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  ייהעירהעיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת 

 9.2.2010 מיום 103/' מסמן המניין 

  :נוכחים בישיבה

  מ ראש העירייה"    סגן מ-   מר יגאל שמעון           

     סגן ראש העירייה-מר אביאל אברמוביץ    

  סגנית ראש העירייה   -אביבה גוטרמן       ' הגב

     חבר מועצת העירייה-          מר יחיאל דמארי 

     חבר מועצת העירייה-מר אלי טימור               

     חבר מועצת העירייה-       מר נדב דואני          

     חבר מועצת העירייה-מר אמיר כוכבי             

      חבר מועצת העירייה-  רוזן                מר יואב

         חבר מועצת העירייה- מר ארז משה               

    חבר מועצת העירייה-              נעם פעיל    מר 

  :נעדרו מהישיבה

       ראש העירייה-מר חי אדיב                  

      חבר מועצת העירייה-            מר גדעון סעדי 

      חבר מועצת העירייה-מר איל אורן                

    חבר מועצת העירייה-       מר חיים שאבי       

     חברת מועצת העירייה- יפעת קריב            ' הגב

  

  :משתתפים בישיבה

  ל העירייה"   מנכ-מר רפי סער                 

  היועץ המשפטי לעירייהסגן   -            אבידע שדהמר  

     גזבר העירייה- מר מיכאל בלומנפלד   

    מרכזת ישיבות המועצה -ניצה משה            ' הגב
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  :על סדר היום
  

  – מועצהההצעות לסדר של חבר 

  -26.1.10 מיום חבר המועצה מר אמיר כוכביהצעתו של : 1' הצעה לסדר מס
  סבא לסיפוח  שטח מוניציפאלי - של עיריית כפרסיוןינ                                "

  -השרון-                                 של הוד
  :הצעת החלטה       
   תקבל סקירה מלאה מהגורמים הרלבנטיים לגבי   מועצת העיר הוד השרון       

  תגבה את ראש העירייה אך ,        משמעות התהליכים של עיריית כפר סבא
         תנחה אותו לפעול באופן ענייני כדי לפתור את הבעיות המקצועיות מול  

  יוקם ועד פעולה של נבחרי ציבור ואנשי מקצוע  , כמו כן. אסב-       עיריית כפר
  ".        שיפקח על התהליכים הללו

  
  ש     " קריאת רחוב ע-  6.1.10 אישור המלצת ועדת השמות מיום :הנושא   .א

  –'א/1200/ל  במתחם מק"גולדה מאיר ז'                      הגב
     .'כנספח א סומן  מסמך המ–ב פרוטוקול הישיבה "       רצ

  :הצעת החלטה       
   לקרוא    - 6.1.10       מועצת העירייה מאשרת את המלצת ועדת השמות מיום 

  .ל"גולדה מאיר ז' רחוב על שמה של הגב' א/1200/       במתחם מק
  
  
  /    אישור ניהול ניהל משא ומתן להתקשרות חוזית עם חברות ביטוח:הנושא   .ב

  , )לרבות רכבי עובדים( ביטוחי העירייה לכיסוי       סוכנויות ביטוח              
      -  1987-ח"התשמ, )מכרזים(לתקנות העיריות )ח(22בהתאם  לסעיף                     

  פורסם בעיתונים ) לרבות רכבי עובדים( לביטוחי העירייה 36/09מכרז    :הסבר      
 .24/12/09בתאריך                     

  : הצעות כדלקמן3נפתחה תיבת המכרזים ונמצאו בה  17/1/10יום                     ב
  .מ" בע2000 באמצעות סוכן מוניציפאלית -מ"שירביט בע' חב                    
  . באמצעות זהבי גונן-מ"איילון בע' חב                    
          .אברהם רוזן וגבאי סוכנות לביטוח באמצעות -מ"הראל בע' חב                    
     שלא בהתאם לתנאי ל נעשתה" הני החברות"הגשת מסמכי ההצעות ע    
  .קבוע בדיןבניגוד ל, המכרז ובכלל זה הסתייגויות ושינויים    
  
  
      שאומצה, ש" ההצעות נמצאו בלתי כשירות לפי חוות הדעת של היועמ3   

  החלטת ועדת המכרזים הייתה להמליץ . זיםידי חברי ועדת המכר-    על
  ראש העירייה אישר את החלטת   .    בפני ראש העירייה על ביטול המכרז

  .   ועדת המכרזים לבטל את המכרז
    28.2.10-מסתיימת ב התקשרות לכיסוי ביטוחי העירייהה   
  . עריכת מכרז חדש לא תביא תועלת) צוק העיתים(ובנסיבות העניין    
      

   ,  1987-ח"התשמ) מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22   בהתאם לסעיף 
       מתבקשת מועצת העירייה לאשר ניהול של משא ומתן לצורך התקשרות 

    העירייה   ביטוחיסוכנויות ביטוח לכיסוי/ חברות הביטוחחוזית עם    
  ).לרבות רכבי עובדים(   

  .'כנספח ב  מסמך המסומן–ש "ב חוות דעת של היועמ"   רצ
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  :הצעת החלטה
     1987-ח"התשמ) מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22  בהתאם לסעיף 

   התקשרות   מאשרים חברי מועצת העירייה ניהול משא ומתן לצורך 
  העירייה   ביטוחיסוכנויות ביטוח לכיסוי/ חברות הביטוחחוזית עם  
  ).לרבות רכבי עובדים(  
  :מ"ות לניהול המוחברי הצו                   
  ,ר ועדת המכרזים"מ לראש העירייה ויו" סגן מ–מר יגאל שמעון                    
  ,  חבר מועצת העירייה וחבר ועדת המכרזים-מר חיים שאבי                    
  , חבר מועצת העירייה וחבר ועדת המכרזים–מר יואב רוזן                    
  , רכז חוזים מרכזים–נון -ר יוסי בןמ                   
  . מנהל מחלקת הביטוח בעירייה–י 'מר חיים בנג                   

                      
    180סעיף  (– היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים :הנושא  .ג

    -) פקודת העיריות נוסח חדש                   ל
  :  הסבר      
  מרכז  ספורט"כמנהל , מר יעקב וישקין אשר מועסק בעירייה במחלקת הספורט      

  מבקש את אישור המועצה להתיר לו לעסוק בעבודת חוץ על מנת , "      ראשונים
  .       לקבל פרס

  , דור-של מר יעקב וישקין ומכתבו של מר יצחק בן) הצהרתו(ב בקשתו "      רצ
   מסמך המסומן–ץ לאשר את בקשת העובד שממלי,       מנהל מחלקת הספורט

  . 'גכנספח       
  :הצעת החלטה

   ליטה מועצת מח) נוסח חדש(לפקודת העיריות  180בהתאם לסעיף                   
  :                   העירייה

    היתר,"מרכז ספורט ראשונים"מנהל , יעקב וישקין לאשר למר .1                 
   לעבודבהתאם להצהרתו על כוונה(על מנת לקבל פרס        עבודת חוץ               

  ימיםבתקוה  -לייצור אריזות נייר הנמצא בפתח" התשבי"פעל במ                     
  ).לשעה ₪ 25.-  בשכר של 11:00 – 7:00:  בשעות הבוקר'  ה–'                      א

  .1.3.2011 ושר לתקופה מוגבלת עד ליוםהיתר לעבודת חוץ א .2                 
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  . 3/10אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין , ערב טוב  :ניצה משה

