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43-10
עיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה
מן המניין מס'  4/10מיום 9.3.2010
נוכחים בישיבה:
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 נדב דואני

 -חבר מועצת העירייה

מר נעם פעיל

 -חבר מועצת העירייה

מר ארז משה

 -חבר מועצת העירייה

מר יואב רוזן

 -חבר מועצת העירייה

הגב' יפעת קריב

 -חברת מועצת העירייה

מר אמיר כוכבי

 -חבר מועצת העירייה

מר גדעון סעדי

 -חבר מועצת העירייה

נעדרו מהישיבה:
מר חי אדיב

-

ראש העירייה

הגב' אביבה גוטרמן

-

סגנית ראש העירייה

מר איל אורן

 -חבר מועצת העירייה

מר חיים שאבי

 -חבר מועצת העירייה

משתתפים בישיבה:
מר רפי סער

 -מנכ"ל העירייה

מר אבידע שדה

 -סגן היועץ המשפטי לעירייה

מר מיכאל בלומנפלד  -גזבר העירייה
הגב' ניצה משה

 -מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
א .אישור תב"רים ושינויים בתב"רים:
א :1אישור תב"ר מס' - 1202
חידוש לולאות גלאים בכביש  – 402ע"ס  ₪ 164,720במימון מע"צ.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' - 1202
חידוש לולאות גלאים בכביש  – 402ע"ס  ₪ 164,720במימון מע"צ.
א :2אישור תב"ר מס' – 1203
מעגל תנועה ז'בוטינסקי/השומר/הגנים – ע"ס  ,₪ 600,000במימון₪ 420,000 :
משרד התחבורה ו ₪ 180,000 -מקרן פיתוח.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1203
מעגל תנועה ז'בוטינסקי/השומר/הגנים – ע"ס  ,₪ 600,000במימון420,000 :
 ₪משרד התחבורה ו ₪ 180,000 -מקרן פיתוח.
א :3אישור תב"ר מס' – 1204
שינוי תוכנית רמזור דרך רמתיים/הבנים – ע"ס  ,₪ 120,000במימון84,000 :
 ₪משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -מקרן פיתוח.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1204
שינוי תוכנית רמזור דרך רמתיים/הבנים – ע"ס  ,₪ 120,000במימון84,000 :
 ₪משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -מקרן פיתוח.
רצ"ב מכתבה של הגב' גלית הוד – מנהלת מחלקת התחבורה המפרט את
העבודות שיבוצעו בתב"רים הנ"ל – מסמך המסומן כנספח א'.
א :4אישור תב"ר מס' – 1205
ביצוע שבילי אופנים – ע"ס  ,₪ 8,733,388במימון ₪ 7,423,380 :משרד
התחבורה ו ₪ 1,310,008 -מקרן פיתוח.
הצעת החלטה
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1205
ביצוע שבילי אופנים – ע"ס  ,₪ 8,733,388במימון ₪ 7,423,380 :משרד
התחבורה ו ₪ 1,310,008 -מקרן פיתוח.
רצ"ב מפת רשת שבילי האופניים ותוכנית האב לאופניים – השלד המוצע –
מסמך המסומן כנספח ב'.
א :5אישור תב"ר מס' – 1223
ציוד וריהוט מועדון בני עקיבא ע"ס  ₪ 50,000במימון מפעל הפיס.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1223
ציוד וריהוט מועדון בני עקיבא ע"ס  ₪ 50,000במימון מפעל הפיס.
א :6אישור תב"ר מס' – 1224
בניית גן ילדים פי.די.די ע"ס  ₪ 800,000במימון :משרד החינוך ₪ 650,000
וקרן פיתוח .₪ 150,000
הסבר :גן  p.d.dהינו גן לילדים בעלי לקויות תקשורת על גבול האוטיזם.
בגן  8תלמידים מאובחנים על ידי גורמים מקצועיים וכן צוות טיפולי במקצועות
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הפרא רפואיים השונים כמו – ריפוי בעיסוק ,ריפוי בדיבור ,אומנות ועוד.
השנה הגן פועל במבנה שכור ברחוב האהבה ומשולם על ידי העירייה.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1224
בניית גן ילדים פי.די.די ע"ס  ₪ 800,000במימון :משרד החינוך ₪ 650,000
וקרן פיתוח .₪ 150,000
א:7אישור שינוי תב"ר מס' – 1169
מקווה נוה נאמן הגדלה מ –  ₪ 1,100,000ל –  .₪ 1,300,000ההגדלה
במימון ₪ 100,000:קרן פיתוח  ₪ 100,000מועצה דתית .סך כל המימון
לאחר ההגדלה :משרד הדתות  , ₪ 972,000 -מועצה דתית ₪ 100,000 -
ו-קרן פיתוח .₪ 228,000 -
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' – 1169
מקווה נוה נאמן הגדלה מ –  ₪ 1,100,000ל –  .₪ 1,300,000ההגדלה
במימון ₪ 100,000:קרן פיתוח ו ₪ 100,000 -מועצה דתית .סך כל
המימון לאחר ההגדלה :משרד הדתות  , ₪ 972,000 -מועצה דתית –
 ₪ 100,000ו-קרן פיתוח .₪ 228,000 -
א:8אישור שינוי בתב"ר מס' - 1138
ביה"ס במערב העיר – הגדלה מ ₪ 13,500,000 -ל .₪ 15,500,000-מימון
ההגדלה בסך  ₪ 2,000,000מקרן פיתוח .המימון לאחר ההגדלה:
 ₪ 2,312,505ממשרד החינוך ו  ₪ 13,187,495 -מקרן פיתוח.רצ"ב מכתבו של המהנדס מר מוטי קסלמן מ"מ מנהל אגף התשתיות –
מסמך המסומן כנספח ג'.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' - 1138
ביה"ס במערב העיר – הגדלה מ ₪ 13,500,000 -ל .₪ 15,500,000-מימון
ההגדלה בסך  ₪ 2,000,000מקרן פיתוח .המימון לאחר ההגדלה:
 ₪ 2,312,505ממשרד החינוך ו  ₪ 13,187,495 -מקרן פיתוח.הנושא :אישור תב"ר מס' – 1222
מרכזי מחזור עירוניים  2009על סך  ,₪ 730,031-במימון₪ 511,022- :
המשרד להגנת הסביבה ו ₪ 219,009-מקרן פיתוח.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1222
מרכזי מחזור עירוניים  2009על סך  ,₪ 730,031-במימון₪ 511,022- :
המשרד להגנת הסביבה ו ₪ 219,009-מקרן פיתוח.
התב"רים עלו לדיון ואושרו בישיבות ועדת הכספים מיום  3.2.10ומיום - 16.2.10
מסמך המסומן כנספח ד'.
ב  .הנושא :אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס תיכון ע"ש "אילן רמון" בבנק
הפועלים סניף  678בדרך מגדיאל -
הסבר :עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק הפועלים נתבקשנו לשנות את שם
חשבונות הבנק של בתי-הספר ,הרשומים כיום על שם מנהלת ביה"ס
ומזכירת ביה"ס ,ולהעבירם על שם "עיריית הוד השרון".
יצוין כי כל החשבונות הישנים ייסגרו כנגד פתיחת החשבונות החדשים
המפורטים מטה.
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הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבי"ס תיכון ע"ש
"אילן רמון" בבנק פועלים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן:
 .1חשבון רשות :ע"ש "עיריית הוד השרון בי"ס תיכון ע"ש אילן
רמון":
מורשי החתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו ת.ז ,26936252
מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול ת.ז .52903432
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו מחייבת את צירוף
חתימתה של מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול בצרוף חותמת
ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון "הורים :ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים בי"ס
תיכון ע"ש אילן רמון" -
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו ת.ז ,26936252
מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול ת.ז ,52903432
ו/או יו"ר ועד הורים מר משה קטורזה ת.ז .055661300
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו מחייבת את צירוף
חתימתה של מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול  ,או צרוף
חתימתו של נציג ועד ההורים מר משה קטורזה בצירוף
חותמת ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
ג .הנושא :אישור פתיחת חשבונות חדש לביה"ס "תל"י" בבנק הפועלים –
סניף  678בדרך מגדיאל -
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשנים לבהי"ס "תל"י"
בבנק הפעולים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן:
 .1חשבון "רשות" – ע"ש "עיריית הוד השרון" בי"ס "תל"י".
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס כרמלה בן ציון ת.ז,52345899 .
מזכירת ביה"ס שלומית הרשקוביץ ת.ז.54247200 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ בצרוף
חותמת ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים:ע"ש "עיריית הוד השרון" חשבון הורים בי"ס תל"י-
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון ת.ז,2345899 .
מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ ת.ז,54247200 .
נציג ועד ההורים מר שבל נתן ת.ז.0304702046 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ ,או צרוף
חתימתו של נציג ועד ההורים מר נתן שבל ,בצרוף חותמת ביה"ס
ותחייב את חשבון ביה"ס.
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ד .הנושא :אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס "הדרים" בבנק לאומי –
סניף  943ברחוב הבנים -
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לתיכון "הדרים"
בבנק לאומי סניף  943ברחוב הבנים כדלקמן:
 .1חשבון "רשות" -ע"ש "עיריית הוד השרון" תיכון "הדרים"
מורשה חתימה :
מנהלת ביה"ס בר לוי זהבית ת.ז. 051506210 .
מזכירת ביה"ס חדרי יעל ת.ז. 024043366 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' בר לוי זהבית מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' חדרי יעל בצרוף חותמת
ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
 . 2חשבון "הורים" ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים -תיכון
"הדרים" -
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס בר לוי זהבית ת.ז. 051506210 .
מזכירת ביה"ס חדרי יעל ת.ז. 024043366 .
יו"ר ועד ההורים מרון צחי ת.ז. 056090830 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' בר לוי זהבית מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' חדרי יעל ,או צרוף חתימתו
של נציג ועד ההורים מר מרון צחי ,בצרוף חותמת ביה"ס ותחייב
את חשבון ביה"ס.
ה .הנושא :אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס חט"ב "הראשונים" בבנק
הפועלים סניף  678בדרך מגדיאל -
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבהי"ס חט"ב
"הראשונים" בבנק הפועלים סניף  678מגדיאל כדלקמן:
 .1חשבון "רשות" :ע"ש "עיריית הוד השרון" חט"ב הראשונים -
מורשה חתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת ת.ז.52025160 .
מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ת.ז.55470058 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ,בצרוף חותמת
ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון "הורים" :ע"ש "עיריית הוד השרון" חשבון הורים חטה"ב
"הראשונים"-
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת ת.ז.52025160 .
מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ת.ז.55470058 .
הגב' שרי אלאלוף ת.ז.0050714443 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ,או צרוף חתימתה
של נציגת ועד ההורים הגב' שרי אלאלוף ,בצרוף חותמת בית-
הספר ותחייב את חשבון ביה"ס.
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ו .הנושא :אשרור החלטת מועצת העירייה מס'  1/08מיום  23.1.08לפתיחת
חשבונות בבנק דקסיה )אוצר השלטון( לתשלום עבור פרויקטים,
בהתאם להרשאות שיתקבלו מעת לעת ממפעל הפיס.
הסבר:

חוזר מפעל הפיס שהתקבל בסוף דצמבר מבקש מהרשויות להגיש אחת
לשנתיים החלטה מחודשת לפתיחת החשבונות .לפי כך עלינו לאשרר
את החלטת מועצת העירייה מס'  1/08מיום  23.1.08כדלקמן:
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה -אוצר השלטון
לתשלום פרויקטים ,שיתקבלו מעת לעת ממפעל הפיס .בעלי זכות
החתימה בשם העירייה  :מר חי אדיב ראש העירייה או מי שהואצלה
עליו זכות החתימה מטעמו ומר מיכאל בלומנפלד  -גזבר העירייה.
חתימתם בצירוף חותמת העירייה תחייב את חשבון העירייה.

