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על סדר היום:
א .שאילתות של חברי המועצה:
שאילתות של חבר המועצה מר יואב רוזן.
ב .הצעות לסדר של חברי המועצה:
הצעה לסדר מס' :1
הצעתו לסדר של חבר המועצה מר יואב רוזן מיום  – 21.4.10פרסום דרך
תאגידים שבשליטת העירייה:
הצעת החלטה:
"מועצת העיר מחליטה כי תאגידים שבשליטת העירייה לא יפרסמו ברכות או
פרסומים אחרים ,אלא במקרים מיוחדים כאשר מדובר בפרסום אינפורמטיבי
וקיים לחץ מוצדק המחייב העברת המידע מיידית לתושבים.
החלטת מועצת עיר זו תועבר לידיעת התאגידים.
מועצת העיר מחליטה כי העירייה תפעל לקבלת החלטה בגופים אלה ,כי במידה
ותאגיד יפר החלטה זו ,יחויבו חברי הדירקטוריון באופן אישי בעלות הפרסום
וישיבו הכספים לקופת התאגיד".
ג .עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק הפועלים נתבקשנו לשנות את שם חשבונות
הבנק של ביה"ס נוה נאמן ולהעבירם ע"ש "עיריית הוד השרון .כיום החשבונות
רשומים ע"ש מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס.
אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק חדש בבנק פועלים סניף  626רמתיים.
חשבון רשות :ע"ש עיריית הוד השרון בית ספר נווה נאמן.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס זמירה ברעם ת.ז  069805224בצירוף חתימתה של
ומזכירת ביה"ס אסנת בצלאל ת.ז  ,57981334בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון חשבון הורים בית ספר נווה-נאמן.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס זמירה בר -עם ת.ז  069805224בצרוף חתימתה
של ומזכירת ביה"ס אסנת בצלאל ת.ז  ,57981334או גזבר ועד
ההורים ,או יו"ר ועד הורים דנית גלזר ת.ז  ,0022401202בצרוף
חותמת ביה"ס תחייב את חשבון ההורים של ביה"ס.
ד .עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק הפועלים נתבקשנו לשנות את שם חשבונות
הבנק של ביה"ס שילה ולהעבירם ע"ש "עיריית הוד השרון" .כיום החשבונות
רשומים ע"ש מנהל ביה"ס ומזכירת ביה"ס.
אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק חדש בבנק הפועלים סניף  678מגדיאל.
חשבון רשות :ע"ש עיריית הוד השרון בי"ס ממ"ד שילה.
מורשי חתימה :מנהל ביה"ס עוזי חסון ת.ז 29360229 .בצרוף חתימתה של
מזכירת ביה"ס רחל שלו ת.ז ,68075282 .בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון חשבון הורים בי"ס ממ"ד שילה.
מורשי חתימה מנהל ביה"ס עוזי חסון ת.ז 29360229.בצרוף חתימתה של
מזכירת ביה"ס שלו רחל ת.ז ,68075282 .או נציג ההורים
אילן רובין ת.ז ,24371619 .בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את
חשבון ההורים של ביה"ס.
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ה .עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק לאומי נתבקשנו לשנות את שם חשבונות
הבנק של ביה"ס צורים ולהעבירם ע"ש מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס.
אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק חדש בבנק לאומי סניף  943הוד-השרון.
חשבון רשות :ע"ש עירית הוד השרון  -ביה"ס צורים.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס רותי טבק ת.ז 054896337 .בצרוף חתימתה
של מזכירת ביה"ס שלי אלול ת.ז 027885458 .בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון  -חשבון הורים ביה"ס צורים.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס רותי טבק ת.ז 054896337 .בצרוף חתימתה
של מזכירת ביה"ס שלי אלול ת.ז ,027885458 .או נציג
ההורים ) גזבר או יו"ר( -צאלי קדמי ת.ז,067332579 .
בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את חשבון ההורים של ביה"ס.
ו .הנושא :אישור התקשרות עם מפעיל מרכז הספורט ברחוב פדויים לתקופה של
תשע שנים ו 11-חודשים.
הסבר :בישיבת המועצה מן המניין מס'  10/5החליטה המועצה בנושא
הפעלת מרכז הספורט ברחוב פדויים את ההחלטה הבאה:
החלטה מס' :10/37
 .1בהתאם לסעיף ) 22ח( לתקנות העיריות ,ולאחר שלא הוגשו הצעות
במכרז מס'  ,10/12מאשרת מועצת העירייה לקיים התמחרות ולאשר
התקשרות בלא עריכת מכרז נוסף.
 .2חברי הצוות להתמחרות הם :אלי טימור – יו "ר ,יגאל שמעון – חבר,
אביבה גוטרמן – חברה ,נדב דואני – חבר ,חיים שאבי – חבר,אמיר
כוכבי – חבר ,יפעת קריב – חברה.
 .3מועצת העירייה מאשרת את תקופת השכירות של מרכז הספורט ברחוב
פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים.
מאחר וטיוטת המרכז המתקנת הועברה לעיון חברי המועצה רק ביום
 ,22.4.10מתבקשת המועצה לאשרר את החלטה מס'  10 /37כך שתאושר
התקשרות עם מפעיל מרכז הספורט ברחוב פדויים לתקופה של תשע שנים
ו 11-חודשים.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשררת את החלטתה לאשר את השכרת מרכז הספורט
ברחוב פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים.
ז .הנושא :אישור תב"ר מס'  :1227מחזור הלוואות מים וביוב לשנת -2020
על סך  ,₪ 33,475,000מבנק דקסיה לתקופה של  16שנים בריבית
עד פריים לשנה ,מותנה בשעבוד הכנסות עצמיות של הרשות
למעט הכנסות ממים וביוב.
======================================
אישור המועצה נדרש בדחיפות ,כיוון שמשרד האוצר מגביל את
בנק דקסיה בביצוע ההלוואה בתנאים הנ"ל עד ליום .11.5.10
רצ"ב .1 :מכתב של מר מיכאל בלומנפלד ,גזבר העירייה בנושא הנדון.
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א.

