
הזו ,זאת לאחר שמתקיים דיון בבית המשפט .לאחר שמתקיים דיון בבית
המשפט ,ואני חושב שאדם ,חבר מועצה מגיש תביעה לבית משפט ובמקביל
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מבקש להציע הצעות שהן סותרות אחת את השני אני מבחינתי רואה בזה
הצעה שאין צורך לדון בה .אני מבקש להעלות להצבעה לא לדון בבקשה
הזאת.
סליחה ,רגע ,מגיע ליואב לדבר עד עשר דקות על ההצעה שלו.

ניצה משה:
)מדברים ביחד(
חי אדיב:

רבותי ,רבותי ,יואב רוזן צריך להתייחס למה לקיים דיון? למה לקיים?
רוזן צריך להתייחס להערה של סגן ראש העיר שלא לקיים דיון על עניין
הזה בגלל הנושא המשפטי .אני חושב שיש טעם בעניין הזה ,כי מי שמבקש
סעד בבית משפט שלא יבוא ויבקש במועצת העיר ומן הדין ומן ההיגיון
פשוט לדחות את זה .אני מבקש שרוזן תגיד את דבריך ,אחרי זה חברי
המועצה יתייחסו ונצביע.

יואב רוזן:

תצביעו ואחר כך אני אתייחס ,אם יהיה דיון אני אתייחס ,אני לא רוצה
להתייחס למשפט שלך שההיגיון שלך אומר את מה שהוא אומר ,אוי לנו
ואבוי לנו שאתה ראש העיר שלנו ,מכיוון שההיגיון שלי אומר הפוך ,אם
היה מתקיים דיון במועצת העיר לא היה צריך להגיע לדיון בבית משפט.
אבל אתה לא מבין את השיטה הזו אז נלך לשיטה רעה .אז נצביע ואם
יתקיים דיון אז אני אומר.

חי אדיב:

זה מן הדין וההיגיון גם שלך שתמתין לבית המשפט שיחליט ,אולי אתה
צודק במאה אחוז ,ואם לא ,אז תבין את המסר.

יואב רוזן:

כבר אמרת את זה ארבע פעמים סוביודיצה .וזה לא נכון ,אמרת את זה
תסתכל בפרוטוקול.

חי אדיב:

לא אמרתי סוביודיצה זה לא קשור ,זה קשור להיגיון סביר של אדם פשוט
ולא דוקטור .רבותי .קדימה .אני מבקש להצביע.

יחיאל דמארי :חי ,גם את ההצעה שלי...
חי אדיב:

גם ההצעה שלך אני מבקש לדחות אותה בגלל אותו עניין.

אמיר כוכבי :לא הבאת אותה...ההצעה על סדר היום ,על מה אתה מדבר .אתם כבר כמה
חודשים לא הבאתם את ההצעה שלו ,בעטו בה בוועדת כספים ,אתה בועט
אותה פה ,די ,זה לא על סדר היום בכלל ,על מה אתה מדבר?
חי אדיב:

בבקשה ,נעבוד לפי התקנון.
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אז מה אומרות התקנון ,אז רגע ,אני אקריא את מה שאומר התקנון:
"ההצעה לסדר היום תובא בפני המועצה ,בפני חבר המועצה המגיש אותה
או מי מטעמו ,הייתה התנגדות לדון בהצעה ,ישמעו דברי המציע ודברי
המתנגד ,אחד להצעה במשך זמן שאינו עולה על עשר דקות לכל אחד .היו
יותר ממציע אחד או יותר ממתנגד אחד ,רשאים המציעים או המתנגדים
לפי העניין לחלק את הזמן האמור ביניהם .בתום ההתנגדות רשאית
המועצה להחליט אחד מאלה :שלא לכלול את הנושא בסדר היום ,להוסיף
נושא לסדר היום לקיים דיון באותה ישיבה ,לכלול את הנושא בסדר היום
של ישיבת מועצה אחרת ,להעביר את ההצעה לדיון בוועדה מוועדות
המועצה".