ז .הנושא :הגדלת חוזה לפי מכרז  - 32/08שלום בוקטוס חברה לבניין ושיפוצים
בע"מ-
רצ"ב מכתבו של מנהל מחלקת התשתיות ,המהנדס מר מוטי קסלמן
המתאר את השתלשלות האירועים בנושא – מסמך המסומן כנספח ה'.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת הגדלת חוזה  32/08עם הקבלן שלום בוקטוס
חברה לבניין ושיפוצים בע"מ ,עד לשיעור של  50%מסכום החוזה
המקורי ,שהיה על סך של  .₪ 900,487.17לאחר הגדלה של 43%-
יעמוד הסכום על סך  ₪ 1,285,655-כולל מע"מ.
ח .הנושא :אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים
לשנת הכספים  ,2010בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים - 4/06
הסבר :רצ"ב מכתב הסבר של הצוות המקצועי ואליו מצורף דיסקט ובו
כל החומר הרלוואנטי ,כמפורט במכתב ההסבר – מסמך המסומן
כנספח ו'.
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ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העיר מן המניין
 ,04/10הודעתי לכם שמר אלי דלל לא יגיע ,ואני עוברת לנושאים על סדר
היום .אישור תב"רים ושינויים בתב"רים.

אמיר כוכבי:

רגע ניצה אפשר להגיד משהו.

יחיאל דמארי :אני רוצה לדבר.
ניצה משה:

נאומים בסוף הישיבה .לכל סיעה יש שלוש דקות .בבקשה ,בסוף הישיבה.

יפעת קריב:

לכל חבר מועצת העיר יש  10דקות לדבר ....

ניצה משה:

על נושא לסדר היום .וגם לא  10יש  5ורק בנושאים כמו תקציב יש  10דקות.
תקראי סעיף  26לתקנון.

יחיאל דמארי :תני לי שלוש דקות אני יכול?
ניצה משה:

שלוש דקות לכל סיעה בסוף הישיבה.

אמיר כוכבי :אפשר להגיד משהו שיכול לחסוך אולי לחלק מהאזרחים שנמצאים פה את
השהות שלהם עכשיו.
אלי טימור:

חבל שלא היית בפעם הקודמת שלא נתן לי את האפשרות לדבר.

יחיאל דמארי :אני לא מסכים שהוא ידבר .אני הצבעתי קודם.
יגאל שמעון :אמיר ,ברשותך ,יש לנו סדר יום ,אני מניח שאת סדר היום נסיים בדיוק 10
דקות עד רבע שעה ואחרי זה תאמין לי יהיה לך הרבה זמן .סך הכול
תב"רים.
אמיר כוכבי :סדר יום בעידן החדש ,בפעם הקודמת אמרנו פעם כן ופעם לא ,אני מבין
שזה נהייה פעם לא קבוע.
יגאל שמעון :מה לא ,לא הבנתי.
אמיר כוכבי :מנהל הישיבה .ראש העירייה ,יו"ר דירקטוריון העיר.
יגאל שמעון :ראש העיר חולה ,יש לו חום ,ואנחנו מאחלים לו החלמה מהירה ואני
חושבת שנכבד את ראש העיר בזה שהוא גם כשהוא חולה ויושב בבית,
עושה את עבודתו נאמנה ,ובאמת אני רואה את הטלפונים ואת עבודתו .אני
בטוח שכולם מעריכים את העבודה שלו.
אמיר כוכבי :נאחל לו החלמה מהירה ,רק נבקש להזכיר לו שהיעדרות משלוש ישיבות
מועצה רצופות מן המניין זו הדחה ממועצת העיר וחבל.
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לא אם יש פתק מרופא.

יגאל שמעון :אתה מאחל לו החלמה אני מבין ,נכון? תודה.
ניצה משה:

אני עוברת לסדר היום .הנושא הראשון זה אישור תב"רים ושינויים
בתב"רים.
אישור תב"ר מס'  1222שהושמט מהרשימה ,הוא עבר את אישור ועדת
הכספים ,זה מרכזי מחזור עירוניים  ,2009על סך  ,₪ 730,031-במימון- :
 ₪ 511,022המשרד להגנת הסביבה ו ₪ 219,009-מקרן פיתוח .יש
שאלות?  -אין  -אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה ,כפי שהוגשה.

הצבעה:
 10בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם פעיל,
נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.

החלטה מס' :12/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1222
מרכזי מחזור עירוניים  2009על סך  ,₪ 730,031-במימון₪ 511,022- :
המשרד להגנת הסביבה ו ₪ 219,009-מקרן פיתוח.
================================================
ניצה משה :אישור תב"ר  ,1202חידוש גלאים בכביש  402על סך  ,₪ 164,720במימון
מע"צ .כולם קיבלו את מכתבה של גב' גלית רוט בנושא ,יש שאלות? מי בעד
הצעת החלטה כפי שהוגשה כאן?
הצבעה:
 10בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם פעיל,
נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי.

החלטה מס' :13/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' - 1202
חידוש לולאות גלאים בכביש  – 402ע"ס  ₪ 164,720במימון מע"צ.
==================================================

ניצה משה :אישור תב"ר מס' – 1203
מעגל תנועה ז'בוטינסקי/השומר/הגנים – ע"ס  ,₪ 600,000במימון:
 ₪ 420,000משרד התחבורה ו ₪ 180,000 -מקרן פיתוח.
אמיר כוכבי :יש לי שאלה על התב"ר .מי מחליט על מעגלי תנועה בעיר? איפה שמים
אותם?
יגאל שמעון :יש ועדת תחבורה ויש מהנדס תנועה ויש ....התנועה.
אמיר כוכבי :ועדת תחבורה? זה לא מגיע לועדת תחבורה בכלל.
גלית הוד:

קיימת התייעצות עם אנשי מקצוע ,כאשר אנחנו בודקים את ההיבטים של
מעברי חציה ,מדרכות .אני רק רוצה להבהיר שמעגל תנועה היא צומת ,T
ברגע שאין הצטלבות ,ברגע שאין מעגל תנועה יש  36קונפליקטים ,אתה

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  4/10מיום 9.3.10

9

מקטין את זה ל 8-קונפליקטים .זאת אומרת פה זה גם להולכי רגל ,גם
לנהגים .יש לך קונפליקטים בין הולכי רגל ,לפניות והשתלבויות ובמעגלי
תנועה אתה מקטין את הקונפליקטים בצומת.
אמיר כוכבי :ומה הקריטריון למעגלי תנועה.
הוא אומר לא מה הסיבה בכלל של זה ,למה דווקא שם? נכון?

נעם פעיל:

אמיר כוכבי :אני שואל מה הקריטריונים לעדיפות מעגלי תנועה?
)מדברים ביחד(
עירית טלמור  :כל צומת צלב או צומת  Tנבחנת על כמה פרמטרים ברמת  ...בדרך כלל
היא נבחנת בנפחי התנועה והקיבולת שלה שזה אחד ,אחרי שהקיבולת
הזאת עוברת שלב מסוים ,טווח מסוים ,לצומת רגילה שבאה לשרת וצריך
להסתכל בנושא של תעדוף ,ככל שהקיבולת גדולה יותר ואתה צריך זרימה
שוטפת יותר ,בלי שאלה יעצרו ויחכו לאחרים ,השלב הבא הוא מעגל
תנועה והשלב הבא הוא רמזורים .עכשיו ,בדרך כלל הקריטריון הוא
הקיבולת או הנפח של הצומת .בדרך כלל כשיש לנו בעיה בצומת מסוימת
ואנחנו מזהים בה בעיה על ידי זה שהיו בה תלונות או על ידי זה שמייצרים
 .......הולכי רגל לאורך זמן ,על ידי זה שאנחנו מרגישים שאין שדה ראיה,
או כל בעיה אחרת ,אנחנו מתייעצים עם יועץ התנועה של העירייה לתת
איזו שהיא העדפה .בדרך כלל מה שעושים בשלב א' זה מבחינת הקיבולת,
הסדרי התנועה בצומת ולפי הנפחים מחליטים על הפתרון .בדרך כלל
הצעתו של יועץ התנועה דרך תשריט מועבר למשרד התחבורה ,הם בודקים
את זה ואומרים אם זה נכון הפתרון שלך או לא נכון ,והאם מממנים לך
את זה או אל מממנים .הם גם חותמים על התוכניות שהם בסדר והם ראו
שהפתרון שאנחנו מציעים הוא לא נכון ,ולפעמים גם לא מקבלים את זה.
היו לנו מקרים שהתקנו כיכר והם אמרו לא ,לדעתנו מספיק לעשות צומת
) ...לא שומעים(
אמיר כוכבי :זאת אומרת שאם אין "עצור" אם אין פניה אז אין שום סיכוי שישימו
מעגל תנועה בעצם?
עירית טלמור :קודם כל חייב להיות ,אם אתה באמצע שכונה מקומית.....
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אמיר כוכבי :בואי ניקח באופן תיאורטי ,בטח אין כזה בעיר כביש דו מסלולי לכל כיוון,
שבצידו האחד מגרש חניה של  100מכוניות ,וכל מי שחונה שם חייב לעבור
לצד השני.
הוא מתכוון למבוא קדם.

גלית הוד:
)מדברים ביחד(

עירית טלמור :לא דיברנו כרגע על זה .יש הרבה מקומות בעיר שצריך לברר והתמונה
עומדת לנגד עינינו.
אמיר כוכבי :זאת הייתה השאלה ,איך מתבצע התעדוף?
עירית טלמור :מתבצעות בדיקות לכל דבר ,רק שלא לכל דבר אנחנו מיד מקבלים תשובה,
ולא לכל דבר אנחנו מיד גם מקבלים תקציב לצומת .אני אתן לך דוגמא
למשל של ביסוד המעלה ,אנחנו חשבנו שצריך לפתור בעיה ,א' לקח לנו
הרבה זמן לרדוף אחרי משרד התחבורה לקבל תשובה ,וכשקיבלנו תשובה,
הם אמרו לנו לא כיכר ,שם צריך להיות צומת בלבד ,זה סוג של דו שיח .זה
לא אומר שאנחנו לא פונים בדברים.
אמיר כוכבי :אם הייתה תוכנית שממפה את כל הנקודות תורפה הבלתי חוקיות בעיר
ולפי זה הייתה מוגשת תוכנית עבודה למשרד התחבורה זה היה פשוט
תעדוף.
עירית טלמור :יש לנו דיונים דחופים עם משרד התחבורה ,אנחנו כל כמה חודשים.
אמיר כוכבי :כרגע אמרת שאין תעדוף ,אז איזו תוכנית יש?
עירית טלמור :אני לא מבינה את המילה תעדוף .אם יש בעיות אנחנו...
אמיר כוכבי :אם יש  600,000שקל ממשרד התחבורה לתב"ר ,איך אני יודע על מה עדיף
לי לשים את הכסף? זאת המשמעות של תעדוף ,מה בא קודם .יש לי
 600,000שקל עכשיו.
)מדברים ביחד(

 – 18:25חבר המועצה מר גדעון סעדי מצטרף לדיון
אמיר כוכבי :אני רוצה לדעת על פי איזו תוכנית מחליטים מחר מה לעשות עם הכסף?
עירית טלמור :אם יש בעיה או עולות שאלות או תלונות כלשהן ,יש וועדה שמעבירה את
הבעיות האלה ליועץ תנועה ולמשרד התחבורה .הרבה פעמים העדיפות
שלהם היא לא העדיפות שלנו ,או ביניהם הפתרון הוא אחר .הדיונים האלה
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מתקיימים באופן שוטף על ידי ועדת התחבורה ,ופעם בשלושה חודשים גם
מגיע מי שמאשר במשרד התחבורה ומודיע לנו מה הוא חושב שהוא מסכים
איתנו ומה הוא חושב שבעיניו זו לא עדיפות.
אמיר כוכבי :איזה מהנדס תחבורה העירוני?
גלית הוד:

הקריטריונים של משרד התחבורה זה בעצם זה תאונות דרכים ,קרבה
למוסדות חינוך בעצם ,ואיפה שיש תנועה של ילדים .זה הקריטריונים
שלהם.