שאילתות של חבר המועצה יואב רוזן.

ניצה משה:

ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין
 .7/10על סדר היום א' ,שאילתות של חברי המועצה ,שאילתא של חבר
המועצה יואב רוזן .אני אקרא את השאילתא.

יגאל שמעון :רגע לפני פתיחת הישיבה ,אני רוצה קודם כל להתנצל ,ראש העיר נמצא
בישיבה והוא אמור להצטרף אלינו בזמן הקרוב .דבר נוסף שאני רוצה פה
לשבח את מחלקת הספורט ,מחזיק תיק הספורט ,מר אלי טימור וכל
המחלקה ,את איציק בן דור ואת ניסים,ואת רמי על אולימפיאדת הילדים
שהייתה בשבוע האחרון .זו גאווה להוד השרון ,כל מה שנעשה שם ואלי אם
אתה רוצה להתחיל אני אשמח.
אלי טימור:

כן אני חושב שקרה דבר בהוד השרון .הרבה שנים ולא בכל מקום קורה מה
שקרה פה .ואני מתוך השלושה ימים ,ארבעה ימים אחרונים אני מסתובב
בכל מיני גופים שעוסקים בספורט וכל פגישה ,אחרי שיחה ,משפט ראשון
ושני אז הם מביעים את הערכתם הרבה ונותנים תשומת לב רבה לאירוע
שאורגן בהוד השרון באולימפיאדה .אני שמח שיש לנו צוות של אנשים
בראשותו של מר איציק בן דור שארגן את האולימפיאדה הזו ,כמו שהוא
מארגן אירועי ספורט אחרים ויארגן בעתיד גם את האירועים הנוספים
שאנחנו עתידים להתבשר עליהם בתקופה הקרובה ,ואתם בוודאי כולכם
תהיו מוזמנים לאירועים האלה.
חוץ מהגורמים החיצוניים שנדברנו ,הרבה מאוד אימיילים ,הרבה מאוד
מכתבים מתושבים במקום ,מתושבי העיר וממנהלי בתי הספר ,ואני רוצה
לנצל את ההזדמנות הזאת אדוני היו"ר ברשותך להעניק איזה שהוא גביע מגן
ליו"ר רשות הספורט שלנו מר איציק בן דור ,ולהביע בזה את הערכתנו על
הפעילות שנעשית למען הקהילה .תודה רבה איציק) .מחיאות כפיים(

)מדברים ביחד( אני רק רוצה ברשותכם עוד משפט אחד .כל המערכת נרתמה לטובת האירוע
הזה ,כל המערכת התגייסה :עובדי המחלקה המסורים ,מנכ"ל העירייה,
ראשי האגפים בעירייה ואני מודה לכל אחד ואחת מכם על מה שנעשה
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והלוואי ונמשיך לעשות למען הציבור בהוד השרון כמו האירוע האחרון
שנעשה ותודה רבה לכם עוד פעם.
משה ארז:

אלי לא ציינת את כמות ראשי הערים שהגיעו .מחדרה עד גדרה.

ניצה משה:

בואו נתחיל בישיבה .אני עוברת לשאילתות של חבר מועצת העיר מר רוזן.
הנושא של מכון הטיהור והריחות .הנחנו על שולחן המועצה לכל אחד את
השאילתא ואת התשובה אני מקריאה את הש אילתות:
 .1אילו פעולות בוצעו למניעת הצחנה בשבע השנים האחרונות וכמה כסף
שולם בגין כל פעולה ופעולה.
 .2האם העירייה בדקה את האפשרות להתחבר לשפדן ,אם לא מדוע ,אם כן,
מה העלו הבדיקות האלה.
 .3אבקש לדעת באופן מפורט מהם התוכניות המתוכננות לפתרון בעיית
הריחות בכל אחד מהמקורות שנמצאו :הלפיד ,הקירוי כניסת הקדם
לשפכים ,הדג'סטרים ,תחנת הסליקה והצנרת .מהו לוח הזמנים לטיפול בכל
אחד מהמקורות ,מה עלות טיפול ומי אחראי לביצוע?
 .4מדוע תושבים הפונים לגורמים בעירייה בעניין המכון אינם זוכים לקבל
התייחסות רצינית כלשהי.
 .5מתי לדעתך יוכלו תושבי העיר לשאוף אוויר נקי ללא גזים וללא ריחות
ממכון הטיהור?
אלה השאילתות .המענה ניתן פה על ידי סגן ראש העיר אביאל אברמוביץ
ומשה ארז יו"ר תאגיד מי הוד השרון וחבר מועצת העירייה .המענה הוא:
 .1להלן התוכניות הקשורות לפעולות מניעת הריחות ממערכת הביוב :צנרת
עירונית ,צנרת ממכון הסניקה ,צינור מוביל צד מזרחי ,מכון טיהור שפכים:
א .הכנו לפיד חדש ולקירוי ,טיפול שפדן בטיפול טיהור השפכים נמצא
בשלבים האחרונים של הכנה בבדיקות הנדסיות ומשפטיות .מכרז יצא
לפרסום בחודש הקרוב .אחריות לביצוע הנהלת מכון הטיהור המשותפת
לכפר סבא ולתאגיד.
ב .קירוי המכון הסתיים.
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למי את מקריאה ,הוא לא מקשיב יואב.