ואם , ראש העיר נמצא באיזה שהוא אירוע. אני מתנצל בשם ראש העיר  :יגאל שמעון

.  עצהאני שמח לפתוח את ישיבת המו.  אלינויצטרףהוא יספיק הוא 

ניצה חגגה . בראשית דבריי אני רוצה לאחל קודם כל מזל טוב לניצה

  ).מחיאות כפיים(.  יום הולדתאתמול 

אני כבר מכיר אותה הרבה שנים בעשייה . אני באמת רוצה לברך את ניצה :יחיאל דמארי

קשים גם ה מתגברת גם כל .  אמינות יש בה, יושר. מסורה לעבודה. טובה

תהיי בריאה אני מאחל לך ש.   עם הכלתתמודדמ. ועצה חברי מבעבודה עם

שהשם ייתן לך . השם ישלח לו רפואה שלימה. רפואה שלמה, את ובעלך

  . בהמשך חן וחסד בכל מעשה ידיכם

  . לכולם תודה רבה:ניצה משה

יפה ' ואני רוצה גם לברך את גב. טוב קודם כל אני רוצה כמה עדכונים  :יגאל שמעון

מציג את הגב (. החינוך שהצטרפה אלינו בבקשהעזרא מנהלת מחלקת 

ואיך . היא הייתה בבית ספר גורדון.  יפה הגיעה אלינו מכפר סבא).עזרא

החינוך "זה אני מבין שתלית את השלט אצלך בבית ספרוגורדון . ד. אמר א

ואנחנו רוצים לאחל לך .  המטרהו ז -" הוא הדרך והאדם הוא המטרה

לדי הוד י, הצלחה של כל תושבי הוד השרוןכי ההצלחה שלך זו ה. הצלחה

  . והחינוך בהוד השרוןהשרון

אני יודעת לזהות . עושה עבודה נפלאה. ואני יכולה להעיד שהיא מקסימה:אביבה גוטרמן

  . עבודה של אנשים

אני רוצה גם , בנוסף לגברת יפה עזרא.  אז באמת שיהיה לך בהצלחה  :יגאל שמעון

   .אגף התפעולהחדש של מנהל , חקלהציג בפניכם את מר ספיר יצ

  . מאחלים בהצלחה גדולה  :אביבה גוטרמן

שאדם שאנחנו מאמינים שיוביל , ל"מפקד מחנה מטכ. ' במיל משנהאלוף  :יגאל שמעון

ואתם . ואנחנו מאחלים לו בהצלחה. לטובה, ויעשה הרבה שינויים בעיר

  . בימים הקרובים, אני מאמין, תראו את זה

לא הרבה מועמדים .  כממונה על תיק חזות העיר,  אני רוצה לברךקודם כל  :משה ארז
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אחרי שהתפזרנו אחרי ארבע שעות . זה היה קל לבחור. רק שלושים, היו

.  אני זוכר שפשוט עשינו איזה משאל כזה התברר שהוא סומן ממש פה אחד

וזה הראה שבעצם אנחנו גם . אבל הוא כאילו סומן. היו שני מועמדים

וכמפקד מחנה .  אתה לוקח מסע. נו כמובן לא מקנאים בךואנח. צדקנו

ואנחנו כבר רואים את שיטות . אז אתה לא מתרגש מהדברים הללו, ל"מטכ

ואנחנו . ואתה תוריד נטל גדול מהרבה אנשים פה. עבודה וכל הכיווןה

ואנחנו . ניתן לו רוח גבית חמימה ואמיתית.  ניתן לך את הגב. סומכים עליך

  . ך בכל צעדנעמוד מאחורי

אבל אני אתן לו . אני באמת מאחל לו הצלחה, אני רוצה להגיד לך משהו :יחיאל דמארי

  . פרגון רק אחרי שלושה חודשים

  . טוב סדר היום  :יגאל שמעון

  . אנחנו מעלים את ההצעות לסדר היום  :ניצה משה

  :26.1.10- מיום ה.  של חבר המועצה עמיר כוכבי1הצעה לסדר מספר 

  .לסיפוח שטח מוניציפאלי של הוד השרון, ל עיריית כפר סבא ניסיון ש

 מועצת העיר הוד השרון תקבל סקירה מלאה מהגורמים הרלוונטיים :הצעת ההחלטה

לגבי משמעות התהליכים של עיריית כפר סבא לגבי ראש העירייה אך תנחה אותו לפעול 

וקם וועד יכמו כן .  סבאבאופן ענייני כדי לפתור את הבעיות המקצועיות מול עיריית כפר

  . כים הללופקח על התהלייש, ואנשי מקצוע, פעולה של נבחרי ציבור

אבל הזכות היא של אמיר  שלא לדון בהצעה הזאת, קודם כל אני מבקש  :יגאל שמעון

   ...ולאחר מכן. לבוא ולהציג את ההצעה שלו

  .משה ארז עוזב את חדר הישיבות         18:30

  . ה לאתנמק למ  :נועם פעיל

שאני מבקש שלא , אני אומר את זה למען הפרוטוקול. קודם כל שהוא ינמק  :יגאל שמעון

ואנחנו . אחרי זה אני אשיב לו. אני נותן לו את הזכות. לדון בהצעה שלו

  .אלא אם כן אתה מסתפק במה שכתבת. כן אמיר בבקשה. ניתן לו תשובות

אני מבין שאין לך מה .  תפקידךאני מסתפק בחוסר יכולת שלך למלא את  :אמיר כוכבי

עיריית כפר סבא עושה פה מחטפים כנראה . הדברים ברורים. להגיד

זה שנזכרת לשלוח מכתב לזה שפנה . בעידוד מסוים של עיריית הוד השרון

אם שוב אתה לא מסוגל לנהל דיון אמיתי אז . זה יפה,  העיתונאי–אליך 
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  . עד עשרה  וגמרנושהקואליציה שלכם תצביע ב, תעביר את זה הלאה

  ?סיימת  :יגאל שמעון

  .סיימתי  :אמיר כוכבי

באמת , קודם כל להזכיר לך שלא יודע אם אתה היית במקום. טוב. תודה  :יגאל שמעון

לא , אבל אנחנו ערכנו מספר סיורים, אני לא בטוח שאתה היית במקום

  .אתה מתייחס לתקשורת. קטן

  . אתה ביקשת לא לדון, סליחה  :אמיר כוכבי

  .אני נתתי לך את הזכות  :יגאל שמעון

או שאתה דן או , אל תהיה לי דמגוג. לא. ביקשת לא לדון אז אל תדון  :אמיר כוכבי

אז . אם אתה דן ואתה נותן תשובות חלקיות על מה ששאלתי. שאתה לא דן

. אם אתה בא לסגור פה פינות. תן תשובה מלאהיות, תדון באופן מלא

  .סוךתח, אז עזוב, ולעשות כאילו

אני אלמד אותך את הסדר על פי דיני , למד אותך את הסדראאז בוא אני   :יגאל שמעון

שיעור ראשון אתה מגיש . בוא ניתן לך את השיעור הראשון, עיריות

בהצעה לסדר . אתה בחרת להציע הצעה לסדר.  או הצעה לסדר,שאילתה

אבל . הקודם כל אני לא הייתי מתייחס אליה באופן כז, כפי שניסחת אותה

  . כשאתה מציע הצעה לסדר

סליחה אתה הודעת בעצם המשפט הראשון שלך שאתה לא . לא זה יפה...  :אמיר כוכבי

  .לא משנה מה  יהיה, מתכוון לדון בנושא

  ,אז אני מסביר לך  :יגאל שמעון

  .די חאלס. וזהו.  את זה הלאהריבתע. אז תפסיק עם הקשקושים שלך יגאל  :אמיר כוכבי

  . כי ההליך הוא כזה  :יגאל שמעון

  .אבל התשובה הזאת היא מיותרת  :אמיר כוכבי

  .אבל אמיר הוא מנסה להסביר לך מה ההליך :אביבה גוטרמן

  .אבל זה לא מעניין  :אמיר כוכבי

  ?למה זה לא מעניין :אביבה גוטרמן

אז זה לא ,  דחייה אוטומטית של מעלה האופוזיציהההליך הואכי אם   :אמיר כוכבי

  . יש לך להגידמעניין מה ש

  .אני נותן לך את הזכות להגיב. לא  :יגאל שמעון
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כדי שאתה תוכל להגיד אחרי זה . אתה לא נותן לי שום זכות להגיב. כן,אה  :אמיר כוכבי