יואב רוזן:

אני אומר שני משפטים זה ייקח בדיוק דקה וחצי .אני פונה עוד פעם לחברי
המועצה ,למרות שפניתי אליכם גם בכתב באופן אישי וגם עכשיו בעצם
העלאה לסדר היום של הדיון ,אנחנו כולנו כולנו מבינים ואני מקווה שגם
אתה חי ,מבינים שיש לנו בעיה עם הגבייה ועם הטלת אגרת התיעול.

חי אדיב:

מה שאני מבקש אל תדבר בשמי.

יואב רוזן:

אמרתי שאני מקווה שאתה מבין ,אני לא מדבר בשמך ,לא מוניתי לדובר
שלך ,לעוזר שלך ,אני מקווה שאני גם לא אמונה להיות .אני כבר לא נכנס
להיבטים של איך אתה מושיט כל פעם מחדש וכבר שמעתי שזה נאמר
בישיבה הקודמת ,כל פעם שולח את ידך הארוכה ,את זרועך הארוכה ,בין
אם זה בסמכות ובין אם לא בסמכות ומוציא עוד כספים בשביל לכסות את
הקופה המתדלדלת שלך אחרי כישלונות של חמש שנות שלטונך .אני לא
מדבר על מצוקת התושבים ,אני לא מדבר על הבזבוזים ,אני לא מדבר על
הפרסים ההזויים שאתה רץ ומשלם עליהם הרבה כסף ,אני לא מדבר על
החולי הזה של פרסום שאתה מנסה להדביק לי אבל הוא רק דבוק בך .אני
לא מדבר על המיליונים שאתה משקיע בכרזות והיות והיה לך מקום
בשביל פרס החינוך הארצי שלא קיבלת ,אז לקחת ושילמת עוד כסף בשביל
לקבל עוד חמישה כוכבי יופי ואתה מברך את התושבים על חשבון
התושבים בפרסומי ענק שלא מועילים שום דבר לא לעירייה ולא לאף אחד
בעיר .אני לא מדבר על העלאת הארנונה המוגזמת שלך שאני מקווה
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שבמשרד הפנים יבינו שאסור להם לאשר את העניין הזה לטובת התושבים
ולא נגד התושבים ואני לא מדבר על המרתפים ואני לא מדבר על זה ששום
דבר בעיר הזאת לא נפתר לא הסרחונות ,לא הפקקים ,לא החניה ,שום
דבר ,בקיצור כלום .אני רק מדבר על התקלות שכתוצאה מזה שלא בדקת
ולא התייעצת ולא עשית את מה שהיית צריך לעשות על פי החוק ,נכנסו
הרבה תקלות לאגרת התיעול ואני מדבר על זה שחוץ מהתביעה שאני
הלכתי למישור הניהולי יהיו עוד הרבה מאוד תביעות בנושא התיעול
וההתעקשות שלך לא לדון במועצת העיר על העניין ולא לסדר את העניין
וזו הזדמנות אחרונה אני מניח ,כי יכול להיות שתעשה עוד כמה תרגילים
אבל אני מניח שזו ההזדמנות האחרונה של חברי מועצתה עיר לכוון אותך
ולעזור לך לצאת מהתסבוכת שנכנסת אליה בין אם במודע ובין אם לא,
והתביעות האלה יסכנו עוד יותר את הקופה הציבורית ואז ירד הפירעון
לגמרי .אני חרד עוד יותר שבוועדת הכספים גיליתי ופה בישיבה הקודמת
שלצערי לא יכולתי להיות כי עשית את התרגיל של יום ראשון ,כי אתה
יודע שביום ראשון אני מלמד אחר הצהריים ובערב וקיימת את הישיבה
בלי נוכחותי ,חברי מועצה הצביע פה על עוד  2מיליון שקל לפשרות עם
קבלנים .אבל אתה בוודאי לא סיפרת וחבריך לא סיפרו לאנשים שיש שם