יגאל שמעון :אפשר לוותר על הקריאה? אוקי .אז אתה רוצה לשאול עוד שאלה קצרה
נוספת?
יואב רוזן:

בוודאי .זו לא שאלה קצרה ,זו אמירה קצרה.

יגאל שמעון :לא ,אני מקריא מספר דיני העיריות .כתוב שמה שאלה קצרה.
יואב רוזן:

אני תמה על העובדה שעונים רק על שני הסעיפים מתוך השאילתא.
כשכתבתי את השאילתא ,כתבתי ,אין פה ,קראתי עד הסוף .עכשיו,
השאילתא אמורה להיות שאילתא אחת בלבד ,אף על פי שתוך כדי כתיבת
המכתב עלו בראשי כמה נושאים וצמצמתי את זה.צמצמתי את זה לשאלות,
צמצמתי את השאילתא למספר שאלות קצרות כדי שאפשר יהיה לענות
עליהן מיידי .אז לתומי אני מבין שמישהו בעירייה החליט שיש פה חמש
שאילתות ולא רק שאילתא אחת .אז א' ,אני מוחה על העניין ,וב' ,אם טעיתי
ובמזכירות היו רואים שטעיתי והגשתי יותר מידי שאילתא מעל שתיים
בישיבה צריך היה לחזור אלי ולומר לי תשמע ,יש פה חמש שאילתות ,במה
אתה רוצה שנתחיל ,או תפצל ,או תתקן או תעשה ,כל חטאי היה ששמתי
מספרים .אם לא הייתי שמה מספרים זו הייתה שאילתא אחת .אוקי ,לא
צלצלו ,לא אמרו ,לא התריעו לא סיפרו ,אני מגלה בתשובה שמישהו ,אני
מתאר לי מי שחתום על התשובה החליט לענות על חלק מהסעיפים ולא לפי
סדר .מילא אם היה סדר ,קודם עונים על ראשון ,כי שאלתי אותו ואחר כך
עונים על שני ,כי מותר לי רק שתיים ,בסדר .אבל מישהו לקח על עצמו
לעשות לי את הסדר והחליט לענות על שאילתות לכאורה של מספר שלוש
וארבע ,למה? כי זה הכי נוח? אז לכן א' ,אני מביע את מחאתי ,ב' אני מבקש
שכמו שזה מונח ככה לצמצם את מספר השאילתות לישיבה הבאה כי אין לי
ברירה ,ולעשות את אחד ושתיים כשאילתא אחת ואת חמש כשאילתא נוספת
ולקבל תשובה בישיבה הבאה אם אפשר .אם לא ,אני אוציא מכתב מתקן.

אלי טימור:

ועל ארבע אתה מוותר?

יואב רוזן:

לא ,על  4קיבלנו פה ,שלוש קיבלנו פה 2 ,1 ,ו 5-לא קיבלנו ,אז כדי לא לדחות
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את זה לעוד שתי ישיבות אז אני אחבר את זה ל 1-ו 2-ואת  5בנפרד ואז יהיו
עוד  2שאילתות לישיבה הבאה ,השאלה אם זה מוסכם ע"י היו"ר או שאני
אוציא מכתב מתקן.
יגאל שמעון :השאלה אם אתה רוצה לדעת .
יואב רוזן:

אני רוצה לקבל תשובות מה שהתושבים לא מקבלים ,אני כמו כל תושב אחר
שמריח סירחון וזה יכול להגיע גם לבית שלי.

יגאל שמעון :השאלה אם זה יספק אותך תשובה שלהם באופן רשמי או שאתה רוצה
להעלות את זה?
יואב רוזן:

זה בהחלט מסמך מספק אם אתה רוצה להביא את זה למועצת העיר
שביקשתי ,בבקשה ,אם אתה רוצה שנסיר את זה ורק נקבל תשובה כזאת זה
גם מספק אותי ,אבל לענות על שאלות  2 ,1ו .5-כולל ההתחייבות הכספית
כולל הכול.

אמיר כוכבי :אולי כדאי לשלב את השאלות ששאלתי לפני שלושה חודשים בערך עוד טרם
קיבלתי עליהם תשובה ,אולי צריך להביא את זה בתור שאילתא כדי שמישהו
יתייחס לזה.
יגאל שמעון :אני מציע שמשה ארז תשלח לו מכתב תשובות ,לא חושב שזה צריך להביא
למועצת העיר ,כי חבל להביא את זה שוב ,הוא ייתן לך תשובה באופן רשמי
כיו"ר.
משה ארז:

לשלוח ,בלבלת אותנו עם הסעיפים ,תשלח את הסעיפים שאתה רוצה תקבל
תשובות.

דןבר:

משחקים?

משה ארז:

לא משחקים.

יואב רוזן:

אני לא בעימות עם חבר המועצה ,אני לא רוצה ממנו תשובות.

משה ארז:

בשפדן אני לא מומחה ,זה הוא מומחה.