אמיר כוכבי :קיבלתי תשובות מעניינות ונחמדות ,אבל הן לא עונות לי על השאלה .אולי
מנכ"ל העירייה יענה איך הוא מתעדף בעיות בטיחותיות בעיר ,לאן הולך
הכסף .אתה יושב פה מאשר תב"ר ,כולם מרימים ידיים אוטומטי ,אני
רוצה לדעת איזה תהליך חשיבה נעשה לפנינו.
יגאל שמעון :הסבירו לך שההליך הוא שונה .אתה מתכנן ,אתה קובע איזו כיכר אתה
רוצה ,על פי בדיקות של יועצי תנועה .אתה מגיש את התוכנית עם
ההמלצות למשרד התחבורה ,ומשרד התחבורה מתקצב אותך .הוא לא
אומר לך תשמע ,קח  600תשים איפה שאתה רוצה ,זה לא עובד בשיטה
כזאת.
אמיר כוכבי :אתה הגשת את כל הבעיות שיש בעיר למשרד התחבורה?
יגאל שמעון :אנחנו הגשנו לו את כל התוכנית של כל העיר ,אבל יש תקציב למשרד
התחבורה ,הוא לא רק מתקצב את הוד השרון .אבל אנחנו יודעים שמשרד
התחבורה מתקצב איקס מסוים בשנה ואנחנו מנצלים את זה עד תום.
ותעזור לנו לנצל את זה ,סך הכול זה לטובת הציבור ,בטיחות התושבים
ובואו נאשר את זה.
)מדברים ביחד(
יחיאל דמארי :הסבירו לך אמיר ,למה? שלושה אנשים הסבירו לך ,מה אתה רוצה? סתם
אתה רוצה סתם להפריע ,אמיר ,חבל ,בוא נקדם את זה ,אתה מפריע ,חבל.
אמיר כוכבי :זה בדיוק שני סוגי תגובות שאני מקבל פה משני חברי מועצה שאני מאוד
מעריך ומכבד ,יש להם הרבה מאוד ותק ,אבל הם שניהם הולכים על משהו
ספציפי ,לי אין שום בעיה על המעגל תנועה גם .אנחנו עוד רגע נאשר .אני
שואל איזה עוד תיקונים יהיו בעיר מבחינה תחבורתית .יש תוכנית כזאת
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כן או לא ,תשובה מאוד פשוטה ,האם אתה יודע להגיד לי ?
יגאל שמעון :אני פה לא יכול להגיד לך ,אני רק יכול להגיד דבר אחד ,אני אבקש
ממחלקת התחבורה להעביר לך את כל התוכנית ,אנחנו נעביר לך את
התוכנית ,בסדר אמיר?
אמיר כוכבי :בוועדות שהייתי בהם לא זכור לי שדיברנו על דברים כאלה .מה הסיכום
שלך?
יגאל שמעון :נעביר לך את התוכניות של מעגלי תנועה בעיר ,איפה אנחנו מבקשים.
גדעון סעדי:

קודם כל אני חושב שאמיר צודק ,סך הכול מה שהוא מבקש הוא לא אומר
אנחנו לא נאשר ,בוא נאשר ,אבל בוא נראה איך אנחנו מיישמים את זה וזה
בסדר .אני מדבר על בעיית תנועה ברחוב זמיר דוכיפת ,קרו שמה כמה
פעמים כמעט תאונות ,היינו בשטח ,נחליאלי דוכיפת ,סליחה .קרו שם כמה
פעמים כמעט תאונה ,היה שם יועץ תנועה ,יש שם בעיה תמידית ,הדברים
מתגלגלים ככה כל לילה בחריקות בלמים בבלגאן ועוברים שמה ילדים
בבית ספר וממש ממש מסוכן .בכל אופן ,אני מבין שגלית מנסה לטפל בזה
אבל לא בהצלחה יתרה ,כי כנראה שאין תקציב ,אבל בטח הנושא הזה ולכן
אני מתחבר למה שאומר אמיר ,איך אנחנו בודקים איך אנחנו בוחנים
איפה ,עד כמה מסוכן בכל מקום ומקום .לכן אני כן חושב שעם כל העבודה
המבורכת של גורמי המקצוע ,מהנדס תנועה וכיו"ב ,במקומות שכמעט
נגרמים שם תאונות ,עוברים שם ילדים ,אז אולי הפתרון הוא לא מעגל
תנועה ,אני לא אומר שצריך להוציא  600,000שקלים על מעגל תנועה,
דיברנו שם על דברים קטנים ,מינוריים ,לעשות ואת זוכרת את זה טוב
מאוד ,ומשום מה שלחתי לך כמה פעמים  SMSותגובה אין .אני מבין שאת
עמוסה ,ויש קושי וזה באמת וידייך כבולות כי בסך הכול יש פה הנהגה ,יש
פה ראש עיר ,יש מנכ"ל .לא מדובר בכסף גדול .ממש כל יום כמעט תאונה
שם ,ואני חושב שהגיע הזמן לתת מענה לשם להוציא את גורמי התנועה
המוסמכים ,לראות איזה פתרון יש לא חייב להיות מעגל ,דיברנו על דברים
אחרים שמה ,ולא צריך לקרות שם חס ושלום תאונה ,ודשנו בזה גלית,
צריך להוציא איש מקצוע להחליט מה עושים ולתת תעדוף לעניין ,תודה
רבה.
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יגאל שמעון :גלית שמעה אותך ,ואני בטוח שהיא תיתן לך מענה .כן יחיאל .אתה רוצה
לדבר על המעגל תנועה?
יחיאל דמארי :על מעגל התנועה .באמת אנחנו מברכים על המעגל הזה של התנועה ,אחרי
 20שנה שלא עשו כלום בנוה הדר .אבל יש רחוב סיני שזה מאוד מאוד
מסוכן ,וגלית שלוש ,ארבע פעמים היינו שמה והיא אמרה שגם כתבנו על
זה שזה שלוש ,ארבע פעמים בשנה האחרונה היו שם תאונות ,גם מכונית
נכנסה ממול לתוך הבית .בהזדמנות שעושים את מעגל התנועה הזה רצינו
גם לעשות זה ,ודיברתי עם גלית ,היא אמרה לי שיש לה כבר פתרון ויש לה
מהנדס תנועה ואני מקווה שבאותה תקופה שיבצעו את העבודה .דרך אגב,
יש לי תמונות ,מי שירצה אני מוכן להראות לו תמונות.
יגאל שמעון :תודה יחיאל ,כן בבקשה.
האם זה המקום להעלות כל מיני סוגיות של בעיות תחבורה?

יואב רוזן:

יגאל שמעון :לא ,אבל חבר מועצה נכבד דמארי ,וגדעון סגן ראש העיר לשעבר שמבקש
להעלות סוגיה.
גדעון סעדי:

אבל אם זה מצוקה ,כדאי שזה ייאמר.

יגאל שמעון :הוא אמר את מה שהוא אמר ואנחנו...
יואב רוזן:

ברחוב טרומפלדור ,בחניה ליד הדואר ,האם אפשר לקבל עדכון? הפלאפון
שלי מפוצץ מתלונות תושבים על מה שקורה שם .באופן פורמאלי ,אבל זה
רק מחזק את הדברים של חבר המועצה כוכבי שכדאי באמת לנהל על זה
דיון.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אנחנו נציג בפני חברי המועצה את התוכנית ,אני בטוח שזה יהיה באחת
מהישיבות הקרובות.
אמיר כוכבי :אולי תיתן פה  10דקות... ,
יגאל שמעון :זה יהיה בישיבה הקרובה .אוקי ,תודה רבה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את תב"ר מס' .1203

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' :14/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1203
מעגל תנועה ז'בוטינסקי/השומר/הגנים – ע"ס  ,₪ 600,000במימון₪ 420,000 :
משרד התחבורה ו ₪ 180,000 -מקרן פיתוח.
====================================================

ניצה משה :אני עוברת לתב"ר הבא .אישור תב"ר מס' – 1204
שינוי תוכנית רמזור דרך רמתיים/הבנים – ע"ס  ,₪ 120,000במימון84,000 :
 ₪משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -מקרן פיתוח.
יש שאלות – אין.
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :15/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1204
שינוי תוכנית רמזור דרך רמתיים/הבנים – ע"ס  ,₪ 120,000במימון84,000 :
 ₪משרד התחבורה ו ₪ 36,000 -מקרן פיתוח.
====================================================
ניצה משה :אישור תב"ר מס' – 1205

ביצוע שבילי אופנים – ע"ס  ,₪ 8,733,388במימון₪ 7,423,380 :
משרד התחבורה ו ₪ 1,310,008 -מקרן פיתוח .הועברה אליכם מפה
בצרוף מכתבה של עירית טלמור.
יגאל שמעון :אתם רוצים כאן הסבר? עירית בבקשה.
יחיאל דמארי :לפני שתסביר אני רוצה לשאול שאלה .תגידי לי האם השביל הזה,שביל
האופניים הוא חיוני לעיר ,או שצריך באמת לטפל בנושא של הנערים שיש
לנו בעיות?
הנערים ישתמשו בשביל האופניים בשביל לשקם את עצמם.

אלי טימור:

יחיאל דמארי :הוא חיוני? הגיוני ,גם עובדים על זה כמה שנים.
נעם פעיל:

זה גם לא מהתקציב שלנו ,זה ממשרד התחבורה.

יגאל שמעון :שבילי אופניים זה כמו ש ראש העיר מדבר על עיר קהילה ,עיר ירוקה,
חיסכון באנרגיה ,חיסכון .הפרויקט הזה של שביל אופנים בא לחבר את
הוד השרון מקצה לקצה .מרכבת מסוקולוב לרכבת דרום  ,עד הנחל ,עם
פרויקט "אחו לח" .תחשוב שזה דבר משמעותי ביותר לעיר ואנחנו צריכים
לברך .אתם רוצים הסבר או שאתם יודעים על מה מדובר? אתם רוצים
מצגת? יש לכם זמן? אין לי בעיה ,אני לא מוזמן לאף חתונה היום.
משה ארז:
)מדברים ביחד(

חולק חומר ,מפה.
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תקשיבו רגע אחד הצגנו את זה הרבה פעמים והצגנו את שבילי האופניים
ואמרנו כמה זה חשוב .אני מבקשת לדעת מה לוח הזמנים לביצוע העבודה,
בואו נהייה אופרטיביים.

עירית טלמור :הגשנו את הרשת שאתם רואים אצלכם למשרד התחבורה .אנחנו אחת
הערים הראשונות שנכנסו לפיילוט של משרד התחבורה שמתחייב לממן
 55%מהפרויקט .הפרויקט יבוצע בשלבים .חילקנו אותו לחלק צפון מזרחי
ומערבי כמו שראיתם במפה אצלכם .אנחנו רוצים להתחיל מהחלק הצפון
מזרחי .משרד התחבורה מעוניין בהיבטים שלו לחבר את העיר לתחנות
הרכבת ,ולהפחית תנועה עוברת ככל שניתן ,שאנשים שיהיו בתוך העיר
יוכלו להשתמש באופניים .הקטע הראשון שאנחנו רוצים לחבר זה דרך
רמתיים לתחנת הרכבת סוקולוב .בשלב א' אנחנו עושים פרויקט שכמו
שראיתם ממומן  55%על ידי משרד התחבורה ויתחיל מדרך רמתיים ,דרך
מגדיאל לכיוון בית הכנסת במגדיאל ועולה לסוקולוב ומתחבר לאותו
פרויקט ששם לביצוע הנעילה .למכרז הזה אנחנו רוצים לצאת כבר במאי
כדי שבקיץ נוכל לעשות את זה ונתחיל לראות את זה מדרך מגדיאל
ומרמתיים .ברגע שאנחנו גומרים את הביצוע  8מיליון שקל ,אנחנו מגישים
קבלות אנחנו מקבלים גם את המנה הבאה .אנחנו מתחילים במאי.
)מדברים ביחד(
עירית טלמור :שלב א' ייקח כמה חודשים .להגיע עד למעלה.
יפעת קריב:

דבר נוסף שאני מבקשת אם אפשר לצרף לנו את לוח הזמנים ,שעוד שנה או
משהו נוכל לדבר על זה ,ונקודה נוספת זה אני משערת שכמו בהרבה
נושאים אחרים בעתיד יבואו תב"רים שיתחילו לעבוד ולא סכום שמתאים
לתב"רים) .לא ברור( אם אפשר להצמד למה שאנחנו מאשרים כדי שלא
נצטרך...