  . זה לא מעניין. שלא מעניין אותך לדון

  . אבל אני נותן לך את הזכות של עשר דקות  :יגאל שמעון

. שאתה לא רוצה לקיים פה דיון,  בנושאמה להגידשאין לך , ציינת מראש  :אמיר כוכבי

אני לא רוצה . לא. אותך, עזוב. אין בעיה. קיבלת פה תמיכה בשתיקה

  . זה תשובה שלא מעניינת. לשמוע את התשובה שלך בכלל

  מדברים יחד

 אני רוצה הוא צודק הוא עושה את העבודה שלו. ביקשתי ממנו הסבר  :נועם פעיל

  . לשמוע אותו

  . ..אמיר אתה גורם לי עכשיו להוריד את ה  :וןיגאל שמע

 זה מה שהוא מנסה ,זה העניין.  מטפלים בזהכי, ענהתיגאל תסביר ו :אביבה גוטרמן

הכל . אבל זה מה שהוא הולך להגיד. לכן ההצעה שלו היא מיותרת. להגיד

עכשיו הוא אמר לו תנמק את הדבר . הוא דוחה, הוא אומר. לפי ההליך

למה הוא מתכוון לדחות את , הוא צריך להשיב. צה לנמקהוא לא רו. שלך

  ?מה הקטע שלכם. זה דברים מסודרים. זה מה העניין

השולחן הזה . בואו נחזור לאיזה שהיא אווירה חיובית סביב השולחן הזה  :יואב רוזן

. בנושאים ציבוריים שונים, מיועד בשביל לקיים איזה שהוא דיון ציבורי

כל פעם שמעלים איזה ,  ולכן מה שלא ברור פה.בדרך כלל על סדר היום

 אז מגייסים את ,אני לא אומר למי, א נוח למאן דהושהוא נושא שהוא ל

למה להסיר את זה . היוםנסיר את זה מסדר , הקואליציה ואומרים טוב

כמו שצריך , פתוח,  איפה אתה רוצה שנקיים דיון ציבורי-מסדר היום 

נמצאים פה שרוב חברי מועצת העיר , עוכמו שאנחנו עושים כרג, ?להיות

 ורוצים לדון ,עיתונאים נמצאים פה, קהל נמצא פה  וחוץ מראש העירייה

אם יש לך .  עזוב את הנימוקים האחרים?למה לא לדון. בסוגייה שמועלת

, זה הוא דבר שולי יותר כי העניין ה,א ברוראז באמת תאמר זה ל, מה לומר

כמו , אחרים.  אחריםמהותייםים חשובים יש דבר.  חשוב יותר,שולי פחות

וגם .  כמה פעמים להעלות לדיון ציבורי פהינושניס, אגרת התיעוללמשל 

  .... יורד

  מדברים יחד
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בעיה .  אתה גם מוסיף ונותן פה בכתב על איזה שהיא בעיה בטיחותית  :יואב רוזן

  ? בטיחותית בשטח המוניציפאלי שלנו

כי גם תושבי הוד השרון . שורים לזה בחלק מהענייןאנחנו ק . שלהם    :יגאל שמעון

  .נוסעים

  . אולי תביא אותם. הדברים פה לא כתובים  :יואב רוזן

  . אני רציתי להסביר את זה אבל הוא הפריע לי. הוא הפריע לי  :יגאל שמעון

זה . זה משהו לא נורמאלי. זה מה שהוא מנסה לעשות כבר כמה דקות :אביבה גוטרמן

הוא לא מבין שום דבר מהחיים .  כי הילד הזה מדבר שטויות. מרגיז אותי

  . שלו

  .הוא חבר מועצה בדיוק כמוך:        יואב רוזן

שעה אנחנו . כי אי אפשר כבר ככה. תסביר. די נגמר. עכשיו תסביר: אביבה גוטרמן

  . אבל תנו לו לדבר. מבלבלים את המוח

ידיים ומרים .  וצה לדון בזהאם הוא לא היה אומר בהתחלה אני לא ר  :ואב רוזןי

אבל הוא לא יכול להגיד .  בסדר -ת זה מסדר היום ומורידים אלהצבעה 

  .  בזהאני לא רוצה לדון והוא דן

אני יותר . הוא רוצה לתת איזה שהוא הסבר אז תנו לו. הוא לא דן בזה :אביבה גוטרמן

   ...שהם לא נכונים , מדי שותקת לדברים שהוא כותב

  )צועקים יחד(

אביבה את רוצה לומר , טוב. לפני שאני עובר, אביבה את רוצה לומר משהו  :יגאל שמעון

  ?משהו

יש תמיד , בבית הפרטי, אתם יודעים גם בבתים שלנו. אני כן רוצה להגיד :אביבה גוטרמן

 יש מי "הרצפה מטונפת,  אין אוכל,נגמר החלב"יש תמיד מישהו שאומר 

אותו דבר זה קואליציה .  וקונהויש מי שמנקה ועושה. שפשוט מנקה

סתם כל הזמן . יש מי שרק מעלה לסדר, יש מי שרק מפריע. ואופוזיציה

אני , אז בהמשך לדברים אמיר. מחפש רק דברים לא טובים ויש מי שעושה

. וכולם היו בשטח. הוא כן היה בשטח. מאוד שמחה שהוא היה בשטח

כולל מנהל . ם בעירייהובהמשך אני הייתי בשטח עם כל האנשים הרלוונטיי

כי אנחנו רוצים לשלב . כולל בני הנוער. כולל מנהל מחלקת חינוך. האגף

היה שם , איציק בן דור כולל  ,כולל עוד מיליון אנשים. אותם שם בפעילות
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כשראש העיר . אז אני אומרת לך וכל זה. אני לא יודעת כבר מי היו, ניסים