קבלנים שקיבלו החזרים בלי שהם תבעו את העירייה בכלל ,אבל זה אני
גיליתי .ואני אספר את זה לכל חבר מועצה ואני מציע שיקראו טוב טוב את
החומר מפני שיש להם אחריות אישית במה שהם מצביעים .אז אני חוזר
עוד פעם ,אולי לא הבנתם חברי המועצה ,חברי הנכבדים ,בין יתר
התשלומים ששולמו לקבלנים אתם אישרתם לשלם לקבלן שבכלל לא תבע
את העירייה ,סתם כי הוא אמר שככה בא לו .בין יתר האישורים לא
ידעתם את זה ,אז אני מספר לכם .ובתוך התביעות שכן תבעו את העירייה
יש לפחות ארבעה ,חמישה מבין ה 13-שתבעו את העירייה שתבעו על אגרת
תיעול והעירייה אומרת נכון ,אתם צודקים ,לא רק שיש לנו בעיות
במדרכות ובפיתוח וכדומה ,יש לנו בעיה בנושא הטלת אגרת התיעול ,ובגין
זה היות ואנחנו לא רוצים להגיע איתכם לבתי משפט כי אתם קבלנים
מכובדים ותורמים למיניהם וכדומה ,אז אנחנו מגיעים איתכם לפשרה
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בגובה של  2מיליון שקל ומחזירים להם כספים על תיעול .זאת אומרת יש
לנו בעיה בנושא תיעול אם מחזירים לקבלנים איך אנחנו משיתים את זה
על האזרחים וכל זה יגידו לי לא אתה הוזה ,ולמה כן נדון ולא נדון כי יש
בית משפט ,ואין בית משפט ,סוביודיצה ,כן רוצה לא רוצה .אני מציע את
זה בפעם האחרונה ואני אומר את זה במלוא הכנות ,אנחנו בבעיה מאוד
מאוד רצינית .כל אחד מאיתנו אישית וכלפי התושבים ואני יודע ,כי חלק
מכם מדברים איתי בשיחות אישיות מתוך חשש כזה או אחר או מתוך
מחויבות כזאת או אחרת וזה לא משנה מה ,ואני מסיק ואני יודע שהרוב
חושב בדיוק כמו שאני חושב מעבר להיבט הציבורי שאנחנו כבר לא יכולים
להסתכל לציבור בעיניים ,כל אחד לפי בוחריו כל אחד לפי שכונתו ,כל אחד
לפי מה שהוא מכיר ,אז בואו פעם אחת נסכם רציני ,נוריד את זה ,נעצור
את תהליך הגבייה ,נעשה שיקול מחדש ,נביא לפה את המומחים הכי
גדולים שיכולים להיות ונקבל החלטה אמיצה .מה שצריך לגבות ,אני לא
נגד התיעול .מה שצריך לגבות נגבה ,מה שלא צריך לגבות לא נגבה .אבל
בואו נעשה סדר אחת ולתמיד .במקום בבתי משפט ,אני מתחייב שברגע
שיהיה דיון ונקבל החלטה נכונה ,על פי חוות הדעת המקצועיות שחי היה
צריך לקבל לפני כן אבל הוא לא קיבל ,תתקבל החלטה ,אני מסיר באותו
רגע את הערר ואני אשכנע את כל האחרים שגם הגישו תביעות שמסכנות
את הקופה הציבורית ,כמו שאמרתי לנסות להוריד את זה מבתי המשפט,
ונחזור לשפיות בעיר הזאת .תודה רבה.
)מדברים ביחד(
חי אדיב:

דיברת שמונה דקות ,ואם היית בא שעה לפני היית שומע את יפעת שהיא
מקריאה כמעט את רוב הדברים שאמרת.

יואב רוזן:

יש ביני ובין יפעת תמימות דעים .אני רק מקווה שאתה לא תעשה צעדים
בשביל לפטר גם אותי מהעבודה ,כמו שאתה יודע.