יואב רוזן:

אני לא רוצה ממנו תשובות ,אני מבקש שראש העירייה יענה לי לשאילתא .זו
טעות טכנית שלי שסימנתי מספרים ,שומו שמיים ,בסדר אני אוציא שאילתא
נוספת ,שאילתא אחת בלבד.
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יגאל שמעון :אנחנו ניתן לך תשובה.
יואב רוזן:
דובר:

אני לא רוצה להתעמת איתו גם ,שיכנס איתי למשחקים...,
איזה משחקים ,אני שואל שאלה אני משחק משחקים? אתה לא מתבייש? תגיד
לי.

יואב רוזן:

הנה אמרתי ,ענה כרגע שני סעיפים מתוך השאילתא ,למה? בגלל זה לא שאלתי
אותך ,כתבתי בשאילתא במפורש ,ידוע לי כי האחריות לטיפול במכון נמצאת
עתה בידי תאגיד המים ,אולם אני מבקש כי התשובות תתקבלנה ממך מראש
העירייה ולא ממלא תפקידים האחרים .מותר לי לבקש ,מותר לי לא לקבל,
מותר לי לבקש.

יגאל שמעון :מצדך זה בסדר שנקבל תשובה רשמית?
יואב רוזן:

לאור ההערה שאני משחק משחקים אני מבקש שזה יהיה בשאילתא ,ואני
מוכן להוציא מכתב נוסף לשאילתא.

יגאל שמעון :תודה רבה .נמשיך לסעיף הבא.

ב.

מר יואב רוזן  -הצעה לסדר פרסום דרך תאגידים שבשליטת העירייה – הצעת
החלטה מועצת העיר מחליטה כי תאגידים שבשליטת העירייה לא יפרסמו
ברכות או פרסומים אחרים ,אלא במקרים מיוחדים כאשר מדובר בפרסום
אינפורמטיבי וקיים לחץ מוצדק המחייב העברת המידע מיידית לתושבים.
החלטות מועצת עיר זו תועבר לידיעת התאגידים .מועצת העיר מחליטה כי
העירייה תפעל לקבלת החלטה בגופים אלה ,כי במידה ותאגיד יפר החלטה
זו ,יחויבו חברי הדירקטוריון באופן אישי בעלות הפרסום וישיבו הכספים
לקופת התאגיד.
הצעת החלטה :מועצת העיר מחליטה כי תאגידים שבשליטת העירייה לא
יפרסמו ברכות או פרסומים אחרים ,אלא במקרים מיוחדים כאשר מדובר על
פרסום אינפורמטיבי וקיים לחץ מוצדק המחייב העברת המידע מיידית
לתושבים .החלטות מועצת עיר זו תועבר לידיעת התאגידים .מועצת העיר
מחליטה כי העירייה תפעל לקבלת החלטה בגופים אלה ,כי במידה ותאגיד
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יפר החלטה זו ,יחויבו חברי הדירקטוריון באופן אישי בעלות הפרסום וישיבו
הכספים לקופת התאגיד.
)מדברים ביחד( ליואב יש עוד  10דקות .ארז אחרי זה יכול....
משה ארז:

אני הייתי מציע להוריד את זה מסדר היום יואב ,זה לא מתאים .כמנכ"ל
עירייה אתה יודע שזה תאגיד ,חוק התאגידים אומר שאין להתחבר ,אתה
היתממת ,קח את חוק התאגידים ,תקרא אותו תסתכל היטב סעיף  ,26אני
אקריא לך פה ,קיבלת את התשובה ,מנועים להופיע עם העירייה בשום
מודעה ,בשום התחברות .לא תרכוש חברה שירותים שפועלת ,לא תעשה
עמהם עסקאות ,לאחר התקופה הראשונה לא תרכוש חברת שירותים מאת
הרשות המקומית ,לרבות שאלת העובדים ,אלא באישור של הממונה,
בקיצור ,לכל התאגידים בארץ יש דובר ,כולל חשבון בנק ,כולל הכול ,כולל
משרדים ,כולל מים כולל מי עדן .אין קשר בין העירייה לבין התאגיד ,אתה
עכשיו חיברת ,אנחנו לא מחלקה בעירייה ,אנחנו תאגיד.

יואב רוזן:

אתה לא הבנת מה כתבתי .

משה ארז:

כתבת שנעשה מודעה משותפת .עיריית הוד השרון תודיע שהמשרדים
בתאגיד נפתחים בתאריך זה וזה .אני אקריא את השאלה שלך.

יואב רוזן:

אנחנו מקיימים דיון ,אני לא הבנתי.

יגאל שמעון :לא .קודם כל תציג בבקשה .אני לא מקיים דיון.
ניצה משה:

יואב מציג עד עשר דקות את הנושא ,יש להם אפשרות להסיר אותו מסדר
היום ולנמק למה .ואחרי זה הצבעה.

יואב רוזן:

טוב ההצעה לסדר הקודמת שהגשתי פה לשולחן דנה במתחמים שונים
שחברי המועצה נתקלים לעיתים בפניות של תושבים ,וקצת המומים מגודל
הבעיות וגם מגודל אי מתן התשובות על ידי העירייה .הצעה זאת לצערי
הוסרה מסדר היום ואני מבין שחוץ מגיחוכים וצחוקים.