. גם אתה יודע, י אומרת הוא יודעאז אנ. קיבלנו גיבוי לעניין הזה. יודע

קיבלו אזהרה גם מהעירייה דרך . ע למקום"אמיר עכשיו מכינים תב

, הינה אתה לא יודע. זה שטח של הוד השרון. שיגאל כתב מכתב, מרניא

. ישנם שם שני גורמים שחושבים שחלק מהמקום שלהם. נעשתה בדיקה

הוא הוריד שם .  המקום הוא של הוד השרון. וזה בסדר גם עם זה נסתדר

. יש שם מה שלא בטיחותי זה מה שעשו ילדי כפר סבא. חלק מהשלטים

, אנחנו נסגור. אנחנו ביקשנו בהמשך ללכת  ולסגור את כל המקום הזה

ועיריית הוד . פערו שם בורות בכל השטח.  למרות שכפר סבא עשו את זה

  . השרון הולכת לנקות את כל מה שקרה שם

  .  זאת אומרת הם יוצרים עובדות בשטח.  חמור מה שאת אומרתזה מאוד   :יואב רוזן

  . מה זה קשור אז מטפלים בזה :אביבה גוטרמן

  )מדברים יחד(

מאחר שאביבה התחילה אין לי בעיה לקיים . הם לא יוצרים שום עובדות  :יגאל שמעון

כל מי שחושב לבוא . אמיר אתה רוצה להתחיל אין לי שום בעיה. דיון

אנחנו . אנחנו פה לא נלחמים מול עצמנו. לי שום בעיה אין ולהתבטא

  . שעושה מעשים שלא יעשו, נלחמים מול רשות

  ?נכון. אתה רוצה שאני אדבר על זה, סלח לי אתה רוצה לפתוח דיון  :אמיר כוכבי

  .אז אני אתן לך את הזכות לדבר  :יגאל שמעון

ההתנהגות המוזרה הזאת . אז אני אומר ככה. אז אביבה הלכה על הילדים  :אמיר כוכבי

כי כל מה שאני באתי ואמרתי זה יבואו . היא מאוד לא ברורה, שלכם

יבוא מי שמטפל בזה . שנדע, הגורמים המקצועיים יגידו מה הסיפור באמת

 עקיצה וז. נפגע כבודכם. ומה קרה. ויסביר מה זה, בעיריית הוד השרון

מה . יר ההואלמהות היחסים הבינאישית בין ראש העיר הזה לראש הע

עזוב ... מה זה חדש שהם מתכסחים כאילו הם שני . המצאתי את הגלגל

  . אותך

  ?סיימת לדבר.  דבר,אמיר תדבר על מה שאתה כתבת  :יגאל שמעון

למה היינו צריכים פה את כל הסימפוזיון , אני רוצה שאתה תסביר לי. לא  :אמיר כוכבי

  . ההשלמות שלךואת. במקום לתת את מה שאביבה אמרה עכשיו. הזה
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הצעת . ראוי היה שתגיש שאילתה ולא הצעת החלטה. אני אגיד לך למה  :יגאל שמעון

על דבר , לבקש הצעת החלטה, אתה לא יכול לבוא למועצת העיר, החלטה

. יש מה שנקרא שאילתא. שאתה לא מבין מה קורה שם, שהוא מעורפל

הצעת תקבל הסבר במקום , לראש העיר, שאילתא אתה מגיש למועצה

הצעת החלטה . מה אני הולך. בשביל מה אני צריך הצעת החלטה. החלטה

  . לשמור על המקום

, שהגשתי שאילתה, הפעם האחרונה, בוא אני אגיד לך מה הנחה אותי  :אמיר כוכבי

ומהשאילתא הזאת ת קרקע לבית הכנסת הרפורמי הייתה בנוגע להקצא

 אני חוסך לך את אז אמרתי. להקים וועדה, הפכת את זה להצעה לסדר

  . התהליך אני פשוט אציע לכם

אתה מבחינתך עדיין עומד על הצעת . אל תעלה דברים שהם לא רלוונטיים  :יגאל שמעון

  . יספק אותך, מספיק לך לקבל הסבר,  שאתה רוצהאו. ההחלטה שלך

  .שתפקח על זה, אני לא מבין מה מפריע לך להקים ועדה  :אמיר כוכבי

  .  לא צריך את זהאני. לא  :יגאל שמעון

  .למה  :אמיר כוכבי

ושפועלת ואני לא , יש לנו מערכת שעובדת וששומרת. כי יש לנו רשות. ככה  :יגאל שמעון

  . עם כל הכבוד. חושב שצריך להטיל דופי בזה

  ?מי מטיל דופי  :אמיר כוכבי

, תראה מה אתה כותב. אתה צריך הצעת החלטה בשביל ללכת לשמור ולתת :יגאל שמעון 

זה לא שאילתה .  הצעת החלטהוז. תקבל סקירה, צת העיר הוד השרוןמוע

אני צריך . תקבל סקירה מלאה מהגורמים הרלוונטיים.  הצעת החלטהוז

איפה מה  . נו באמת נו? הצעת החלטה לקבל סקירה מגורמים רלוונטיים

בשביל . לגבי המשמעות התהליכים של עיריית כפר סבא?  בנומזלזלאתה 

אני , בוא. קשה לך לשאול את השאלות האלה. הצעת החלטהזה אני צריך 

אתה לא . בוא אני אתן לך סקירה בבקשה. מבקש לקבל סקירה בנושא הזה

גם כשאתה , בשביל זה אני אומר. צריך הצעת החלטה בשביל זה אמיר

צריך לעשות אותו גם כשאתה . ואני מכבד את מה שאתה עושה, עושה דבר

  . עכשיו בוא אני אענה לך ברשותך. לא רק נגד. בעד המערכת

  . הנושא עולה על סדר היום  :יואב רוזן
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מישהו רוצה ? אתה רוצה לומר כמה דברים לפני שאני מסכם.  דיוןחנפת  :יגאל שמעון

מסתבר שהשטח האחרון , תראו עיריית כפר סבא? לדבר לפני שאני אסכם

 זה  את התושבים שלה–שהוא שטח ירוק , שנשאר להם באזור הדרומי

 531ובעקבות כביש . זה כבר לא יער אוסישקין. השטח שנקרא יער ויצמן

, שהיא בתחום עיריית הוד השרון, נוצרה איזה שהיא מובלעת, שנסלל

שלגביה אנחנו נשמר , 1206/שנקראת הר, שאנחנו מכינים לגביה תוכנית

ובצדדים בשטחים הנותרים אנחנו אמורים . צמןישהוא יער ו, את היער

 נסלל על 531שכביש , מה לעשות. ם בניה כפיצוי על ההפקעהלאשר ש

 עיריית וומי שמשלם את המחיר ז, תחומי השיפוט של עיריית הוד השרון

, וכשבאה עיריית כפר סבא. עם תביעות מפה עד הודעה חדשה, הוד השרון

באה ואומרת אני רוצה לספח את המקום הזה וישאירו לנו את כל 

שאנחנו אמורים להתמודד איתם של בעלי , התביעות ואת כל השטחים

אני  חושב שאנחנו כולנו צריכים פה לעמוד עם . הקרקע שהפקיעו מהם

לבוא ,  ולהדוף את הדרך של ראש עיריית כפר סבא"הרגליים האחוריות"