חי אדיב:

רוזן תחזור בך ממה שאתה אומר .כדאי לך.

אמיר כוכבי :זו פעם שנייה שאתה מאיים בדיבה .אולי גם אני אמצא משהו להגיד .יגאל,
אני אנסה עליך אני מבין שנדבקת פה במחלה קשה.
)מדברים ביחד(
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אמיר כוכבי :יגאל ,נדבקת לצערי במחלת הדמגוגיה.
)מדברים ביחד – צעקות(
אמיר כוכבי :יגאל ,באמת כואב לי עליך ,פעם היית מקיים דיונים ענייניים ,רק במועצה
הקודמת אני לא יודע למה ,ראש העירייה לא הצליח להגיע לפה ,ניהלת את
זה יפה מאוד ופתאום אתה בא ונותן תירוץ דרדש .אז בוא תמשוך את
התירוץ הזה בחזרה .כמו בכדורגל שאתה בועט ולא מגיע לשער ,לא רציתי
לחשוף את זה פה .אני רוצה להגיד לך ככה .יגאל מה שאמרת פה באמת
צחוקים והכול ,אבל לא מתקבל על הדעת .להגיד שבגלל שד"ר רוזן הגיש
עתירה שהיא עתירה במהותה מנהלית ,על התהליך התכנוני הלקוי של
הגשת חיוב היטל התיעול בגלל זה הוא לא יכול לבוא ולהציע הצעות לייעול
עבודת העירייה? זה קצת מגוחך ,כי לכל מי שמעביר טיפה ביקורת על איך
שמתנהלת העיר לא יכול להציע הצעות לייעול ,אז כנראה שאף אחד
מאיתנו ,ואף אחד מאיתנו ,כי לכולם פה יש ביקורת...
חי אדיב:

למה? קיבלנו פה הצעה שלך יפה מאוד...

אמיר כוכבי :יש פה אמירה שהיא אמירה לא נכונה .הוא הגיש עתירה מנהלית על
התהליכים שהובילו לשליחת החיוב של ההיטל המגוחך הזה ופה הוא בא
להציע להסדיר את העניין הזה באופן עתידי .אני לא מבין מה הפחד שלך
להעלות את זה ,כמו שאני באמת לא מבין מה הפחד שלכם להעביר את
ההצעה של חבר המועצה דמארי שהיא הצעה של פריסת תשלומים הצעה
מאוד ראויה ,זה שאני מתנגד להיטל התיעול ,לא אומר שאני לא יכול
להצביע בעד הצעה שבאה להקל על התושבים ,אני חושב שאתם צריכים
למשוך בחזרה את ההתנגדות שלך ולהעלות את זה פה לדיון ולתת לחברי
המועצה להחליט אם הם מצביעים בעד או נגד.
יגאל שמעון :אני מבקש שלא לכלול את הנושא בסדר היום ואני רק מבקש בנוסף להשיב
לך אמיר ידידי ובמפלגתי ,קודם כל ההצעה של רוזן היא הצעה ,בעצם הוא
בא לנהל את העיר והוא מציע הצעות הפוכות ממה שההנהלה מציעה .אבל
אני רק אגיד לך במשפט אחד .אתם לא הייתם פה בשנת  ,2004אני לא יודע
איפה אתה היית ואיפה רוזן היה ,אבל אני לא אשכח את הימים ,אנחנו
מדברים על התיעול ,אני וגדעון וראש העיר שהסתובבנו בלילות ברחוב
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ששת הימים ,בבתים הוצאנו אנשים מהבתים שהוצפו בלילות ,בשתיים,
שלוש לפנות בוקר ,לא ידענו איך להוציא אותם מהבתים..
אמיר כוכבי :מה זה קשור להצעה של רוזן?
יגאל שמעון :אז אתם רוצים נגד התיעול לדבר על זה שסוף סוף נעשה משהו בעיר ,אבל
מעבר לזה אני לא רוצה לענות לך ,אני רק יגיד שאני מבקש שוב להסיר ולא
לכלול את ההצעה בסדר היום.
אביבה גוטרמן :רגע ,רגע ,אני רוצה משהו הוא יחיאל מציע הצעה  36תשלומים .הצעה
שנייה שלו היא משהו אחר לגמרי ,ובעצם העניין הוא לבית משפט ,ואם
בבית משפט יחליטו בכלל לבטל את התיעול ,ההצעה שלו בטלה .שכולם
יחזירו להם את הכסף .ואם ההחלטה תהייה שצריך לשלם ,נדון איך
לשלם.
)מדברים ביחד(
ניצה משה:

תקשיבו טוב! מי בעד לקיים דיון בהצעה של חבר המועצה יואב רוזן .מי
בעד לקיים דיון?

הצבעה:

יואב רוזן ,אמיר כוכבי ויפעת קריב.
 3בעד:
ניצה משה :מי בעד שלא לכלול את הנושא על סדר היום:
 8בעד שלא לכלול את ההצעה :חי אדיב ,יגאל שמעון ,יחיאל דמארי ,גדעון סעדי ,
אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,משה ארז  ,חיים שאבי.
 1נמנע :נועם פעיל.
החלטה מס' :5/10
חברי מועצת העיריה מחליטים שלא לקיים דיון בהצעתו של חבר המועצה
מר יואב רוזן בנושא התיעול.
================================================
ניצה משה:

אני עוברת לנושא ב' -שינוי המועד הקבוע לישיבות מועצת העיר .אנחנו
חוזרים לדון ביום הקבוע שאנחנו רוצים לקיים את ישיבות מועצת העיר.
הנושא הזה עלה בפעם הקודמת ,החליטו על יום ראשון בהתניה שאם זה
לא מתאים ליואב זה יחזור למועצה ,זה חזר למועצה ,חמישה חברים דרשו
בחתימתם לקיים את הדיון בעניין הזה ,ואתם צריכים להחליט על יום
קבוע לישיבות המועצה ,והנחנו לפניכם רעיון שהביא יגאל.

יגאל שמעון :אני רוצה להציע את ההצעה שלי אם אפשר ,יואב ,ידידי .פה אני חייב
לפרגן לראש העיר ,בסך הכול באתי לראש העיר ואמרתי תשמע ,ד"ר יואב
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רוזן לא יכול ביום ראשון ,למרות שהצענו את ההצעה לקיים את הישיבה
ביום ראשון .אז הוא שאל אותי מי לא יכול עוד ביום שני? אמרתי לו מי לא
יכול ביום שני ,מי לא יכול ביום שלישי ,מי לא יכול ביום רביעי ,מי לא יכול
ביום חמישי ,אז הצעתי לו את ההצעה הזו ,הוא אמר אין שום בעיה ,אם
יואב מסכים לזה אז אין לי שום בעיה.
חי אדיב:

זה לא רק יואב ,זה אם כל חברי המועצה...

יגאל שמעון :ההצעה שלי מדברת על כך שכל שנה אנחנו נקיים ישיבות מן המניין לפי
הסדר .בחודש ינואר יהיה ביום ראשון,
ניצה משה:

כיוון שחודש ינואר היה כבר ,אני אוסיף את זה לשנה הבאה .ההצעה היא
שבפברואר זה יהיה ביום שני ,במרץ ביום שלישי באפריל ביום רביעי,
במאי שוב יום ראשון ,יוני יום שני ,וכך הלאה..

אלי טימור:

אני רציתי להגיד משהו והמשהו הזה מכוון לחברי יואב רוזן .יואב ,אני
יכולתי מאוד ביום ראשון ואמרתי לראש העיר שלי הכי נוח ביום ראשון.
אז הוא אמר אתה חייב לוותר כי אני רוצה שזה יהיה יותר נוח ליואב.