יחיאל דמארי :עוד מעט אם תדבר הרבה אתה תצטרך אשפוז .לא כדאי.
יואב רוזן:

הכול היה סביב השולחן .מה שמתמיה אותי ומה שמפליא אותי שגם
כשההצעה לסדר מובאת על ידי חברים מתוך הקואליציה או מתוך סיעתו,
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סיעת הבית ,סיעת האם של ראש העירייה שבדרך כלל מנהל את הישיבות
פה ,גם אז יש את ההליך הפרוצדוראלי הזה שלא דנים בנושאים ,אלא
מביאים את זה כהצעה להסיר את זה מסדר היום .היות ויש רוב דורסני
לקואליציה ,התפלאתי לשמוע שההצעה שהועלתה על ידי חברי קואליציה
רבים הוסרה בהצבעה שלהם עצמם ,אני מקווה שלא תעשו את ההצעה
הזאת ,רק בגלל שהיא מופיעה בשמי .מדובר לא בחיבור של התאגיד לעירייה
ולא בניסיון כזה ולא בניסיון אחר ,אלא מדובר בניסיון למנוע שני דברים,
אחד בזבוז מיותר של כספי ציבור .גם תאגיד זה ציבורי ,זה דבר ראשון.
הדבר השני הוא ,בראש התאגיד הזה עומדת דמות פוליטית ,ואני לא מדבר
כרגע אישית על משה ארז ,אתה יודע שאני מכיר בפועלך רב השנים ,אני
מדבר על דמות ציבורית פוליטית ,והדמות הציבורית הפוליטית הזאת
משתמשת בכספי הציבור על מנת להגדיר את עצמה כדמות פוליטית ,אף על
פי שהוא יושב בתור יו"ר סטאטוטורי של תאגיד .מחר תקום החברה
הכלכלית ,מישהו יהיה יו"ר וישתמש גם בכספים של החברה הכלכלית לברך
את התושבים בברכת חג שמח ופסח ובשבועות ובפורים גם בכספי הציבור.
כל מה שבאתי לומר ,שאנחנו בינינו נסכים למנוע את הדברים האלה ,גם
בזבוז כספי ציבור ,וגם אנשים פוליטיים כאלה ואחרים שמתמנים לתפקיד
סטאטוטורי לא יהיה להם מעבר ממה שיש לכל חבר מועצה אחר שהוא לא
התמנה לתפקיד סטאטוטורי והוא לא יכול להשתמש בכספי ציבור ,ולא יכול
לברך מעל דפי העיתונים ,אלא מכספו הפרטי בלבד .זאת ההצעה .מה לא
בסדר פה אני לא מבין ,ואני מבקש כן לדון על ההצעה ,נרים ידיים כמו
שמקובל ונראה מה אומרים.
ניצה משה:

ארז אתה עכשיו עונה לו מה אתה מבקש לעשות להסיר ולענות.

משה ארז:

אני מבקש קודם כל להסיר מסדר היום.

ניצה משה:

אז תנמק למה.

משה ארז:

אני יו"ר חברה המנוהלת באופן עצמאי ומודיעה לתושבים שבחול המועד
המשרדים סגורים ושם יש ברכת יו"ר .הייתי מעדיף את השם שלי שלא יופיע
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אני לא מחפש רייטינג אחרי  20שנה .זה אולי אתה מחפש ,לא אני .אני לא
מחפש את זה בכלל.
יואב רוזן:

אני עוד רוצה להיות ראש עיר.

משה ארז:

צריכים לדברר עם הציבור היכן התאגיד ,משרדים חדשים ,קודם כל לא צריך
לשלול אף אחד ויש לנו רגולטור ממשלתי .אנחנו תאגיד עירוני שעובד ,אני
אומר לך על פי חוקי החברות הממשלתיות ,הרגולטור הממשלתי הוא קובע
אם אנחנו נעשה ככה או לא נעשה ככה ,זו לא חברה כלכלית של העירייה.
היא עובדת על פי חוק החברות הממשלתיות ויש לזה רגולטור שמלווה אותנו
בכל דבר .הוא לא נותן לא לאישור לא לדובר ,לא למודעה ולא לכלום .אז אני
מתפלא עליך שדווקא אתה נחשב כמנכ"ל לשעבר ואיש מוניציפאלי העלית
הצעה לסדר שהיא בכלל לא הגיונית ,מעולם לא תהייה הגיונית .לא לשתף
פעולה ולא תהייה מודעה משותפת ,הכול יהיה בצורה עצמאית ,התאגיד
יפרסם מתי שהוא רוצה ,בזמן שלו בצורה עצמאית ,בשביל זה אני מבקש
להוריד מסדר היום ,יואב ידידי טעה פה.
אני מעלה להצבעה .תקשיבו למה אני מעלה .מי בעד לקיים דיון בהצעה של

ניצה משה:

חבר מועצת העירייה יואב רוזן ,לקיים דיון? יואב ואמיר .מי נגד?
אלי טימור:

לא ,לא ,רגע אני חושב שפה משהו לא הובן ,אני חייב אולי ...הובן כאילו
מתכוון יואב מול התאגיד בלבד ,ואני מבין שיואב לא מתכוון מול התאגיד
בלבד ,הוא מתכוון באופן כללי לכל הגורמים האחרים ,לאוו דווקא לאחרים.
יש כל מיני לדבריו וכדאי שתסביר.

יגאל שמעון :איזה גופים יש בעירייה? הוא מדבר על התאגיד.
אלי טימור:

אם אתה מתכוון לתאגיד בלבד זה אחרת.