עירית טלמור :קודם כל זה במבצעי ואחר כך יש בקרת משרד התחבורה .צריך להעביר
להם כתב כמויות.
יגאל שמעון :תודה עירית .רוצה להגיד משהו אמיר?
אמיר כוכבי :היו פרסומים שחלק מהפרסומים זה בהפקעה מתושבים ,יש עניין כזה?
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עירית טלמור :כל השבילים ,משרד התחבורה לא מאשר שבילים שהם עתידיים) .לא
ברור( יש תוכניות ,למשל קטע מסוים ב ...שמקומות אחרים שאנשים פשוט
לא פינו את השטחים ,ואנחנו רוצים להחזיר את הגדר למקום .אנחנו
בדקנו מגרש מגרש לקראת הביצוע.
יגאל שמעון :אוקי ,תודה ,תעלי להצבעה בבקשה.
אני מעלה להצבעה את התב"ר  .1205מי בעד?

ניצה משה:

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' 16/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1205
ביצוע שבילי אופנים – ע"ס  ,₪ 8,733,388במימון ₪ 7,423,380 :משרד
התחבורה ו ₪ 1,310,008 -מקרן פיתוח.
====================================================

ניצה משה:

עוברים לתב"ר הבא ,תב"ר מספר  ,1223ציוד וריהוט מועדון בני עקיבא,
בסך  50,000שקל במימון מפעל הפיס.
רשום פה ככה :ציוד מועדון בני עקיבא במימון מפעל הפיס .עכשיו ,מה זה

יפעת קריב:

מימון מפעל הפיס בעצם? אני רוצה לשאול את השאלה ,הלוא מפעל הפיס
מממן על פי בקשות שאנחנו כעירייה מגישים למפעל הפיס .אני רוצה לדעת
למה זאת הבקשה שהוגשה למפעל הפיס ,כי זה לא שמפעל הפיס נותן כסף
לישוב .הישוב מבקש ומפעל הפיס מאשר .אז למה דווקא  50,000שקל
לטובת בני עקיבא ולא לטובת מישהו אחר?
אני אענה לך.

גדעון סעדי:
)מדברים ביחד(
יפעת קריב:

אני רוצה להגיד ,לאוו דווקא בני עקיבא ,כמו לדעת מה בעצם העירייה
הגישה למפעל הפיס ומה מפעל הפיס בחר לאשר מתוך מה שהעירייה
הגישה לו .זאת השאלה.

יגאל שמעון :אז את לא מדברת על בני עקיבא ,את מדברת בכלל בכללי .אוקי ,מיכאל.
מיכאל בלומנפלד:

השאלה היא כללית .זה לא מהבקשות שהעירייה הגישה בשנת

 2009או  .2010משרד החינוך פונה אוטומטית למועדון חדש ומתקצבים
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 50,000שקל פחות או יותר ,לפי מפתח מסוים של משרד החינוך ,לא שלנו,
זה תקציב של מפעל הפיס .זו לא הבקשה שלנו.
יפעת קריב:

אז אם זה כבר עלה כאן אני רוצה לדעת בבקשות .כנראה של מפעל הפיס.

מיכאל בלומנפלד:אני יכול להגיד לכם על רגל אחת בשנת  2010כל התקציב של מפעל
הפיס מיועד לאולם הספורט שייבנה בבית הספר במערב העיר.
יגאל שמעון :אוקי ,תודה.
ניצה משה:

תודה ,אני מעלה להצבעה.מי בעד אישור תב"ר מספר  ?1223פה אחד.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :17/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1223
ציוד וריהוט מועדון בני עקיבא ע"ס  ₪ 50,000במימון מפעל הפיס.
====================================================
גדעון סעדי:

אני מבקש שיירשם בפרוטוקול :המקום חשוך ,הילדים פוחדים להגיע,
נבנה יהלום באמצע המדבר .המבנה עצמו מבנה יפה ,מבורך וכל הגורמים
בעירייה תרמו ,עשו ופעלו והמבנה הזה מה שנקרא אחרי  40שנה נבנה
בהוד השרון סניף בני עקיבא ,היום יש לו סניף כמו לשאר התנועות .אבל
יחד עם זאת תקעו אותו במקום שאין שם תאורה .יש בעיות עם בעל
הקרקע הסמוך ,ולכן הוא מסרב לאפשר להציב שמה תאורה בשביל,
המקום מאוד חשוך ,ויש שמה חורשה שדיברתי עם גורמי משטרה ,מה
שנקרא מקומיים ואמרו שהחורשה הזאת היא חורשה בעייתית עם כל מיני
חברה שנמצאים פה מסביב ,אתם מבינים למה אני מתכוון ,המקום בטח
לא לבני נוער .צריך לפחות שביל גישה וכל התנאים שצריכים לאפשר להם
את זה ,לא בנינו מועדון בשביל שהוא יעמוד ריק וחניכים יפחדו דווקא
במקום שהם צריכים להרגיש הכי בטוח ,צריך לאפשר להם את זה ,אסור
לנו לקרות שיקרה חס ושלום איזה שהוא מקרה לא נעים ,כי עוברים שמה
ממש ילדים בגילאים הכי נמוכים שאפשר ,אנחנו מדברים על ילדים בכיתה
ד' ,ה' ,ו' .אז ממש לתשומת לב אנשי המקצוע ,תודה.
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אני עוברת לאישור תב"ר מספר  ,1224בניית גן ילדים פי.די.די800,000 .
שקל .משרד החינוך  ,650וקרן פיתוח  ,150,000שאלות?

אמיר כוכבי :יש לי שאלה אחת ,זה תופס פה על כמה תב"רים .לתמחר את זה ,אתה
מתמחר ב 800,000-שקל ,ואת תב"ר האופניים  8מיליון? איזה תהליך זה
עבר ,איך אתם יודעים כמה זה עולה? מאיפה הבאתם את הסכומים
האלה?
יגאל שמעון :יש אומדן.
אמיר כוכבי :יש אומדן?
עירית טלמור  :אם מכינים את המכרז ויש אמדן לפי התוכניות לפי זה מוציאים מכרז.
לפעמים מה שגרם אם יש יתרות זכות למי שרוצה לזכות ,אבל יש כתב
כמויות.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :18/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' – 1224
בניית גן ילדים פי.די.די ע"ס  ₪ 800,000במימון :משרד החינוך ₪ 650,000
וקרן פיתוח .₪ 150,000
================================================
ניצה משה:

אני עוברת לתב"ר הבא ,אישור שינוי בתב"ר  ,1169מתווה נוה נאמן הגדלה
מ 1,100,000-ל ,1,300,00-הגדלה במימון 100,000 :קרן פיתוח100,000 ,
במועצה הדתית ,בסך הכול ההגדלה ,משרד הדתות מממן ב ,972-המועצה
הדתית ב ,100-וקרן פיתוח ב.228-

יפעת קריב:

השאלה שנשאלת ,אנחנו לא מזמן אישרנו תב"רים ,היה למקווה נדמה לי
בגיל עמל .אבל השאלה אם תב"ר מוגש בפעם השנייה על אותו פרויקט,
האם זה יהיה רשום שזה פעם שניה על אותו פרויקט? אתם זוכרים?

יגאל שמעון :את מאשרת את ההגדלה ,את לא מאשרת שוב את התב"ר .את מאשרת רק
את ההגדלה.
יפעת קריב:

למה אנחנו צריכים לאשר תקציב חריג?

מוטי קסלמן :התב"ר על מיליון מאה נעשה לפני כמה שנים ולא היה שם כלול אולם
כלות ,שאחר כך במהלך הבדיקה של משרד הדתות דרשו לאשר את
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האולם הזה ,וגם לא היה כלול בדיעבד בתב"ר הקודם לא היו כלולות
עבודות פיתוח שיהיה שם קיר נפרד וכו' ,וזה גרם להגדלה.
אבל למה זה אישור שינוי תב"ר ולא שינוי תב"ר כמו בדרך כלל?

יפעת קריב:

יגאל שמעון :כי זו הגדלת תב"ר.
דוברת:

יש שינוי בסכום.

)מדברים ביחד(
אפשר לשאול ,בעיר שלנו ,כמה השימוש ,כמה תושבים?

נעם פעיל:

יחיאל דמארי :אין בעיה אנחנו הולכים לעשות אוטובוסים לים וכל האנשים....
נעם ,קודם כל יש שמה שלד שקיים כבר הרבה שנים ,ורק עכשיו יש לזה

משה ארז:

ביקוש.
נועם אני יכולה להגיד לך שכלות בעיר יוצאות לעיר אחרת מפני שאין ...

דוברת:
)מדברים ביחד(

יחיאל דמארי :בנושא של המקוואות .הייתי מאוד שמח אם במועצה הבאה לתת לוח
זמנים לנושא המקווה ,אחרת אנחנו כל שנה ,אני מכיר את זה לפחות שלוש
שנים כל פעם ,מקווה נווה נאמן ,מקווה זה ,יש לוח זמנים ,יש כסף ,יש
תקציב ,להביא לוח זמנים שהולכים בעוד חודש-חודשיים הולכים לעשות
ולא לשכוח מזה.
יגאל שמעון :זה לא יהיה במועצה הבאה ,אנחנו ניתן לך את זה מחר.
יחיאל דמארי :בסדר ,תודה רבה.
יגאל שמעון :מוטי ,תעביר בבקשה לחברי המועצה וליחיאל לו"ז לנווה עמל ולו"ז לגיל
עמל .שתי המקוואות.
אמיר כוכבי :אם זאת כזאת בעיה ,החוסר הזה בחדר כלות בעיר ואם ניצה אומרת אני
מאמין לה ,אני רוצה לשאול את השאלה ,האם גם פה כשלנו ,לא יכול
להיות ששירות דת בסיסי כזה נמנע מכל נשות העיר .אנחנו בונים מקווה
חדש ביותר ממיליון שקל ,איך זה לא נכנס לתכנון של זה? למה לא תכננו
את זה מראש עם חדר כלות?
עירית טלמור :לפני  15שנה כשבנו את השלד לא היה דרישה כזאת ממשרד הדתות ,כמה
שנים עומד השלד? יותר מ 15-שנה .היו צריכים לחדש את כל האישורים.
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ואם צמצמנו כמה פריטים מהמפרט של משרד הדתות אמרו לנו חבר'ה
תחזרו אחורה ,תחזרו למפרט הטכני ,אנחנו עשינו כשר ואמרו לא ,גלאט,
אנחנו רוצים לכלות ,רוצים ,אז עכשיו אנחנו מחזירים את זה.

אמיר כוכבי :אבל את המכרז לא פתחת מחדש ,ואז מי שזכה בסבב הראשון.
גדעון סעדי:

לא ,מכרז חדש ,מה המכרז לפני  15שנה? זה מכרז חדש.

ניצה משה:

אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? פה אחד .תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :19/10
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' – 1169
מקווה נוה נאמן הגדלה מ –  ₪ 1,100,000ל –  .₪ 1,300,000ההגדלה
במימון ₪ 100,000:קרן פיתוח ו ₪ 100,000 -מועצה דתית .סך כל
המימון לאחר ההגדלה :משרד הדתות  , ₪ 972,000 -מועצה דתית –
 ₪ 100,000ו-קרן פיתוח .₪ 228,000 -
====================================================

ניצה משה:

אני עוברת לתב"ר הבא ,שינוי בתב"ר  1168בית ספר במערב העיר .הגדלה
מ 13,500,000-ל 15,500,000-מימון והגדלה בסך  2מיליון מקרן פיתוח,
קיבלתם גם מסמך בעניין הזה מהמנדס מוטי קסלמן .יש שאלות?