  . לשטח שלו, ולהפוך את השטח הירוק שנשאר שם

  ? מאחורי זהמה ההיגיון?  מה הסיבה מאחורי זה?למה זה יגאל  :נועם פעיל

שרואים ,  כל התושבים שלוכי. אני מניח שזו סיבה אחת פוליטית בשבילו  :יגאל שמעון

עיריית כפר סבא . רוצים שטח ירוק -לא רוצים שיבנו שם  את היער

, ושל הרחוב,  החליטה לבנות את כל הבניינים שלה על הגבול של היער

יש רצועה .  יודעזה נקרא רחוב הר שגיא מי שלא. שנקרא רחוב הר שגיא

שהיא רצועה ,  מטר בערך2.5-3רצועה של בין . בינינו לבין כפר סבא

ה קוהרצועה זה מטר. ב ומסתיימת בנורדאושמתחילה מרחוב סוקולו

היא מפרידה בין כפר סבא . ורשומה על שמה, ששייכת לעיריית הוד השרון

אנחנו צריכים להבין שהשטח . אני חוזר  ואני אומר, שוב. להוד השרון

ברגע שהוא מספח .  את המובלעת הזאת הוא רוצה לספח לעצמו,הזה

ומי אנחנו שנסכים . 531לעצמו הוא ישאיר לנו את כל הנזקים של כביש 

  . הלדבר כז

   –האם הוא יכול להחליט שהוא . אז מה אנחנו יכולים לעשות  :נעם פעיל

  .הוא לא יכול להחליט כלום. הוא לא  יכול  :יגאל שמעון



12 9.2.10 מיום 3/10' מניין מסישיבת מועצת העירייה מן ה

  . אני לא מבין את הדיון. אז ממה אנחנו מפחדים  :נעם פעיל

נחנו קצת חוששים כי שא, אנחנו מתנהגים באופן כזה. אנחנו לא מפחדים  :יגאל שמעון

אבל .  אחרתזה נשמעו  מילהראתה יודע כל אחד אומ,  מחטףלא, אתה יודע

ולהחליף . לבוא ולעשות טקסים. הפעילות שהוא עשה היא פעילות חמורה

דרך אגב אני שלחתי . ולהציב שלט בתחום עיריית הוד השרון. את השמות

, עשה מדידה, התרעתי ומיד הוא ראה את המכתב. מרניאמכתב לשוקי 

לכו תראו את תעכשיו .  מספר מטרים לכיוון צפוןהוא הזיז את השלט

אנשים בחושך . השלט יושב היום במרכז הכביש. השלט איפה הוא כיום

הכל . אפילו הם לא חושבים, הוא לא חושב. יבואו אז זה יגרום לתאונות

עכשיו יש שם עוד שלט שזה שלט של . בגלל פוליטיקה שלו? למה

בלי . וא בכלל נחשב לשטח שלנוה. שלט מואר שם בלב היער, אוסישקין

, אני הסתובבתי עם ראש העיר, מה שעשינו, אנחנו. ואנחנו נטפל בזה. היתר

ואנחנו עורכים .  אביבה הסתובבה עם כל הצוות שלה. לפני שלושה שבועות

שתסמן בדיוק , אנחנו ביקשנו מפת מדידה. ובודקים כל פעם, סיורים שם

א צווים ונפעל כנגד מי שמקים שם כדי שאנחנו נוצי. איפה השטחים שלנו

במקביל ביקשנו את ההתערבות של . עמודים או שלטים שלא בהיתר

שלגביה , 1206/שנקראת הר, אנחנו הכנו תוכנית שם. הממונה על המחוז

 אנחנו בכלל ,אני מבקש שכולנו. אנחנו נציג בפני חברי הוועדה את התוכנית

ה שנעשה על ידי עיריית שאנחנו מגנים את המעש, צריכים לקבל החלטה

החלטה צריכה . אמיר דרך אגב, זאת ההחלטה שצריכה להיות. כפר סבא

, אני מוכן לקבל כל ניסוח שלכם. ואומרת חד משמעית. להיות פשוטה

מגנה את ההתנהלות ואת הדרך שבה פועל ראש עיריית כפר , שמועצת העיר

ני מוכן אפילו וא. וקוראת לו לחדול מהמעשים. או עיריית כפר סבא, סבא

  . אני מוכן. מי שרוצה פה לנסח את זה, שאדוני

אני הייתי בעניין הזה לפני כמה , חברים תקשיבו, אני רוצה להגיד משהו :יחיאל דמארי

איך  יכולים לתת שעיריית הוד השרון . אז בזמנו גם לעירייה, פניתי. שנים

סגרו . הלכיוון גה, הייתה דרך מעבר לדרך. רואה ששם סגרו את הדרך

המגרש הזה ישנם שני אנשים שם . סגרו הקיפו את כל המגרש הזה. אותו

אז באנו . למקד את כל הסיפור. שגרים שם ומשלמים ארנונה להוד השרון
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היום . בואו נטפל עוד פעם עצמו אותה. עצמו אוזן אחת.  בואו נטפל בזה–

מר לך את ואני או. זה רק אני לא רוצה לעצבן. מה העניין, מה קרה עכשיו

חלק גדול עיריית הוד , ואני אומר לכם את האמת, אנחנו חלק גדול. האמת

היינו צריכים . ברגע שעשו את הקיר המגן למגרש הזה. השרון אשמה

בינתיים שתל , נתנו לו, עכשיו מה עשה. אדוני רגע אחד. לעשות הפסקה

שתל הוא . ו בשבט שם"אנחנו היינו בט. בינתיים שתל עצים. נכון. עצים

אתה , עכשיו אני.  אתה מבין ראש העיר.ו בשבט הוא שתל עצים" בט.עצים

אני לא רואה בזה שצריך . תבוא ותגנה את ראש העיר, אומר לי לך עכשיו

. האדמה היא שייכת לנו, אתם צריכים להילחם להוכיח לו שכן אכן. לגנות

ייאש ונת. לא להידחף להתחיל להילחם. וצריך לקחת אותו. וזה שייך לנו

אתה , עוד פעם. עד שהוא שמה יעשה בית אבות, ונעזוב את זה לכמה שנים

   ....הוד השרון רק .. .לכן אני אומר חבל. מבין

אתם רוצים לשנות את . מישהו רוצה להוסיף משהו. כן. תודה יחיאל. אוקי  :יגאל שמעון

  ?ההחלטה

תראו .  צריךיהיית. צועאני רוצה בעל מק. אני לא רוצה לשנות שום החלטה :יחיאל דמארי

, היית צריך להגיד.  והיה לכם תשובות מיוחדות באמת, אם היה דבר כזה

תתני הסבר . לך יש את כל המפות, והזה,  עירית מדברים על הנושא הזה

יש חלק אנשים שלא יודעים בכלל איפה זה . אז ידעו גם. לכל האנשים

  . נמצא

טוב אני . ושוב מבחינה תכנונית, מליאהאני אציג לכם את זה בוועדת ה  :יגאל שמעון

  . אני מבקש שלא נדון בהצעה, אני חוזר ואני אומר, מבקש שוב

  ?אז היה דיון. עכשיו אני לא הבנתי  :יואב רוזן

  ? משהואתה רוצה לומר. היה דיון  :יגאל שמעון

  )מדברים יחד(

י שרוצה מ. מי שרוצה יצביע בעד. אני מעלה את ההצעה של אמיר להצבעה  :ניצה משה

פי מי בעד הצעתו של חבר המועצה אמיר כוכבי כ. תחליטו. יצביע נגד

  ? שהובאה פה לדיון מי בעד

  .אמיר כוכבי ויואב רוזן:  בעד2:הצבעה
  ,  אלי טימור, יחיאל דמארי, אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, יגאל שמעון:   נגד7

  .            נעם פעיל ונדב דואני
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    :108/'  החלטה מס
 26.1.10מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר אמיר כוכבי מיום 

  סבא לסיפוח שטח מוניציפאלי של -ניסיון של עיריית כפר"
  ". השרון-הוד

  .תודה ההצעה נדחתה: ניצה משה
  
  
  