יואב רוזן:

אם אני קולע לדעתו של אלי טימור זה גם כולל גופים אחרים שמשתמשים.

יגאל שמעון :אין גופים אחרים .אופק זה לא תאגיד ,אופק זו עמותה.
)מדברים ביחד(
יואב רוזן:

כספי ציבור ,זה כספי ציבור ,בוא ניתן לראש העירייה את הכבוד והסמכות
לברך את התושבים בשם כולם ,מה הבעיה?
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יגאל שמעון :אין לי בעיה לקיים דיון על זה ,אבל יואב.
הוא עושה את זה מספיק טוב.

יואב רוזן:

יגאל שמעון :בוא נעשה הפרדה בין עמותות לתאגידים .הוקם תאגיד בהוד השרון ,תאגיד
המים מי הוד השרון ,אני חושב שאפשר לברך אותם ,הם עושים עבודה
מצוינת ואנחנו מבחינתנו ,אתה מדבר איתי על עמותות) .מדברים ביחד(
אני מבקש,אלי ,אל תערבבו בין הדברים ,אנחנו מדברים על תאגיד ,והוא
מדבר כללי .אין כרגע כללי ,יש תאגיד מים שהוא שייך מהעירייה אנחנו
הצבענו ,הפרדנו אותו ,הוא קיים עצמאי ,אנחנו מבחינתנו לא מדברים על
עמותות בכלל ,אנחנו מדברים רק על תאגיד .אני לא חושב שזה נושא של
עמותות .יש לנו.
משה ארז:

בשובר שמו את התמונה ואני אמרתי להם אני לא רוצה את זה בכלל זה בכלל
לא מתאים לי.

)מדברים ביחד(
שמעת ,תשקול את זה.

גדעון סעדי:
)מדברים ביחד(

אביבה גוטרמן :אין לנו סמכות לכפות על תאגיד מים להוציא את זה או אחר .מה שכן אפשר
להגיד לתאגיד עצמו יש לכם חברי דירקטוריון ,גם הכסף שלכם הוא חשוב.
שבו ביניכם ,תדונו איזו כן ברכה להוציא ,מה כן להוציא ,זה אפשר ,אבל
אנחנו לא יכולים לכפות.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

זה משהו שלא ניתן להצביע עליו.

יגאל שמעון.... :אבל הוא מבקש האדון הנכבד את הגיבוי של מועצת העיר.
גדעון סעדי:

מועצת העיר לא מגבה שום דבר .מחר תבוא המועצה ותגיד שאתה רוצה
שתעריף המים יהיה פחות שקל ,ממליץ ,בוא נצביע .נתת המלצות לכל מידי
דברים? הוא פנה אליו ,הוא פנה אליו ,הוא שמע ,בוגר לבוגר יעשו חשבון.

)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

יואב ,עצם הבקשה שלך ,אני מאמין שמשה ארז ייקח לתשומת ליבו.
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יגאל שמעון :יש טעם שנצביע או שמספיק שזה יורד מסדר היום ,יש פה הצעת החלטה.
ניצה משה:

היתה הצבעה ובעד לכלול את ההצעה הצביעו שניים .יואב ואמיר הצביעו
בעד .מי נגד לכלול את ההצעה בסדר היום? יגאל ,אביאל ,אביבה ,נדב ,ארז,
שאבי ,דמארי.
גדעון נמנע ,אלי נמנע ,אלי מה אתה מצביע? – נמנע.

הצבעה:
 2בעד :יואב רוזן ואמיר כוכבי.
 7נגד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני,
משה ארז ,חיים שאבי.
 2נמנעים :גדעון סעדי ואלי טימור.
החלטה מס' :41/10
חברי מועצת העירייה מחליטים שלא לכלול את בסדר היום את הצעתו של חבר
המועצה מר יואב רוזן מיום " – 21.4.10פרסום דרך תאגידים שבשליטת העירייה".
=================================================
ניצה משה:

אוקי ,תודה רבה .נגד לכלול את ההצעה .תודה רבה ,ההצעה ירדה מסדר
היום .אני עוברת לסעיף הבא.

ג.

עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק פועלים נתבקשנו לשנות את שם חשבונות
הבנק של בי"ס נוה נאמן ולהעבירם ע"ש "עיריית הוד השרון" כיום
החשבונות רשומים ע"ש מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס.
אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק חדש בבנק פועלים סניף  626רמתיים.
חשבון רשות ע"ש עיריית הוד השרון בית ספר נוה נאמן מורשי חתימה
מנהלת בית הספר גב' זמירה ברעם בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר
אסנת בצלאל בצירוף חתימת בית הספר תחייב את חשבון בית הספר .חשבון
הורים ע"ש עיריית הוד השרון ,חשבון הורים בית ספר נווה נאמן ,מורשי
החתימה מנהלת בית הספר זמירה ברעם בצירוף חתימתה של מזכירת בית
הספר אסנת בצלאל או גזבר ועד ההורים או יו"ר ועד ההורים דנית גלזר
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון ההורים של בית הספר.
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הצבעה:

 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון סעדי,
יואב רוזן ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :42/10
מועצת העירייה מאשרת לשנות את שם חשבונות הבנק של ביה"ס נוה נאמן
ולהעבירם ע"ש עיריית הוד השרון.
לפתוח חשבון בנק חדש בבנק פועלים סניף  626רמתיים:
חשבון רשות :ע"ש עיריית הוד השרון בית ספר נווה נאמן.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס זמירה ברעם ת.ז  069805224בצירוף חתימתה של
ומזכירת ביה"ס אסנת בצלאל ת.ז  ,57981334בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון חשבון הורים בית ספר נווה-נאמן.
מורשי חתימה:מנהלת ביה"ס זמירה בר -עם ת.ז  069805224בצרוף חתימתה
של ומזכירת ביה"ס אסנת בצלאל ת.ז  ,57981334או גזבר ועד
ההורים ,או יו"ר ועד הורים דנית גלזר ת.ז  ,0022401202בצרוף
חותמת ביה"ס תחייב את חשבון ההורים של ביה"ס.
==============================================================

ניצה משה :אני עוברת לסעיף ד'.
עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק הפועלים נתבקשנו לשנות את שם חשבונות הבנק של
ביה"ס שילה ולהעבירם ע"ש "עיריית הוד השרון" .כיום החשבונות רשומים ע"ש מנהל
ביה"ס ומזכירת ביה"ס .אנו נדרשים לפתוח חשבון בנק חדש בנק חדש בבנק הפועלים
סניף  678מגדיאל .מורשי החתימה מנהל בית הספר עוזי חסון בצירוף חתימתה של
מזכירת בית הסר רחל שלו ,בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון בית הספר.
חשבון הורים ע"ש עיריית הוד השרון .חשבון הורים בית ספר ממ"ד שילה ,מורשי
החתימה מנהל בית ספר עוזי חסון בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר רחל שלו או.
או נציג ההורים אילן רובין בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון בית הספר.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון סעדי,
יואב רוזן ואמיר כוכבי.
החלטה מס' : 43/10
מועצת העירייה מאשרת לשנות את שם חשבונות הבנק של ביה"ס שילה ולהעבירם
ע"ש עיריית הוד השרון.
לפתוח חשבון בנק חדש בבנק הפועלים סניף  678מגדיאל:
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חשבון רשות :ע"ש עיריית הוד השרון בי"ס ממ"ד שילה.
מורשי חתימה :מנהל ביה"ס עוזי חסון ת.ז 29360229 .בצרוף חתימתה של
מזכירת ביה"ס רחל שלו ת.ז ,68075282 .בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון חשבון הורים בי"ס ממ"ד שילה.
מורשי חתימה מנהל ביה"ס עוזי חסון ת.ז 29360229.בצרוף חתימתה של
מזכירת ביה"ס שלו רחל ת.ז ,68075282 .או נציג ההורים
אילן רובין ת.ז ,24371619 .בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את
חשבון ההורים של ביה"ס.
================================================
ניצה משה אני עוברת לסעיף ה':
עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק לאומי נתבקשנו לשנות את שם חשבונות הבנק של ביה"ס
צורים ולהעבירם ע"ש מנהלת ביה"ס ומזכירת ביה"ס .אנו נדרשים לפתוח חשבון בק חדש
בבנק לאומי סניף  943הוד השרון.
חשבון רשות ע"ש עיריית הוד השרון בי"ס צורים ,מורשי חתימה מנהלת בית הספר רותי
טבק בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר שלי אלול בצירוף חותמת בית הספר תחייב את
חשבון בית ספר ,חשבון הורים ע"ש עיריית הוד השרון חשבון הורים בית ספר צורים .מורשי
חתימה בהתאם לנרשם ולנאמר בהצעה לסדר בסעיף ה'.

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי ,גדעון סעדי,
יואב רוזן ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :44/10
מועצת העירייה מאשרת לשנות את שם חשבונות הבנק של ביה"ס צורים ולהעבירם
ע"ש עיריית הוד השרון.
לפתוח חשבון בנק חדש בבנק לאומי סניף  943הוד-השרון:
חשבון רשות :ע"ש עירית הוד השרון  -ביה"ס צורים.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס רותי טבק ת.ז 054896337 .בצרוף חתימתה
של מזכירת ביה"ס שלי אלול ת.ז 027885458 .בצרוף חותמת
ביה"ס תחייב את חשבון ביה"ס.
חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון  -חשבון הורים ביה"ס צורים.
מורשי חתימה :מנהלת ביה"ס רותי טבק ת.ז 054896337 .בצרוף חתימתה
של מזכירת ביה"ס שלי אלול ת.ז ,027885458 .או נציג
ההורים ) גזבר או יו"ר( -צאלי קדמי ת.ז,067332579 .
בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את חשבון ההורים של ביה"ס.
================================================
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יש שני נושאים נוספים על סדר היום  .נאומים זה לסוף הישיבה.

יחיאל דמארי :אה דיבורים בסוף?
ניצה משה:

כן .קיבלתם שני נושאים נוספים לסדר היום ,סעיף ו' ,אישור התקשרות עם
מפעיל מרכז הספורט ברחוב פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים.
כזכור לכם בישיבה הקודמת לא העברנו את מסמכי המכרז ,העברנו אותם
למחרת .ההחלטה על סעיף זה היא בהתאם לסעיף ) 22ח( לתקנות העיריות
ולאחר שלא הוגשו הצעות במכרז מספר  12/10מאשררת מועצת העיר לקיים
התמחרות ולאשר התקשורת בלא עריכת מכרז נוסף .חברי הצוות
להתמחרות הם :אלי טימור – יו"ר\ יגאל שמעון – חבר ,אביבה גוטרמן –
חברה ,נדב דואני – חבר ,חיים שאבי – חבר ,אמיר כוכבי – חבר ,יפעת קריב
– חברה .וגדעון היום הודיע לי שהוא מבקש להיות גם חבר.