אמיר כוכבי :זה בית הספר שעדיין לא יודעים אם יבנו אותו?
גדעון סעדי:

עוד מעט הוא גמור ,עוד מעט גומרים אותו.

יגאל שמעון :אמיר תפרגן קצת ,תפרגן ,לא רוצה ממך ,קצת ,קצת תגיד וואלה עשינו,
בנינו בית ספר במערב העיר מכובד הוא נפתח ב 1-לספטמבר ואתה תהייה
מוזמן.
ניצה משה:

מי בעד?

הצבעה:
 10בעד –  :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם פעיל,
נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,וגדעון סעדי.
 1נגד – אמיר כוכבי.
החלטה מס' :20/10
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' - 1138
ביה"ס במערב העיר – הגדלה מ ₪ 13,500,000 -ל .₪ 15,500,000-מימון
ההגדלה בסך  ₪ 2,000,000מקרן פיתוח .המימון לאחר ההגדלה:
 ₪ 2,312,505-ממשרד החינוך ו  ₪ 13,187,495 -מקרן פיתוח.
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סיימנו עם התב"רים ,אנחנו עוברים לסדר היום.
יש לנו פתיחת חשבונות חדשים לבתי ספר.

דוברים:

אפשר לאשר את כולם יחד?

ניצה משה:

אם אין לאף אחד מהחברים שאלות אז מבחינתי זה בסדר ,ההחלטות
תהיינה אחת אחת.

יחיאל דמארי :תקריאי ואנחנו נאשר ,אוטומטי.
ניצה משה:

פתיחת חשבונות בבית ספר תיכון ע"ש אילן רמון בבנק הפועלים סניף 678
בדרך מגדיאל:

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :21/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבי"ס תיכון על שם
"אילן רמון" בבנק פועלים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן:
חשבון רשות :ע"ש "עיריית הוד השרון בי"ס תיכון ע"ש אילן רמון":
מורשי החתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו ת.ז ,26936252
מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול ת.ז .52903432
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו מחייבת את צירוף
חתימתה של מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול בצרוף חותמת
ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון "הורים :ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים בי"ס תיכון ע"ש
אילן רמון" -
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו ת.ז ,26936252
מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול ת.ז ,52903432
ו/או יו"ר ועד הורים מר משה קטורזה ת.ז .055661300
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה דלמדיגו מחייבת את צירוף
חתימתה של מנהלנית ביה"ס הגב' אורנה שאול  ,או צרוף
חתימתו של נציג ועד ההורים מר משה קטורזה בצירוף
חותמת ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
================================================
ניצה משה :פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס תל"י בבנק הפועלים סניף  678בדרך
מגדיאל:
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' :22/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבהי"ס "תל"י"
בבנק הפועלים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן:
חשבון "רשות" – ע"ש "עיריית הוד השרון" בי"ס "תל"י".
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס כרמלה בן ציון ת.ז,52345899 .
מזכירת ביה"ס שלומית הרשקוביץ ת.ז.54247200 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ בצרוף
חותמת ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים:ע"ש "עיריית הוד השרון" חשבון הורים בי"ס תל"י-
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון ת.ז,2345899 .
מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ ת.ז,54247200 .
נציג ועד ההורים מר שבל נתן ת.ז.0304702046 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' כרמלה בן ציון מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' שלומית הרשקוביץ ,או צרוף
חתימתו של נציג ועד ההורים מר נתן שבל ,בצרוף חותמת ביה"ס
ותחייב את חשבון ביה"ס.
================================================
ניצה משה :פתיחת חשבונות חדשים לתיכון "הדרים" בבנק לאומי סניף  943ברחוב
הבנים:
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :23/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לתיכון "הדרים"
בבנק לאומי סניף  943ברחוב הבנים כדלקמן:
 .1חשבון "רשות" -ע"ש "עיריית הוד השרון" תיכון "הדרים"
מורשה חתימה :
מנהלת ביה"ס בר לוי זהבית ת.ז. 051506210 .
מזכירת ביה"ס חדרי יעל ת.ז. 024043366 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' בר לוי זהבית מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' חדרי יעל בצרוף חותמת
ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
 . 2חשבון "הורים" ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים -תיכון
"הדרים" -
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס בר לוי זהבית ת.ז. 051506210 .
מזכירת ביה"ס חדרי יעל ת.ז. 024043366 .
יו"ר ועד ההורים מרון צחי ת.ז. 056090830 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' בר לוי זהבית מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' חדרי יעל ,או צרוף חתימתו
של נציג ועד ההורים מר מרון צחי ,בצרוף חותמת ביה"ס ותחייב
את חשבון ביה"ס.
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ניצה משה :פתיחת חשבונות חדשים לבהי"ס חט"ב "הראשונים" בבנק הפועלים
סניף  678מגדיאל:
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
החלטה מס' :24/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבהי"ס חט"ב
"הראשונים" בבנק הפועלים סניף  678מגדיאל כדלקמן:
 .1חשבון "רשות" :ע"ש "עיריית הוד השרון" חט"ב הראשונים -
מורשה חתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת ת.ז.52025160 .
מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ת.ז.55470058 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ,בצרוף חותמת
ביה"ס ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון "הורים" :ע"ש "עיריית הוד השרון" חשבון הורים חטה"ב
"הראשונים"-
מורשה חתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת ת.ז.52025160 .
מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ת.ז.55470058 .
הגב' שרי אלאלוף ת.ז.0050714443 .
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' חנה נעמה עשת מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' מיכל ספיר ,או צרוף חתימתה
של נציגת ועד ההורים הגב' שרי אלאלוף ,בצרוף חותמת בית-
הספר ותחייב את חשבון ביה"ס.
==========================================

ניצה משה:

אני עוברת לנושא ו' אשרור החלטת מועצת העירייה מס'  1/08מה23.1.08-
לפתיחת חשבונות בנק בדקסיה אוצר השלטון ,לתשלום עבור פרויקטים
בהתאם להרשאות שהתקבלו מעת לעת ממפעל הפיס .זו בקשה של הגזבר
לאשר את זה מחדש.

יגאל שמעון :זה כספים שמגיעים ממפעל הפיס לחשבון הזה ספציפי .אושר?
פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,יחיאל דמארי ,אלי טימור ,נעם
פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יואב רוזן  ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי וגדעון סעדי.
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החלטה מס' :25/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בבנק דקסיה -אוצר השלטון
לתשלום פרויקטים ,שיתקבלו מעת לעת ממפעל הפיס .בעלי זכות
החתימה בשם העירייה  :מר חי אדיב ראש העירייה או מי שהואצלה
עליו זכות החתימה מטעמו ומר מיכאל בלומנפלד  -גזבר העירייה.
חתימתם בצירוף חותמת העירייה תחייב את חשבון העירייה.
====================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא ,הגדלת חוזה לפי מכרז  - 32/08שלום בוקטוס
חברה לבניין ושיפוצים בע"מ .קיבלתם את מכתבו של מנהל מחלקת
התשתיות ,המהנדס מוטי קסלמן שתיאר את השתלשלות העניינים.
בבקשה ,יש שאלות?

נעם פעיל:

כן ,אם אפשר לקבל הסבר.

אמיר כוכבי :דילגנו בנושא הקודם זה היה נורא משעשע את כולם .שלבי התכנון ,זה
נראה לי אותו דבר .דיברנו מקודם על העניין הזה בבית הספר ,המרתף2 ,
מיליון שקל מאיפה צצו? יש פה בתהליכי התכנון אישרת  2מיליון ,אתה לא
יודע על מה? אני בוקר טוב?
יגאל שמעון :קיבלת הסבר על כל התוספת.
אמיר כוכבי :מאיפה הגיע המרתף פתאום ולמה הוא לא היה בתכנון המקורי ,לא קיבלנו
הסבר על זה ,קיבלנו הסבר על  2מיליון תוספת.
מוטי קסלמן :שטח של מרתף הוא  280מ"ר והייתה בקשה של אחרי התכנון הייתה
בקשה נוספת של מנהל אגף חינוך להוסיף את המסד הזה .בעקבות זה
שהמרתף הזה נמצא מתחת לאפס אפס אז היינו צריכים להוסיף חפירה
וגם כדי לארגן גישה לכניסה היינו צריכים לתכנן בנוסף קירות תומכים עם
קירות בטון .כל הקומפלקס הזה עולה הגענו לסכום של )...לא שומעים(
אמיר כוכבי :למה זה משמש?
מוטי קסלמן :לחדרי מוזיקה.
אמיר כוכבי :מי קבע שצריכים לעשות חדרי מוזיקה במרתף?
יגאל שמעון :יש במחלקת החינוך אגף חינוך ,והחליטו שבבית ספר הזה רוצים שהוא
ייתן את השירות הכי טוב לתלמידים :חדרי מוזיקה ,אתה בונה בית ספר,
אתה צריך שבית ספר...
אמיר כוכבי :אני רוצה להבין למה זה לא היה מוכן מראש ,ואחרי שהחלטת שאתה
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רוצה לתת שירות טוב ,פתאום נזכרת ,החלטת שאתה עושה את זה בצורה
כי יקרה מתחת לקרקע.
עירית טלמור :זה לא בצורה הכי יקרה ,אני רוצה רגע להסביר .במערב העיר יש שיפועים
קרקע מאוד גדולים .מהחלק הצפוני עד לחלק הדרומי יש חתך של 10%
שיפועים ,בבניין הכי דרומי )לא ברור( בבניין הכי דרומי נוצר מצב שעקב
שיפועי הקרקע והבניין שעומד בצורה כזאת ,בעצם נוצר איזה שהוא מצג
של מצב שניתן היה להשתמש בחלק שפונה דרומה כאזור שאפשר לנצל
אותו .אפשר היה לאטום אותו ולהגיד לא צריך לשים שם את העפר
בחזרה .אבל מנהל אגף החינוך ביקש עם הנהלת בית הספר ,ביקשו ממשרד
החינוך לתקצב לכך כיתות אב ותו לא ,בא מנהל אגף החינוך שנה שעברה
ואמר אני רוצה שתשקלו לנצל את המצב הזה ,אני מוכן לתת חדרים
נוספים ,חדרי מוזיקה שהם טובים ,כי הם גם לא מרעישים כל כך ,ולכן לא
מלאנו חזרה את העפר ,ביקשנו לראות איך אפשר לגמור את השטח הזה
בפנים ,כי תקרה וקירות יש לך ויציאה דרומה יש לך ולעניות דעתנו זה
מאפשר.
)מדברים ביחד(
דובר:

זה קבלן מפורסם ,הוא בונה מוסדות ציבור.

אמיר כוכבי :כל מה שהסברת פה על זוויות ודברים אלה ,זה לא דברים שרואים בתכנון?
יכולת להראות את זה על סקיצה פה עם טוש ומחק ,נראה לי שאפשר היה
לראות את זה גם בתכנון לפני ולא היינו נמצאים פה היום.
עירית טלמור :הבקשה לחדרי מוזיקה נוצרה אחרי שניסו למצוא איפה אפשר לשים חדרי
מוזיקה ואמרו אפשר לנצל מקום שכבר שלושה מתוך ארבעה קירות
קיימים ,אנחנו חושבים שזה ראוי גם אם אתה תבוא ותשאל למה אגף
החינוך אני לא רואה שלפני שנתיים .נוצר מצב כזה ,אפשר היה לנצל נכון
את השטח.
יפעת קריב:

השאלה אם כל התב"רים האלה לא עולים לנו יותר כסף ,כי כל פעם על כל
תכנון ראשוני לי אין ספק ,ושזה יהיה רשום בפרוטוקול ששבילי האופניים
שאישרנו היום אנחנו נביא תב"רים ואנחנו נאשר אותם על תוספות ,זה
יעלה לנו הרבה יותר כסף ,אתם נכנסים לתהליכי התייעלות ותהליכי
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צמצום ותהליכי צמצום בעובדים ובכוח אדם וברכבים ובדלק ,אז כל
התב"רים האלה לא עולים הרבה יותר כסף? גם  2מיליון זה לא סכום
פעוט ,זה  2מיליון .מאיפה לעירייה כל הסכומים האלה ,אם המנכ"ל יוכל
לענות על השאלה הזאת ,אני אשמח.
יואב רוזן:

יש כנראה איזה כשל ניהולי לאורך כל התחומים ,גם החינוך ,גם
התחבורה ,ככה לרוחב .זה חוצה גבולות .אני אומר שזה חוצה גבולות.