כבר בעניינו בנושא של , לפני שעוברים להצעה הבאה, אדוני היושב ראש  :אלי טימור

להגיב למכתבו של חברי ,  את רשותך  ברשות החברים פהאני מבקש. כוכבי

, על מנת, אבל אני מבקש לעשות את זה בכל זאת דקה אחת. כוכבי, ידידי

אני . במסגרת הכבוד שאני רוכש לידידי ואני מעדיף שלא לענות לו בכתב

  . פ" בעמעדיף לענות

 לא יודע אני רוצה אני. זכותו. לומר מילה, חברים מבקש חבר מועצת העיר  :יגאל שמעון

  . מה הוא רוצה, לשמוע אותו

נאומים מהמקום כל . לפי הנהלים יש לו זכות לדקה אחת בסוף הישיבה  :ניצה משה

  . חבר מועצה דקה אחת בסוף הישיבה

  ?את רוצה בסוף הישיבה  :יגאל שמעון

   .בהתאם לתקנוןזה   :ניצה משה

  . הישיבהבסוף . אלי בבקשה ממך. בבקשה סעיף הבא  :יגאל שמעון

 קריאת 6.1.2010- אישור המלצת וועדת השמות מיום ה–אני עוברת לנושא   :ניצה משה

  . א/1200/במתחם מק, ל"רחוב על שם הגברת גולדה מאיר ז

ואני .  תסביר אביאל ואני רוצה הסבר מנומק? למה גולדה למה גולדה  :נועם פעיל

  . את כל ההסבר. מבקש ממך אל תקצר

  ?תה באמת רוצהא  :'אביאל אברמוביץ

  .כן  :נועם פעיל

ל מסדר היום בקשר "אחרי שירד השם של מנחם בגין ז. אוקי  :'אביאל אברמוביץ

חזרנו לוועדת שמות והחלטנו שאנחנו נמשיך במסורת או . לרחוב הזה

, נשיאים. באזור הזה של ראשי ממשלה, במרקם שיש שם ברחוב הזה

שהייתה מנהיגה , רולהפתעתנו גילינו שלגולדה מאי. וראשי ממשלה

ולכן חברי . אין רחוב ואין שום אזכור בהוד השרון, אישה, במדינת ישראל

ופה אחד זה התקבל בוועדת . הוועדה העלו את השם של גולדה מאיר
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במקום מנחם ,  להנציח את שמה של גולדה מאיר ברחוב הזה–השמות 

  . בגין

  .למה אבל במקום  :נועם פעיל

בוועדת השמות . תה החלטה שלבקשת חברים ירדההי. לא במקום  :יגאל שמעון

 על שמות ראשי 1200שהתקיימה החלטנו לקרוא שמות רחובות במתחם 

ביניהם מנחם . ות עם נשיאיםובחרנו מספר רחוב. ממשלה לשעבר ונשיאים

הרחוב הראשי שמקשר את ההצעה שלי בזמנו  הייתה התנגדות של  -בגין 

ובעקבות זאת .  וגם נדבא נמצא פה שהוא למספר חברים ביניהם משה ארז

לגבי הרחוב של מנחם . אישרנו את הרחובות שלגביהם לא הייתה מחלוקת

וועדת השמות . וועדת השמותוביקשנו להחזיר את זה ל. בגין לא אישרנו

וזה מונח . שהרחוב הזה יקרא רחוב גולדה מאיר,   וקיבלה החלטההתכנסה

אם אין בעיה אפשר לאשר את השאלה אם מישהו מתנגד ו. פה על השולחן

  . זה פה אחד

  ? מי בעד. אני מעלה את זה להצבעה  :ניצה משה

  :הצבעה
  ,   יחיאל דמארי, אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, יגאל שמעון  : בעד7

     . ויואב רוזן ונדב דואני,                אלי טימור
  . נעם פעיל:   נמנע1

  :  109/'   מסהחלטה
   לקרוא   במתחם - 6.1.10ה מאשרת את המלצת ועדת השמות מיום מועצת העיריי

  .ל"גולדה מאיר ז' רחוב על שמה של הגב' א/1200/מק
  

================================================  

אישור ניהול משא ומתן להתקשרות חוזית עם  , אני עוברת לסעיף הבא  :ניצה משה

 רכבי לרבות ,יסוי ביטוחי העירייה סוכנויות ביטוח לכ,חברות הביטוח

 -ח"התשמ.  מכרזים– לתקנות העירייה ' ח22בהתאם לסעיף . עובדים

נפתחה תיבת .  על ביטוחים36/09 כרז מלגבייש לכם פה הסבר . 1987

. חברת הראל, חברת אילון, של שירביט, נמצאו בה שלוש הצעות, מכרזים

נעשתה שלא בהתאם , ל"ההגשה של  מסמכי ההצעות על ידי חברות הנ

שלושת . לתנאי המכרז ובכלל זה הסתייגויות ושינויים בניגוד לקבוע בדין

שאומצה , ההצעות נמצאו בלתי כשירות לפי חוות הדעת של היועץ המשפטי

החלטת וועדת המכרזים הייתה להמליץ לפני . על ידי חברי וועדת המכרזים
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ת החלטת וועדת ראש העירייה אישר א. ראש העירייה על ביטול המכרז

-ההתקשרות לכיסוי הביטוחים מסתיים ב. לבטל את המכרז, המכרזים

עריכת מכרז חדש לא תביא , חוסר הזמן,  ולכן ובנסיבות העניין הזה28.2

 לתקנות העיריות מתבקשת מועצת העירייה ' ח22בהתאם לסעיף . תועלת

ח לאשר ניהול של משא ומתן לצורך התקשרות חוזית עם  חברות הביטו

קיבלתם . לכיסוי ביטוחי העירייה לרבות רכבי עובדים, סוכניות ביטוח

  . כולם גם את חוות הדעת של היועץ המשפטי בעניין

יש פה את הנושא של רכבי עובדים הוא , אני רוצה לומר לשאול משהו  :אלי טימור

לרבות רכבי ה למה הכוונ. לרבות רכבי עובדים, מודגש כמה פעמים

של איזה סוג , של כל העובדים? של העירייה? ם של מה זה רכבי? עובדים

  ?של רכבי עובדים

שכל , אנחנו במכרז הוספנו סעיף של בקשה. אתה מדבר על הביטוח  :יגאל שמעון

כי אתה . החברות יאפשרו לעובדי עירייה באופן פרטי לקבל הצעות לביטוח

  . זה יכול להוזיל את העלויות, יודע

אני בא ,בתוך הזהמבוטחים יגאל חברי מועצה . ע שום דבראני לא מצבי :יחיאל דמארי

  ?מבוטחים, נפלתי שמה , לישיבה

  ... אנחנו נעלה את זה:יגאל שמעון 

    . לא מצביע שום דברלא צריך. אז לא:יחיאל דמארי

ואמרתי את זה בישיבה , אני אמרתי את זה אתמול בישיבות קואליציה  :ב דואנינד

אבל המכרז הזה . אני לא מחפש אשמים.  פעםואני אגיד את זה עוד, עצמה

הייעוץ , הניסוח שלו. כל ההתנהלות בו הייתה בעייתית. הוא מכרז בעייתי

, בעיה כזאת, אני חושב שמכרז כזה אם יגיע לפתחנו עוד פעם. היה בעייתי

,  החלטה כזו או אחרת–לקבל החלטה , שצריך להגיע חזרה למועצת העיר

עם קביעת . עם הבנייה שלו, של המכרז הזהיש פה בעיה עם ההתנהלות 

כמי שאחראי על התחום הזה תתווכח , אני מבקש. עם תנאי הסף. הסעיפים

  . יותר כדי שהטעות הזאת לא תחזור עוד פעם

ואני חושב שהוא . עוד אתמול, ל קיבל את מה שאמרת"דבריך הובנו המנכ  :יגאל שמעון

ודע בדיוק איך להתמודד עם והוא י. יתן לך תשובהיוהוא .  הפנים את זה

  . ל"אני סומך על המנכ. ואני מקווה שלהבא זה לא יקרה.  זה
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שאלתי את הגזברים הייתי בכנס גזברים ותשמעו חברים אני היום  :בלומנפלד מיכאל