הצבעה:
 14בעד – פה אחד:
חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
יחיאל דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון
סעדי ,יואב רוזן ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :6/10
מועצת העירייה מחליטה על המועדים הקבועים לישיבות המועצה מן המניין
בהתאם לתאריכים הבאים:
בפברואר -יום ב' בשבוע השני של החודש,8.2.2010 -
במרס  -יום ג' בשבוע השני של החודש,9.3.2010-
באפריל  -יום ד' בשבוע השני של החודש,7.4.2010 -
במאי  -יום א' בשבוע השני של החודש,9.5.2010 -
ביוני  -יום ב' בשבוע השני של החודש,7.6.2010-
ביולי  -יום ג' בשבוע השני של החודש,6.7.2010-
באוגוסט -יום ד' בשבוע השני של החודש,11.8.2010-
בספטמבר -יום א' בשבוע השני של החודש,5.9.2010-
באוקטובר -יום ב' בשבוע השלישי של החודש,11.10.2010-
בנובמבר  -יום ג' בשבוע השני של החודש9.11.2010-
בדצמבר  -יום ד' בשבוע השלישי של החודש.15.12.201-
*בחודשים אוקטובר ודצמבר נדחו הישיבות לשבוע השלישי בשל מועדי תשרי וחג
החנוכה.
================================================
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אני עוברת לסעיף הבא ,הנושא האחרון זה פתיחת חשבון בנק להעברת
הכספים שנגבו בעבור היטל הבצורת .קיבלתם פה הסבר מגזבר העירייה,
מונחת גם הצעת ההחלטה לאישור פתיחת החשבון .בבקשה.
אני יודע שהייתה התקוממות של ראשי הערים בנושא של העברת הכספים

אלי טימור:

לתוספת המים ,זה לא קשור?
חי אדיב:

זה עדיין בדיונים ,הייתה החלטה ,אבל אני זוכר בדיוק מה ההחלטה,...
מישהו פה יכול להגיד משהו בעניין הזה? גזבר  -בוא תעדכן את חברי
המועצה בעניין היטל הבצורת.

מיכאל בלומנפלד :לפי מה שאני יודע לגבי אגרת המים מה שאתם מדברים ,הייתה עלייה.
אמיר כוכבי :תדבר על ההיטל ,על ההיטל.
על היטל הבצורת.

ניצה משה:

מיכאל בלומנפלד :על ההיטל אני יכול להסביר ,היטל הבצורת גובים אותו מחודש יוני ומה
שגבינו עד היום לא הבאנו לחשבון המיוחד הזה .קיבלנו דרישה מהאוצר,
הוראה לפתוח את החשבון ,אין לנו ברירה.
חי אדיב:

אבל מה קורה בינואר?

מיכאל בלומנפלד :ממשיכים לגבות אותו.
)מדברים יחד(
מיכאל בלומנפלד :מה שהוא אומר לגבי ה 1-בינואר זה נכון כנראה ,כרגע לא גובים את ה-
 1לינואר ,אנחנו גובים כרגע את נובמבר-דצמבר .עד  31לדצמבר יש היטל,
אין מה לעשות ,חייבים לפתוח את החשבון הזה ,כי הכסף הזה עובד
לאוצר .מה 1-לינואר יש דיונים ,אין החלטה ,זה התאגיד ,זה לא אנחנו.
)מדברים ביחד(
מיכאל בלומנפלד :חשבון שאני פותח אותו כרגע רגע ,דקה ,שיבינו כולם .החשבון שאנחנו
פותחים כרגע זה לא עבור התאגיד ,זה חשבון שהעירייה גבתה .כל מה
שהעירייה גבתה מחודש יוני עד חודש דצמבר הכסף הזה חייב לעבור
לאוצר.
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כמו שהיה פה בלבול ואנחנו חברי המועצה יודעים ,יש היטל ,אין היטל
בצורת ,כל הבלבול שהיה פה ואנחנו המקצוענים ,כל הציבור עוד יותר
מבולבול .צריך לבדוק את החוק כמו שצריך ,אם יש היטל ממתי עד מתי,
ואם אין היטל להוציא עוד בהודעות של הארנונה בגב שלה או חצי עמוד
בעיתון ולפרסם את זה בצורה מסודרת ,מה שחל חל על כולם ,ממש אנשים
מבולבלים  -אז שיהיה סדר בעניין הזה.
א' ,הדוברת שמעה .ב' אני מבקש מהמנכ"ל ו היועץ המשפטי שיתנו לנו