יגאל שמעון :אני לא מסכים איתכם ,כי אני חושב שאתם עוברים בעיר ואתם רואים את
הפיתוח המואץ בעיר והכספים שאנחנו משקיעים בכל התחומים .נכון
שהיום אתם לא מסתובבים כמו באזור של בית הספר שאנחנו בונים ,כמו
באזור שבילי אופניים ,פרויקט "האחו לח" ההשקעות האדירות שאנחנו
משקיעים ,כי אתם לא יכולים כרגע להסתובב .ברגע שתסתובבו ,אוטוטו
הקיץ מגיע ,תעשו סיורים עם הילדים ותראו את הפיתוח האדיר ,אז אתם
תראו שזה מעשה מבורך.
יפעת קריב:

אז הנה אנחנו בעד פיתוח ואנחנו מצביעים תמיד בעד כל דבר .מה שאני
שאלתי אתכם אם כל התב"רים האלה וכל השינויים בתוכניות לאחר מכן
לא עולים לעיריית הוד השרון הרבה יותר כסף ,וכתוצאה מזה אנחנו
מפסידים ולא מרוויחים ,אבל אם בהצעה המקורית מבקשים  15מיליון
בדצמבר ,היינו מאשרים את ה 15-מיליון ,השאלה אם זה היה מופיע
בהצעה המקורית אם זה רחוק מהתחזיות.

יגאל שמעון :ההליך הוא כזה ,ותשאלי את ד"ר רוזן ,מהידע שלו שהיה מנכ"ל עיריית
קריית אונו ,שמכינים הצעה ,יש יועצים ,מתכננים ,יש אומדן .אנחנו לא
מבקשים שהאומדן יהיה גבוה ,אנחנו מבקשים שהאומדן יהיה בדיוק נכון.
אבל יש מטלות ויש דרישות ויש עבודה שמתבצעת במשך השנים וקורה
שאנחנו מבקשים תוספות כאלה ואחרות במסגרת העבודה .וזה דינאמיקה
של רשות ,אין מה לעשות ,זה קיים ברשות מקומית וזה קיים ,תאמיני לי
איפה שאת עובדת זה קיים.
אלי טימור:

גם בבית הפרטי שלך זה קיים .אתה עושה תוכנית.

יפעת קריב:

במסגרת התב"ר של נוה נאמן ,נוה נאמן עשו תהליך של שיפוצים ראו
שצריך יותר כסף ,הגיוני .בממלכתי א' אחרי שהתחילו את העבודות ואחרי
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הכול ,החליטו שפתאום צריך חדרי מוזיקה ,שפתאום צריך מרתף .זה
שינוי תוכנית מקורית וזה מראה על חוסר תכנון ראשוני.
יגאל שמעון :לא נכון ,זה מראה על ראיה שונה .כשאת מתכננת בית ספר בתקציב
מסוים ,כי אין לך כסף ,כי המצב הוא כזה או אחר ,ואחרי חצי שנה את
אומרת לא ,אני רוצה יותר לטובת בני הנוער ,אני רוצה יותר חדרי מוזיקה,
אני רוצה חוגים וחבל לי לפספס ,אם אני לא יעשה את זה עכשיו ,אני
אפסיד את זה .אז ההחלטה האמיצה של ראש עיר לבוא ולאשר את זה ,אני
חושב שצריך לברך על זה ולא צריך לבוא לשאול למה ,וזה עלה בדיוק אותו
מחיר אם היינו מתכננים את זה לפני ,זה הכול.
)מדברים ביחד(
אלי טימור:

אנחנו מדברים ברמה העקרונית .יכול להיות שינוי בתהליך של בניה.

אמיר כוכבי :בואו נעשה בדיקה מקדמית של החמש שנים האחרונות.
נעם פעיל:

לא קרה פעם שיש תוספת ,נכון ,זה מה שאתה אומר? זה תמיד חסר לא
קרה פעם שתקציב היה.

יפעת קריב:

אני מציעה שאנחנו נלך תמיד על התכנון המקסימאלי והטוב ביותר לבתי
הספר .אני מציעה שכשתמיד מדברים על תכנון ,תמיד מדברים על תכנון
אולם מופת ,אולם תרבות גדול ,או לבתי ספר ,איך התכנון מקסימאלי עם
חדרי מדרגות ,מדעים ,מעבדות ,חדרי מוזיקה ,נלך על המקסימאלי ואז
נראה מה אנחנו מסוגלים לבצע  .או להיפך.

רפי סער:

התפיסה שאני היום מתווה ואני אומר את זה גם לצוות המקצועי בצורה
הכי ברורה ,אני לא רוצה לגלות הפתעות בדרך ,אני רוצה לדעת שבית ספר
עולה לי איקס ,וזהו .ואז הביצוע הוא באותו אמדן והתקצוב הוא בהתאם,
כדי שלא יהיו לנו הפתעות בדרך ,זו התפיסה .פה היה רצון טוב והתגלו
צרכים נוספים ולכן נדרשו פה השינויים ,וזה קורה בהרבה פרויקטים ,אני
בתפקידי הקודם זה קורה .זה לא צריך לקרות ,אבל זה קורה.

אמיר כוכבי :איזה צרכים נוספים התגלו? שחסרות כיתות למגמת מוזיקה? מגמת
המוזיקה שהוקמה ביסודי ,לא הבנתי .שום צורך חדש לא התגלה.
מקסימום ניצול הזדמנות .המנכ"ל.
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יכול להיות שהכריזו שכיתות המוזיקה יהיו למעלה בקומה שנייה ,ואחר
כך ראו שיש מקום בקומה ראשונה ואפשר יהיה לנצל את זה שם .אז אפשר
לבדוק את זה .וברשותך היו"ר אני אתן דוגמא קונקרטית למה שקורה לנו
היום עם המגרש הרב שימושי שאנחנו הולכים לבנות אותו במערב
המושבה .יש שם תכנון באיקס מסוים ובגלל הראיה העתידית של העירייה
של ההנהלה להרחיב אותו ,אנחנו עושים את כל התוכניות האפשריות
והמקסימאליות על מנת להביא מוצר הכי טוב שיכול להיות ,למרות שיש
היום רק כסף לדבר מצומצם ,יש דברים כאלה שלא ניתן ...

יפעת קריב:

זה מה שהוא אומר ,שלא יצא מכרז מקסימאלי הטוב ביותר .תמיד לעשות
את התכנון הטוב ביותר על העיר שלנו .אחר כך נראה אם אנחנו יכולים
לעמוד בו ,אולי בשלבים ,בכל דבר .אז מה שאני מבקשת את שבילי
האופניים לא להגיע עם זה בתב"ר לעוד כמה חודשים ,עכשיו התכנון הטוב
ביותר לשבילי אופניים.

רפי סער:

זה האומדנים .יפעת ,רק הדינאמיקה ,יש וועדת מכרזים ויש אמדן .בדרך
כלל קבלן מציג ,נותן הצעות .אנחנו לא יכולים לדעת בדיוק מה תהייה
ההצעה ,יכולה להיות גם זולה יותר .הכוונה היא פחות או יותר לאומדן
מסוים ומי שמכיר אותי כבר במערכת ,אני מאוד קמצן בהוצאות.

אמיר כוכבי :אני מבקש בדיקה של הפרויקטים האחרונים שהיו אמורים לעלות  5מיליון
שקל ולראות כמה הם עלו .אתה יכול לספק את הנתונים האלה?
יגאל שמעון :אתה תגיש בקשה וישיבו לך ,תאמין לי רואים את המכתבים שלך כולם
נעמדים דום .זה לזכותך יאמר .אין שום בעיה .אוקי ,כן בבקשה.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אתם תקבלו הסבר ממוטי.
אמיר כוכבי :לפרוטוקול אני את ההצבעה שלי על בית הספר שיניתי.
יגאל שמעון :אתה נגד?
אמיר כוכבי :כן.

יגאל שמעון :אין בעיה .תרשמו בפרוטוקול אמיר כוכבי התנגד לתב"ר של תוספת בניין
בית הספר.
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אמיר כוכבי :בדמגוגיה הקטנה שלך אתה יכול לבוא ללמוד אצלי ,אני אלמד אותך איך
לשפר אותה .יכולת נגיד להגיד אמיר כוכבי התנגד לבזבוז כספי ציבור
משווע על בסיס חוסר תכנון של עיריית הוד השרון בשש שנים האחרונות
אלי טימור:

אני לא יכול להגיד ,מפני שאתה .כוכבי ,אתה יודע שאני הייתי אומר את
זה אם אני הייתי חושב שיש דברים אחרים ממה שאתה חושב ואתה אומר,
אבל אני יודע שאין ,ושאני יותר מקורב ,אני יודע מה שקורה יותר ואני
בודק ואני נמצא בעירייה ,ואני בודק את האנשים ויושב בישיבות ויושב
בוועדות אני מקורב לכל הנושאים .כל נושא אני בא ובודק אותו כשיש את
העניין של בית ספר רעות עכשיו ,הלכנו ובדקנו ,כשיש את האולם הלכנו
ובדקנו על מה מדובר .אם אתה חושב שאנחנו מרימים יד כי בא לנו להרים
יד ,אז חבל שככה אתה חושב .אבל תדע לך אדון אמיר ידידי ,ואני אומר לך
פעם אחת ולתמיד ,אני אגיד לך ,כשאני רוצה להגיד לך ,אתה צעיר ותיתן
לי רגע ,תקשיב טוב למה שאני אומר לך ותפנים את זה .במשך השנה
האחרונה ,כל דבר שבא לדיון על השולחן המכובד הזה הוא נבדק לפנים
ולפנים אם ברמה של בדיקה אצל ההנדסה ואם בבדיקה ברמה של השטח,
ואם נשאלו שאלות בהנדסה ונקבעו וניסו וניתוחים כאלה ואחרים ,ואם
הגענו למצב ,פה ,בהרמת יד ,זה אחרי שעשינו וכיסינו את כל האפשרויות
העלולות להיות ויכול להיות גם שלא כיסינו את הכול כי יש לנו טעות
כזאת או אחרת ,זה בסדר .אנחנו בני אדם .אבל ברמה העקרונית ,תתחיל
להפנים ,שמי שעושה את העבודה הזו יום יום לא עושה אותה חפיף .יש לי
את הרושם כאילו אתה חושב שיש פה אנשים בעירייה הזו שעושים הכול
 15מיליון ,למה לא חשבו יותר ,למה לא חשבו פחות .חושבים ,יש פה
אנשים טובים ,תאמין לי שיש פה אנשים טובים ,ואתה מוזמן לבוא פה לכל
ישיבה ולבדוק כמו שאני בודק ,כמו שנדב בודק ,כמו שמשה בודק ,כמו
שאחרים בודקים .אני לא צועק ,אמיר אני לא צועק ,אבל אתה באמת.
המנטרה הזו שלך של הזלזול במה שנעשה ,ואיך שנעשה ,זה מכביד לי על
הלב שאני נמצא בעיר ,אני לא חייב להצביע תמיד ,אתה לא מכיר אותי,
אני לא חייב להצביע תמיד ,זה לא אני ,תאמין לי שלא.