שהוא מפרסם ,  מתברר שאין מקום? בנושא הביטוחיםהאחרים מה קורה

  ...  שיטהוז. שהבעיה הזאת לא מתעוררת, מכרז לביטוח

  . אז לא לומדים מניסיון  :נדב דואני

מה שקרה כאן החברות עצמן שינו , ואני רוצה כאן להגיד לך. תודה מיכאל  :יגאל שמעון

  . את הפוליסה

  . יגאל הייתי, אני יודע  :נדב דואני

  . הם באו שינו את הפוליסה. אז זה לא בשליטתנו  :יגאל שמעון

  . שאמר שאסור לשנות, כרז הזהאבל היה סעיף בעייתי בכל המ  :נדב דואני

  . כן בבקשה. אפשר להעלות להצבעה  :יגאל שמעון

אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה כפי שהיא מוגשת פה כולל חברי   :ניצה משה

יוסי בן , יואב רוזן, חיים שאבי,  שמעוןשזה יגאל, הצוות לניהול משא ומתן

  ? מי בעד. י'וחיים בנג, נון

  :הצבעה
    נדב דואני,  אלי טימור, אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, שמעוןגאל י:   בעד8

     .             נעם פעיל  יואב רוזן ואמיר כוכבי
  . יחיאל דמארי:  נמנע1
  

  :  1010/'    מסהחלטה
מאשרים חברי  1987-ח"התשמ) מכרזים(לתקנות העיריות ) ח(22בהתאם לסעיף 

/  חברות ביטוחתקשרות חוזית עםהמועצת העירייה ניהול משא ומתן לצורך 
  ).לרבות רכבי עובדים(  העירייה   ביטוחיסוכנויות ביטוח לכיסוי

  :מ"חברי הצוות לניהול המו                   
  ,ר ועדת המכרזים"מ לראש העירייה ויו" סגן מ–מר יגאל שמעון                    
  ,ירייה וחבר ועדת המכרזים  חבר מועצת הע-מר חיים שאבי                    
  , חבר מועצת העירייה וחבר ועדת המכרזים–מר יואב רוזן                    
  , רכז חוזים מרכזים–נון -מר יוסי בן                   
  . מנהל מחלקת הביטוח בעירייה–י 'מר חיים בנג                   

================================================  

. היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס אנחנו מבקשים מהקהל: הנושא הבא  :ניצה משה

אנחנו מבקשים מהקהל .  את זה בדלתיים סגורותעורכיםאנחנו , לעזוב

  .  תודה רבה. לצאת

מועסק כמנהל מרכז ספורט , ישקיןויש לנו עובד מחלקת ספורט יענקלה   :ניצה משה

צה להתיר לו לעסוק בעובדת חוץ על מבקש את אישור המועו ,ראשונים

לכולכם העברתי במייל את ההצהרה . כלומר תמורת שכר. מנת לקבל פרס
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הייתה תגובה .  איציק בן דור- מנהל המחלקה שלו שלו ואת ההמלצה של

  . בבקשה. היא הועברה אליכם,  לעניין הזהשל נועם

אם אתם מסכימים . אני לא יודע אם יצא לכם לקרוא את תגובתי. כן  :נועם פעיל

   ?איתי

  ? אתה רוצה לדבר או שאפשר להגיב  :נדב דואני

ואני חושב שזה סימפטום שיש פה שעובדים , זו פעם שלישית השנה  :נועם פעיל

סליחה שאני אומר . עלוב הייתי אומר, שנאלצים בגלל שכר נמוך, מסורים

 לא וגם. למחייתם זה לא למען איזה שהם רווחים. לעבוד למחייתם. עלוב

ואז מה שקורה אנחנו מקבלים עובדים שהם פשוט הם לא . למען עושר

לתושבי , שהם צריכים לתת לעיר, ל לטובת השירותויכולים לתת את הכ

ואני , והעובדים האלה. בגלל שהם נאלצים לבצע עבודה נוספת. העיר

הוא כדי להגיע לשכר מינימום גם . את אותו יעקב, במקרה מכיר דרך אגב

ולמעשה ייצא לו לעבוד כל יום משמונה בבוקר עד כמעט . י ושבתעובד שיש

יש ובדקתי יש לא , עכשיו אני חושב שאנחנו צריכים. כל יום. עשר בלילה

אני חושב שאנחנו צריכים במקום כל פעם . כמות גדולה של עובדים כאלה

אני חושב שאנחנו צריכים . ואני חושב שזה לא מכבודנו. לבקש אישור

וזה , ביזיה ולחשוב איך אנחנו נותנים להם איזה שהיא תוספתרה לעשות פ

, שכל פעם יבוא מישהו, כדי שלא יהיה מצב כזה. בדקתי. לא תוספת גדולה

וזה . זה מה שאני טוען.  עבודה נוספת–ויתחנן שנאפשר לו לעבוד עבודה 

  . זה כולל שעות נוספות. תיקון שאנחנו צריכים לעשות, אני חושב

אבל יש לי איזה הסתייגות . באופן עקרוני אני מסכים עם נעם. ני חושבא  :נדב דואני

אני חושב שאי אפשר לעשות איזה מהלך של העלאה גורפת של . מסוימת

 ולא זקוקים ים בעירייה שמתפרנסים בכבודאני חושב שיש אנש. השכר

אני חושב שאנחנו צריכים לנהוג באיזה שהיא חמלה כלפי . להעלאת שכר

שהוא עובד , אני רואה את יענקלה הזה. שעובדים, משפחותאותם בעלי 

  . זה לא נורמאלי. באמת מהבוקר עד הלילה

  . לא חמלהוז  :נועם פעיל

. הוא פירט בפנינו את הבעיות. יש פה בעיות, אני חושב שהוא אדם שנכון  :נדב דואני

לא יכול להיות שאנשים . אבל עדיין הוא איש משפחה. בעקבות גירושין
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אנחנו לא יכולים . ומשתכרים בשכר כזה.  במערכת העירוניתעובדים