חי אדיב:

תשובה .אני לא בטוח שהכנסת יודעת ,כי כל פעם....
)צעקות – מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

רק אם לא גובים אנחנו מפרסמים אם גובים שהכנסת תפרסם.

אלי טימור:

אני מבקש להזמין את כל חברי המועצה ,מועצת הוד השרון ביום חמישי
הקרוב לקומה הזו מסביב לשולחן הזה יתקיים כנס בנושא ספורט לאן
מ 2010-עד  2025ומי שלא קיבל הזמנה ,סליחה ,ראו את ההזמנה הזו
כהזמנה אישית .בשעה  7:00בערב.
קודם כל לידיעת כל חברי המועצה אנחנו הולכים להכין תוכנית אב

חי אדיב:

לספורט...
)מדברים ביחד(
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

אמיר כוכבי :לא קיבלתי תשובות .מתי החיוב הראשון של היטל הבצורת?
משה ארז:

הגיע כבר .חייבו כבר בחודש יוני.

אמיר כוכבי :לאן הלך הכסף?
)מדברים ביחד(
מיכאל בלומנפלד :לגבי הכסף של היטל הבצורת .לא היה ברור עד היום הזה ,עד לפני כמה
זמן שקיבלנו את החוזר לא היה ברור מה עושים עם הכסף הזה אם הוא
נשאר ברשות או שהולך לאוצר .יצא חוזר מפורט ומפורש לגמרי ,צריך
להעביר אותו לאוצר ,לחשב הכללי .כרגע הכסף הזה נמצא בחשבון של
העירייה ,זה רשום בהנהלת חשבונות כהיטל בצורת .אין בעיה להוציא את
הכסף הזה ולהעביר אותו לחשבון המיוחד .יש עמלה  15%לפי הנוהל.
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אפשר להעלות להצבעה את פתיחת החשבון?

הצבעה:
 14בעד – פה אחד:
חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,אלי טימור,
יחיאל דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון
סעדי ,יואב רוזן ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :7/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון בבנק הפועלים ,סניף הוד-השרון
לצורך הפקדת כספי היטל הבצורת )צריכה עודפת( נטו בלבד .
זכויות החתימה יהיו נתונות לחשב הכללי בלבד.
לעירייה ניתנת זכות חתימה לצורך הפקדה והעברת כספים לאוצר  .מורשי
החתימה הם :ראש העירייה ו/או מי שמורשה לחתום במקומו וגזבר העירייה
ו/או מי שמורשה לחתום במקומו ,בצירוף חותמת העירייה.
הכספים המופקדים בחשבון הנפרד לא יועברו אלא לחשבון המדינה  ,אלא אם
כן אישר החשב הכללי ,בכתב,העברה של אותם כספים לחשבון העירייה,
לרבות לצורך זיכוי חשבון הצרכן הפרטי.
הכספים שיופקדו בחשבון הנפרד לא יהיו נתונים לשעבוד או לעיקול.
חשבון זה נפתח לצורך העברת הכספים שנגבו מחודש יולי עד חודש דצמבר
 2009כולל הסכומים שיגבו בחודש ינואר  2010עבור נובמבר דצמבר .2009
פתיחת החשבון התעכבה בשל שינויים פרסונאליים במחלקת המים וניהול
המו"מ להקמת תאגיד המים.
================================================

--הישיבה הסתיימה--

ניצה משה
________________
מרכזת ישיבות המועצה

חי

אדיב

____________________
ראש העירייה