אמיר כוכבי :שני דברים שאלי לא מבין אולי ,אחד ,זה שאתם מתדיינים בישיבת

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  4/10מיום 9.3.10

30

קואליציה ,זה יפה .המקום שלנו להתדיין איתכם זה פה.
אבל אתה גם רשאי לבוא ,אתה רשאי לבוא לגלית ,לכל עובד אחר ולשאול

אלי טימור:

בדרך בצורה שאתה יודע לעשות אותה יפה ולבקש לשאול שאלות.
דובר:

לא נותנים לנו....

אלי טימור:

למה לא? אז זה לא בסדר .אף אחד לא מאיים עליך.

אמיר כוכבי :אה בכזה כיף עם עובדי העירייה  ,תשאל אותם).מדברים יחד(
יגאל שמעון :אמיר אני רוצה לומר לך משהו.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :מותר לך להתפרץ ,אני מקבל חלק ניכר מהדברים שלך .אני בכלל לא
מזלזל בעבודת העירייה ,המנהלים ,ראשי האגפים ,מהעובד הקטן ועד
הבכיר שבהם .אני מזלזל בדינאמיקה של זלזול בכספי ציבור שקיימת
בעירייה הזאת כבר שש שנים ,בלי שום יחס ,בלי שום תכנון ,בלי שום
פיתוח ובלי שום מחשבה צופה פני עתיד .הכול כאן  ,עכשיו ,מיד ,בדרכים
שלא נבדקות ,ואחר כך יגידו אחרינו המבול .גמרנו ,אחר כך עוד  10שנים
יגידו זוכרים שפיתחנו  50מיליון שקל היטל פיתוח? יש לך ,אתה חי עכשיו
באמצע דוגמא מצוינת 50 ,מיליון שקל היטל תיעול שהעירייה הזאת לא
יודעת להסביר איזה עבודות נעשו ,מי הקבלנים שעשו אותם ,כמה הם עלו,
למה ועל איזה צרכים הם ענו ,אז אל תדבר איתי על לקפוץ סתם ,כי
כשאתה יושב בישיבות קואליציה את השאלות האלה אתה לא שואל,
בסדר?
תאמין לי אני שואל כל שאלה שצריכה להישאל .לא כל מה שאתה חושב

אלי טימור:

שאני צריך לשאול ,צריך לשאול ,לא כל דבר.
יגאל שמעון :חברים ,סליחה ,אמיר ,אמיר זה לא הדיון ,אני חושב שאתה צריך לברך את
חברך אלי טימור מקום שלישי זכה השבוע ,קיבל את הפרס מבן חמו,
עיריית כפר סבא ,תברך אותו סוף סוף.
)מדברים ביחד(

יגאל שמעון :בכפר סבא קיבל מקום שלישי ,גביע ,באותו שבוע בנס ציונה מקום שני.
יפה אז אנחנו מברכים אותך.
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מוטי בוא תיתן הסבר בבקשה לחברי המועצה הנכבדים על הגדלת חוזה.
מוטי קסלמן :במסגרת שיפוצי קיץ בשנת  2008השתתפו הרבה קבלנים ,היו ארבע
אשכולות ,ביניהם היה הקבלן שלום בוקטוס שזכה במכרז ונערך הסכם
 32/08בעלויות של  900,000שקל .במהלך ביצוע העבודות זה היה אחד
מהמקומות שהוא ביצע שם עבודות ,נאלצו לעשות עבודות נוספות במבנה
של ההנהלה המבנה בעצם בפנים היה מפורק לחלוטין ונשארה רק מעטפת
ואחר כך נבנו שם כיתות חדשות עם חלוקה חדשה ,עם כל הצינורות של
האינסטלציה ,חשמל ,וכו' .בנוסף ,נעשו עוד עבודות חירום בחטיבת
ראשונים ,שאלו היו מבני בטיחות של חשמל .עבודות בחטיבת ראשונים
הסתכמו ב ₪ 90,000-והתוספת עבודות בית ספר נוה נאמן הסתכמו בכ-
 .₪ 290,000בסך הכול הסכום החשבון עלה ל ₪ 1,285,000-וזה ההסבר
שאני נותן.
יואב רוזן:

גם פה לא היה תכנון מוקדם למה הולכים לעשות בבית הספר בנוה נאמן?
לא היה תכנון שצריך להכין  300,000שקל? לא היה חדר מורים בתכנון?

מוטי קסלמן :לא כל דבר אפשר לתכנן .אם אתה שואל מה הבטיחות ...
יואב רוזן:

חדר המורים בנוה נאמן.

מוטי קסלמן :וחדר מורים התקבלה החלטה לעשות שינויים ,זה גם היה בהתייעצות עם
אגף חינוך החלטנו לעשות את העבודות האלה ,וגם בשיפוצי קיץ שהתחילו
לעשות שיפוצים ,אתה יודע מאיפה אתה מתחיל ואתה לא יודע איפה אתה
מסיים .המבנים האלה ישנים ,אנחנו יודעים טוב מאוד שהמבנה של
המנהלה שמה היה מאוד ישן ,במהלך ביצוע העבודה ,אני כמהנדס יכול
להגיד יכול לקרות כל דבר שיכול לגרום לנזק .במקרה הזה גם נעשו
שינויים ביוזמה ,הם ראו שצריך לפרק דברים והכול ,אז גם נפלה החלטה
לפרק שם מחיצות ולעשות חלוקה מחדש.
יואב רוזן:

 600,000שקל מחיצות?

מוטי קסלמן :אני אומר שזה רק מעטפת .בנוה נאמן היה שם רק מעטפת ועשו עבודות כל
המחיצות וכל מערכות אינסטלציה וחשמל תקרות אקוסטיות והכול.
אמיר כוכבי :סכום המכרז הראשוני היה כמה?
מוטי קסלמן.₪ 900,000 :
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באשכולות האחרים לא ....

מוטי קסלמן :לא הזנתי את החומר כי הוא לא רלבנטי לנושא.
אמיר כוכבי :איך הוא לא רלבנטי לנושא .השוואה מינימאלית.
האמת שאולי אפשר לדחות את זה לישיבה הבאה ולבקש מישהו מההנהלה

יפעת קריב:

של בית הספר ולאשר שהעבודות יעשו .הנהלת בית הספר ,כדי לראות
שדברים באמת נעשים .אנחנו לא יודעים אם דברים בפועל נעשו.
)מדברים ביחד(
אלי טימור:

קיבלנו את האימיילים שמודים למנכ"ל ולעירייה על היופי ,על מה שנעשה
שם אחרי השיפוץ .כל מה שתוכנן נעשה.

אביאל אברמוביץ :אני מקשיב ואני מכיר את הנושא ,ויש כאן שתי טענות שנשמעות.
אחת ,זה הנושא של התכנון ,ושתיים ,למה  300,000שקל .אז יושב מהנדס
תשתיות של עיריית הוד השרון שאם מישהו יש לו איזו בעיה ,לא זה
המקום עכשיו להגיד שהוא לא מבין או משהו כזה ,או לגבי ל מחלקת
ההנדסה ושצריך לפנות בצורה אחרת ולטפל בזה .זה לא הנושא עכשיו.
לישיבה עכשיו הביא ונתן הסברים מדוקים על מנהל מחלקת תשתיות שזה
מה שצריך לעשות.
אמיר כוכבי :ואם אני אגיד לך שקיבלתי הסברים אחרים?
אביאל אברמוביץ :זה לא המקום עכשיו.
אמיר כוכבי :אז איפה המקום?
אביאל אברמוביץ :תן לי לסיים ,קודם תצביע נגד התב"ר ,הבנתי .דבר שני ,הסכום ,אז
אם מי שיש לו בעיה עם הסכום ,אם זה לא  ,300אולי זה  350ולא הצלחנו
להוריד ,אולי זה  250ואנחנו יוצאים מופסדים ,אבל גם את זה בדקו .כל
מה שאנחנו עושים עכשיו זה רק מדברים ומנסים להעביר כבר  20דקות,
חצי שעה ,משהו שאנשי מקצוע קבעו שהיה צריך לעשות אותו ומבינים
שצריך היה לעשות אותו ועל הסכום ,שאף אחד לא יכול להתווכח איתו
עכשיו .מה עכשיו זה הנושא של הוויכוח? אז אם יש בעיה למישהו אוקי,
אז זה לא המקום ,את ההסברים קיבלו ,אז בואו נתקדם .אוקי?
אלי טימור:

דרך אגב ,ממי הוא קיבל הסברים אם לא מהמהנדס? אולי מישהו לא
מוסמך ,האם קיבלת את זה מהמהנדס הוא עכשיו קיבל דברים אחרים.
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אמיר כוכבי :קיבלתי את ההסברים מאיש מוסמך.
אביאל אברמוביץ :יכול להיות שבדקו ,אבל זה לא המקום עכשיו .אנחנו יושבים בעירייה
בצורה מסודרת .בדק את זה מנהל מחלקת תשתיות של העירייה ,אמין
עלינו ,מקצועי ,יש לו את כל הרישיונות ,כל הבדיקות והכול ,זה ההסבר
שלו .לא ,כן ,אני מקבל גם את זה .אנשים יש להם תהיות ,אבל אני מאמין
במה שהוא אומר .מאמין בכל האגף הזה ,לגבי הסכום נעשה מכרז ,נעשתה
בדיקה ,הדברים נסגרו ,אם זה סכום כזה או סכום אחר עכשיו אני לא
בודק את הסכום ,עכשיו אין לי כלים לבדוק את הסכום ,זה לא הנושא
עכשיו.
אלי טימור:

אנחנו חייבים להרגיע את יפעת .יפעת בית הספר מדהים ,יפה ,ההורים
מרוצים ,בית הספר מרוצה ,המנהלות מרוצות.

)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :יש לי עוד שאלה .היה אלמנט של תמריץ בנייה מהירה ,בונוס על סיום
בנייה לפני הזמן?
מוטי קסלמן :בשיפוצי קיץ לא היה תמריץ.
אמיר כוכבי :אתה לא מכיר דבר כזה .אבקש להסיר את הנושא הזה מסדר היום ,אם
אתה רוצה אני גם יכול להגיד למה.
יגאל שמעון :אני שמעתי אותך ,תן בבקשה ליואב לדבר.
יואב רוזן:

רק הערה אחת .היכולות המדהימות ,הפנומנאליות שלנו הופכות את המצב
שכאילו יש כאלה שנאבקים על מקצועיותו ,יושרו או אמינותו של המהנדס
וזה לא כך .אנחנו לא מערערים על חוות הדעת שלו ועל הסמכות שלו ועל
המקצועיות ,אנחנו מדברים על התהליך ,אז שלא יצא עוד פעם
שהקואליציה מאמינה והאופוזיציה לא מאמינה .אנחנו מאמינים בדיוק
כמו כל אחד אחר.

יגאל שמעון :ואתם מאמינים לצוות המקצועי ולהמלצה שלו?
יואב רוזן:

כן .הדבר השני,

אמיר כוכבי :רק מה שכן ,בניגוד לחלק מחברי הקואליציה כאן ,אנחנו חושבים שאין
שום דבר רע בפיקוח.
יגאל שמעון :אמיר ,אתם ביחד אתם פה בסטריאו ,שאני אבין ,אני שומע במונו.
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אני אומר פה על השולחן .אני מאוד אשמח לקבל ואני אוציא מכתב אם
אתה רוצה רשמית ,כל התכנונים שתוכננו בבית ספר נוה נאמן ,גם לי יש
זכות לבדוק מה שנעשה ,לא רק אלה שמקורבים ,ומהנדסת העירייה או
מ"מ מהנדסת העירייה ,מהנדס העיר מוכנה להיפגש איתם ולא נאסר עליה
להיפגש איתם ,אני מבקש בצורה רשמית כאן על השולחן ,כל התכנונים כל
השרטוטים ,כל מה שבוצע ,את כל מסמכי המכרז איך זכו ומה זכו כולל
התוספות וכולל החשבונות שהוגשו בגינם ושנחתמו על ידי מי שהיה
מוסמך.

יגאל שמעון :מישהו מנע ממך את זה?
יואב רוזן:

לא ,לא ,לא .אני אומר את זה בגלוי כי הדיון מתקיים.