קפיטליסטיות . חזירות קפיטליסטית, פעם שמעון פרס אמר, להתנהל

כי אני חושב שיש לנו פה . אי אפשר לנהוג בשיטה הזאת. חזירית משהו כזה

מתנהל , שהוא לא אדם שמתלהם, יושב ראש וועדת עובדים מאד מוערך

אני חושב שכדאי . וגם כלפי העובדים. פי המערכתגם כל. ביושר והגינות

.  ויראו באיזה עובדים מדוברל של העירייה"ק יישב יחד עם המנכשאיצי

 ויבואו ויציעו איזה פתרון אני מאמין שזה כמה עשרות בודדות של עובדים

.  כדי שיהיה מענה ראוי לבעיה שלהם, פיתרון ראוי לכל אותם עובדים,ראוי

  . להמשיך לפעול בצורה הזאת, התקייםאי אפשר להמשיך ל

  .תודה עוד מישהו  :יגאל שמעון

אנחנו נמצאים במערכת שאי . אנחנו נמצאים פה במערכת מאוד מאוד קשה :דור-  בןאיציק

שתבינו שיש פה חמישים אחוז מהעובדים שמקבלים ... אפשר לתת שכר

ו שז, קיבלו תוספת על פי חוק, מקבלים עד לפני חודש. שכר מינימום

שהיום בהסכם הקיבוצי החדש זה , תוספת שהייתה על שכר מינימום

 'מול בג ,'מול אגהם ילמדו . ה יהיה להם אופקואז לפחות טיפ. יימחק

יש עשרות עובדים ואי כי אי אפשר להגיד . יקבלו איזה דרגה מסוימת

ישקין הוא עובד אצלנו כבר ו. אני אומר משהו אחר.  זהאתאפשר לסדר 

 הוא ,הוא איש למופת. הוא עובד אצלי כבר שמונה שנים. ניםהרבה מאוד ש

ברגע הראשון שאני אראה שתהיה פגיעה אבל . עושה עבודה מצוינת

  . אני פה מבקש מכם. בעבודה הזאת הוא לא יעבוד

  . איציק. אבל זה לא פותר את הבעיה, איציק, איציק  :נועם פעיל

זה לא יכול לפתור בעיה כללית . יהאבל זה לא יפתור את הבע. הבנתי :דור-  בןאיציק

אנחנו צריכים לנסות וזאת הבקשה בעצם , אני אומר דבר פשוט. בעירייה

שהעבודה , בתנאי אחד, לנסות ולבוא לקראת העובדים האלה. אליכם

  . הנוספת לא תפגע כהוא זה בעבודה הקיימת

  . נו באמת. איציק זה ברור  :נועם פעיל

אי . אבל אי אפשר לעזור לעובדים האלה. מת רוצים לעזורכי אני מבין שבא  דור-  בןאיציק

. הוא עובד שעות. ישקין עובד יום שישיו ,וישקין עובד בשבת. אפשר לעזור

  . אבל אין ברירה
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אני לא בא בטענות אליך . זה אנחנו חוזרים לימי הביניים. זה ימי הביניים  :נועם פעיל

. ולא איציק עם כל הכבודאנחנו , אני חושב שאנחנו צריכים לפתור. איציק

  . ולא איציק. אנחנו צריכים לפתור את הבעיה הזאת

  ?יגאל אני פספסתי כמה עובדי עירייה עובדים על שכר מינימום  :אמיר כוכבי

  . שזה בערך שמונים סייעות, כל הסייעות בדרך כלל :דור-  בןאיציק

  .   תגיד במספרים:אמיר כוכבי

. אולי אני טועהאבל אולי חמישים אחוז -אמרתי כ. ךלאני לא יכול לתת  :דור-  בןאיציק

אנשים שנכנסים ולא נכנסים במכרז  הרבה , הרבה מזכירות, הרבה מנקות

 .ודרגה שש זה שכר מינימום. ואי אפשר לתת להם להיכנס אלא בדרגה שש

הבעיה היא , שבוע שעבראני הייתי בכנס . שתבינו זאת הבעיה לא אצלנו

, לא יכולים להשתכר. שרוצים לעבודת של אנשים  כלל ארצי,בעיה ארצית

. מה שאנחנו מסוגלים אנחנו נותנים. יותר אף אחד לא יכול לתת להם יותר

שצריך לבוא הנה לגופו של , אני אומר עוד פעם. את השעות שאנחנו צריכים

 –ואני לא רואה כזה רצף ואני לא רואה כזאת , לנסות לאשר לאחד. עניין

אנחנו . אנחנו לא מדברים על אלה שלא יודעים. הבסך הכל היו שלוש

ואני חושב שכדאי לתת דווקא . מדברים על אלה ששמו את זה על השולחן

והאנשים . הם מבקשים. הם פועלים ביושר. האנשים האלה שמבקשים

זה הכל בתנאי , עוד פעם אני אומר. באמת עושים עבודה טובה, האלה

  . שהעבודה של היום לא נפגעת

   ?איפה זה נקבע הדברים האלה. 6ודרגה . אבל אמרת מכרז  :וכביאמיר כ

ברגע שבן .  העבודהפקודתוזה ב. הדברים האלה  נקבעים בהסכם קיבוצי :דור-  בןאיציק

אדם לא נכנס עם מכרז ורוצה לעבוד בעירייה הוא חייב להיכנס בדרגה שש 

  . שהיא מתחת לשכר מינימום

  ...ליט שהיא והעירייה לא יכולה להח  :אמיר כוכבי

  ?איך עולים בדרגה  :נדב דואני

שנתיים ,  שנתיים- פרק זמן – יש זמן, עולים בדרגה. לא היא לא יכולה :דור-  בןאיציק

  . תלוי באיזה תפקיד. וחצי

  .  שניםשמונהזה בן אדם שהוא עובד . זה לא המצב פה  :אמיר כוכבי

אבל זה גם לא שכר . המצבישקין הוא לא מקבל שכר מינימום זה לא  ו :דור-  בןאיציק
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.  שהוא חי לבד והוא צריך לתת ולפרנס משפחה, גם השכר הזה, מינימום

  . לכן הוא ביקש תוספת עבודה, לא מספיק לו

שאנחנו בתור חברי מועצה אין לנו , אני מבקש לציין את העובדה, ברשותך  :אלי טימור

יהם של שום יכולת להשפיע בצורה כזו או אחרת על משכורת, שום גישה

אני חושב שאנחנו טיפה , מתוקף העובדה הזו. עובדים כאלה ואחרים

. צריכים להוריד מסדר היום את ההחלטות שניתנות בידינו לגבי העובדים

 יש פה יושב ראש וועד , יש פה ראש עיר,ל"יש פה מנכ, יש פה מערכת

אם הם מאפשרים לעובד כזה או , יחליטו הם במסגרות שלהם.  העובדים

 וזו לא צריכה ללכת לעבוד במקום אחר, לעבוד שעות נוספות,  אחרעובד

  . להיות אוטוריטה של חברי המועצה

  .    חייב אישור מועצה:יגאל שמעון

ואיזה צריכים , איזה דברים צריכים לעשות, אני אומר אם זה על פי חוק   :אלי טימור 

  .  את זהאם אפשר לעשות. על מנת שהמחויבות שלנו תרד מאיתנו, לנהוג

 או ,ומועצת העיר מאשרת. הגורמים המקצועיים ממליצים למועצת העיר  :יואב רוזן

  . לא מאשרת

 ,דרך אגב היום בעבודה שלו החדשה הוא משתכר. אני מודה לכם. נכון  :יגאל שמעון

  . עיריית הוד השרון משלמת יותר מהעבודה שהוא משתכר

 לעבודת שר ליעקב וישקין היתר מי בעד לא. י מעלה את זה להצבעהאנ  :ניצה משה

  ? חוץ

  :הצבעה
  , אלי טימור, אביבה גוטרמן, אביאל אברמוביץ, יגאל שמעון:  פה אחד– בעד 9

     . נעם פעיל  יואב רוזן ואמיר כוכבי נדב דואני,                               יחיאל דמארי
  :  1011/'   מסהחלטה

    : העירייהליטה מועצתמח) סח חדשנו(לפקודת העיריות  180בהתאם לסעיף 
    היתר,"מרכז ספורט ראשונים"מנהל , יעקב וישקין לאשר למר .1

   לעבודבהתאם להצהרתו על כוונה(על מנת לקבל פרס      עבודת חוץ 
  ימיםבתקוה  -לייצור אריזות נייר הנמצא בפתח" התשבי"פעל במ     

  ).לשעה ₪ 25.-ר של   בשכ11:00 – 7:00:  בשעות הבוקר'  ה–'      א
  .1.3.2011 היתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום .2

================================================  

  -ישיבהסיום ה-

  

           ניצה משה                                                                 חי אדיב
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  --- -- --- --- --- -- --- ----                                          -- -- --- --- -- --- --- --- -- ---- -  
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