יגאל שמעון :תדע לך עיריית הוד השרון אנחנו הכול פתוח ,אין לנו שום דבר מה
להסתיר ,ואתה כיו"ר וועדת ביקורת יודע בדיוק איך עושים את העבודה.
דרך אגב ,בוועדת הכספים אתה יכול לקבל את כל החומר כבר .תשב
בוועדת כספים ,תבקש ,תזמן ישיבה ביחד עם ידידך חיים שאבי.
אביאל אברמוביץ :יגאל אבל באמת ש....
יגאל שמעון :מישהו פעם עצר ולא נתן? נראה לך שאנחנו מסתירים?.
יואב רוזן:

יגאל אני מתאפק מתחילת הישיבה לא לדון בנושא מאוד מאוד כואב
שקוראים לו וועדת הביקורת וסירובו של ראש העיר להעלות את ממצאי
ועדת הביקורת כמתחייב בחוק על שולחן הדיונים של מועצת העיר.

יגאל שמעון :ראש העיר לא פה .אני בטוח .אוקי ,אפשר?
דובר:

יש מכרזים שמוסיפים "בצ"מ – בלתי צפוי מראש".

אמיר כוכבי :אבל רוב המכרזים הם בצ"מ.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אמיר ,על ההחלטה הזו ,על ההצעה הזו ישבו טובי המוחות בצוות
המקצועי ,לא בישיבה אחת ,במספר ישיבות.
אמיר כוכבי :האם טעה מי שאמר שהיה תמריץ לסיום מוקדם של העבודה?

יגאל שמעון :טעה ,כי כנראה שהמודיעין שלך לקוי .יש לך מודיעין לקוי .תחליף לך
מודיעין .ההצעה הזו אושרה בוועדת כספים אתה היית חבר בוועדה ,גם

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  4/10מיום 9.3.10

35

אמיר אני חושב ,אתה חבר וועדת הכספים? לא? ואני מבקש להעלות את
זה להצבעה.
אני מעלה להצבעה .מי בעד?

ניצה משה:
)מדברים ביחד(

אמיר כוכבי :רגע ,מה קרה? זה נוהל מקובל ,יועמ"ש ?43%
)מדברים יחד(
יגאל שמעון :אמיר הנוהל הוא כזה ,עד  25%לא צריך להביא את זה למועצת העיר ,אתה
מאשר לו את זה .תוספת של מעל  25%עד  50%אתה צריך להביא את זה
למועצת העיר ,וזה מה שקרה ,הבקשה כאן היא על  43%ואני מבקש לאשר
את זה .אני מבקש להצביע.

הצבעה:
 8בעד – יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,נועם פעיל ,יחיאל דמארי ,נדב דואני,
אלי טימור ,משה ארז וגדעון סעדי.
 2נגד  -יואב רוזן ואמיר כוכבי.
 1נמנע – יפעת קריב
החלטה מס' :26/10
מועצת העירייה מאשרת הגדלת חוזה  32/08עם הקבלן שלום בוקטוס
חברה לבניין ושיפוצים בע"מ ,עד לשיעור של  50%מסכום החוזה
המקורי ,שהיה על סך של  .₪ 900,487.17לאחר הגדלה של 43%-
יעמוד הסכום על סך  ₪ 1,285,655-כולל מע"מ.
================================================
ניצה משה:

אוקי .תודה רבה.
אנחנו עוברים לסדר היום ,לאישור המלצות הצוות המקצועי למתן
תמיכות.

יחיאל דמארי :קודם כל אני רוצה שלושה דברים .קודם כל אני באמת רוצה לברך את
ראש העיר שאלוהים ישלח לו רפואה שלמה ,חבל שהוא לא פה איתנו,
שיחזור במהרה לשולחן העבודה .שנית ,אני רוצה שוב לברך את חי אדיב
ראש העיר יחד עם המנכ"ל לברך אותם על היוזמה המבורכת שהביאו את
הנושא של משרד הפנים יחד עם עדי שפירא לעבוד ביחד באותו מקום
ובאמת לתת גם בגלל שהחדר ממש נגיש לזקנים ,ביטוח לאומי ,משרד
הפנים ,זה דבר מבורך ,לכן אני אומר זכיתי להיות שותף לעדי שתעזור לי
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לכתוב מכתבים .מצד שני ,אני באמת רוצה להזכירכם ,הכנתי משהו שאני
צריך להזכיר לכם ,הבאתי דגל אדום הדגל האדום הזה לא הפועל ,אני
רוצה שאתם תקראו את הדברים האלה ,מי שאין לו ,את רוצה לקרוא את
זה ,ב' יש לי עוד משהו קטן ,אם אתם רוצים אני אקריא תיכף ,אני אוציא
מדגם שאתם תיצרו ,שנלחמנו בשביל זה ב 1996-יש בעיה מצוקתית של
נוער ,של זוגות צעירים ,אני רוצה להוכיח לכם ,אנחנו נשבענו בשביל כל
הסיסמאות האלה .מה היה כתוב ,תקווה ,יש תקווה לזוגות צעירים?
לחיות ליד אבא? להשאיר את הצעירים בעיר? מה יש פה? נשבענו באמונה
שלמה ,חברי המועצה נכנסנו לעירייה וביום הראשון נשבענו שניתן אמון
ונעבור לשרת את הציבור ,א' ,ב 1996-פואד עם ראש העיר הקודם הבטיחו
לנו בואו להירשם לזוגות צעירים ,מי היה שמה? ידידי היקר ,משה בואו
להירשם .יש כתבה יש זוגות צעירים .בשנת  1998אושרה התוכנית לבנייה
לזוגות צעירים ,יחידת דיור ,תקשיב רגע ,תראו כמה אתם ,אושרה תוכנית
לבניית  180יחידות דיור לזוגות צעירים .פואד היה השר.
יגאל שמעון :יחיאל תודה לך ,זה היה שלוש דקות.
יחיאל דמארי :לא נגמר .יש לי פה הרבה סיסמאות של נושא זוגות צעירים .אם אנחנו לא
ניקח את הנושא הזה לידיים ,אנחנו.
)צעקות(
יגאל שמעון :יחיאל תודה רבה .אני יודע שאתה עושה הרבה למען הזוגות הצעירים ,אני
רוצה להודות לך.
יחיאל דמארי :אני מבקש מכל חברי המועצה כולל אנשי מקצוע.
)צעקות(
יחיאל דמארי :כל התב"רים האלה כלום .כל הבעיה שלנו זה זוגות צעירים .מה הקשר,
אסור לי לבוא ולהזדהות עם הזוגות הצעירים? אני העליתי את זה משנת
.1991
יגאל שמעון :תודה .תודה .את רוצה לדבר שלוש דקות?
יפעת קריב:

אני רק רוצה להגיד ליחיאל ,מסכימים איתך במאה אחוז ,אולי אפשר
לקיים דיון בנושא הזוגות הצעירים באחד מישיבות מועצת העיר.
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יגאל שמעון :בסדר גמור ,קיבלנו את זה ,מקובל .מצוין.
בישיבת מליאה.

ניצה משה:

יחיאל דמארי :צריך להוציא תוכנית מפורטת ולא כל פעם זה וזה וצריך להכניס בוועדה.
צריך לקחת בחשבון ,אנחנו מתעסקים עם זה הרבה זמן.
יגאל שמעון :יחיאל תבורך .אני מודה לך .משה אתה רוצה לומר משה.
אני פשוט רציתי רק לדווח מבחינת חזות העיר נמצא פה מנהל האגף ,אז ב-

משה ארז:

 16לחודש יהיה מבצע ניקיון בשכונות :בשרת ,ביסוד המעלה ,גיורא ,כל
מנהלי האגפים ,מנהלי המחלקות ,עובדי עירייה בכללותם יוצאים לרחובות
האלה,יואב מוזמן ,יפעת את מוזמנת לצבוע ,תהייה לך מברשת חדשה ,לא
תצטרכי כפפות אנחנו עושים מבצע ניקיון של צביעה ,של גיזום עצים.
אצלנו זה קבוע כל שנה .עשינו את זה כבר כמה שנים .זה תאריך אולי
מקרי אתם מוזמנים להצטרף .יהיו חולצות .אוקי .כל המבצע הזה בפיקודו
של מנכ"ל העירייה ומנהל האגף.
אמיר כוכבי :נעשה את זה קצר ,כי יש עוד נושא על סדר היום .אני אגיד ,החומר נשלח
פחות משבעה ימי עבודה לישיבת מועצת העיר ,אני מבקש להסיר את
הנושא מסדר היום ,כל הנושא.
יגאל שמעון :כל הנושא ,כל התמיכות או שאתה מעדיף שנדון על?
אמיר כוכבי :אני לא מעדיף שנדון על כלום .אני חושב שהדבר הזה מצריך למידה
מעמיקה ולא שנדון ולא שנטען חלקי ,ובגלל זה יש תקנון שאנחנו כל כך
מכבדים ואוהבים ואם הוא אומר שבעה ימים אפשר לכבד את זה.
יגאל שמעון :אני מקבל את ההצעה שלך ,אלא אם כן מישהו רוצה להעיר הערה.
נעשה את זה בישיבה הבאה?

יפעת קריב:

יגאל שמעון :הציע את זה אמיר .ואנחנו מקבלים את זה.
)מדברים ביחד(
יואב רוזן:

בחומר של התמיכות היה דילוג של כמה דפים יש רק את התמיכות של
 ,2010האם אפשר לשים ליד זה כמה תמכנו ב?2009-

יגאל שמעון :אנחנו נשלח לכם את זה בדואר או במייל.
יפעת קריב:

אנחנו פשוט באמת בגלל חיסכון בנייר ,הסכמנו לקבל את זה על  ,CDאבל
גם קיבלתי את כל החומרים ,אני אגיד כמה דברים ,קשה לקרוא את זה כי
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חלק מהעמודים בעצם סרוקים בצורה כזאת ולא ניתן להפוך לרוחב ולא
לאורך ,לא ניתן להפוך אלא אם כן אתה הופך את המחשב וזה לא עמודים
זה סרוק .מעבר לזה אין מספור של עמודים .בעצם כל פעם זה מתחיל מ,1-
 4 ,3 ,2ואז אתה לא יודע שבעמוד  ...אז אם אני רושמת הערה היא תמיד
תהייה בעמוד  4או בעמוד .3
יגאל שמעון :זה הרבה יותר פשוט .כמה חברים רוצים חוברת בנייר? את קיבלת את
העותק הזה ,כמה רוצים העתקים? אתם רוצים השוואה עם - 2009
תקבלו .מה שאני מבקש להעביר לחברי המועצה טבלה  2009ו.2010-
אלי טימור:

מרשי ,היום באמצעים הטכנולוגיים ,ממוחשבים אני מניח שאתה יכול
דרך המחשב שלך להוציא בפורמט כזה שיפעת חברתי תוכל לקרוא את זה
ותוכל לסובב את זה ,זה לא מה בכך ,אפשר לעשות את זה הגדלה ,אם היא
לא מצליחה לסובב את זה סימן שיש בעייה  ,אז אפשר לשנות את הפורמט
של זה ולשלוח לך את זה סרוק כמו שצריך.

ירון סולברג :אני אומר כך ,העמותות מחכות לכסף ,צריך לדון בזה מוקדם ככל האפשר.
צריך אפס תקלות בשלב הזה ,שלא חלילה יפעת תגיע לדיון הבא לא מוכנה.
שתי חוברות ימסרו אחד לגדעון ואחד ליפעת ... ,רוצה גם יקבל ,שנה
הבאה נעשה בעזרת השם .מי שרוצה חוברת יקבל .אתם ביקשתם לא
חוברות .חד פעמי זה בסדר.
יגאל שמעון :חברים ,אנחנו מבחינתנו סיימנו את הישיבה .הישיבה ננעלה .תודה רבה
חברים.

-הישיבה הסתיימה-

_________________

____________________

ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה

חי אדיב
ראש העירייה