יחיאל דמארי :גם אני ביקשתי ממך להיות חבר לפני שבועיים  .למה נדב ושני אנשים
מקואליציה אחת? אחד מספיק ,אחד מספיק.
ניצה משה:

אני מקריאה את הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את תקופת
שכירות מרכז הספורט ברחוב פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים.

יחיאל דמארי :תורידי את נדב.
נדב דואני:

אני לא מעוניין לרדת .תודה רבה לך.

חי אדיב:

תצביעו עבור הצעת החלטה.

ניצה משה:

הצעת ההחלטה הזאת מאשררת את ההחלטה הקודמת.

חיים שאבי:

בנוסף לזה יש גם אנשי מקצוע....

יגאל שמעון :מה זאת אומרת? היו"ר אמור לדעת.
)מדברים ביחד(
אלי טימור:

אולי אני אעשה איזו שהיא הבהרה .אנחנו מתכוננים וכבר הייתה לי שיחה
עם המנכ"ל לזמן את כל האנשים המקצועיים הרלבנטיים לסוגיה זו ביחד עם
חברי הוועדה שאני שמח שגדעון הצטרף אליה ברגע זה .במסגרת התדיינות.
יחיאל יכול להצטרף ,בבקשה.
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יחיאל דמארי :מה אכפת לי להיות ,בין כה אני לא יהיה יש הרבה אנשים שרוצים להיות ולא
באים .גם אני רוצה.
אלי טימור:

במסגרת ההתדיינות העתידית.....

יחיאל דמארי :נדב אתה לא ,אחד מכם מספיק.
אלי טימור:

במסגרת אדוני היו"ר ,במסגרת ההתדיינות העתידית בסוגיה הזו אנחנו
מבקשים להעלות אפשרויות שונות כיצד להפעיל אותה .אחת האפשרויות
היא שעיריית הוד השרון תיקח את זה לידה על ידי מנהל בפועל .אפשרות
שנייה לתת להמשיך למי שכיום מנהל את הבריכה להמשיך ולעשות בתנאים
שהוא הציע ,והם תנאים לא רעים עד כמה שאני מסוגל להבין .ואפשרות
אחרת והיא אותה אפשרות שמדברת על תשע שנים ו 11-חודשים.

ירון סולברג :לא ,לא סליחה זו טעות ,סליחה שאני קוטע אותך .זה לא מנומס ,אבל זה
פשוט טעות קרדינאלית בהבנת הדברים .הצוות שהקמתם הוא צוות שנועד
לעשות התמחרות אך ורק בשאלה אחת והיא לקיים התמחרות בין מספר
מציעים בתנאי המכרז שפורסם קודם לכן ,במכרז הקודם ,האחרון ,זה שלא
הוגשו בו הצעות .זה תפקיד הצוות ,אני רק מבהיר.
אלי טימור:

לא ,זה טוב ,כי אני לא הבנתי את זה ככה.

ירון סולברג :זה תפקיד הצוות ואין בילתו .אין שום תפקיד אחר ,הוא רק בודק אפשרות
עם כל מיני ספקים למיניהם ,חברות ,לבוא ולהפעיל באותם תנאים ,דהיינו
בתנאי שכירות של עד חמש שנים .זה המצב .יתר הדברים שאתה מתאר
אותם ,כמו למשל בחינת האפשרות שהעירייה תפעיל בעצמה ,סליחה ,חמש
שנים לפי המכרז שהיה ,נקודה .זה הצוות התמחרות ,פשוט .לגבי הנושא
האחר שהעלית אותו זה נושא שקשור לבחינת האפשרות שהעירייה תפעיל
בעצמה זה בסדר ,זה לגיטימי ,העירייה רשאית להפוך בדבר בכל עת .אני לא
נכנס לזה בכלל ,זו פרורגטיבה מוחלטת של העירייה .האופציה השלישית
שבעניין זה ניצה צריך לנהל את הדיון וזה אשרור ההחלטה זה אך ורק
לגבי...
ניצה משה:

הצעת החלטה שמופיעה פה.
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ירון סולברג :אבל לא צריך להגיד את כל זה ,אך ורק לגבי פרסום מכרז נוסף חדש ,עם
שינוי תנאי מהותי והוא התנאי של תשע שנים ו 11-חודשים.
משה ארז:

במכרז אתה אומר .זה במכרז ,לא בהתמחרות.

ירון סולברג :תנו לי להשלים את הדברים ,דקה אחת .במכרז שתקופת שכירות ארוכה כזו
שמעל חמש שנים מחייבת את אישור משרד הפנים ,ולכן קודם לכן אנחנו
מצטיידים באישור של מועצת העיר .אנחנו היינו צריכים בעצם להביא
למועצת העיר אך ורק את התקופה ,הבאנו כמכלול ,אמיר ,גם את כל תנאי
המכרז ,אתם יכולים לעיין ,תקיימו הצבעה בעניין הזה ,תאשררו את
ההחלטה הקודמת שהיה חסר ממנה תנאי המכרז .אם תאשרו ,וככל
שתאשרו ,אנחנו נעביר פנייה למשרד הפנים שבה אנחנו מבקשים אישור
התקשרות לעריכת מכרז ,כאשר ההתקשרות היא למשך של תשע שנים ו11-
חודשים ,כאשר אני כבר אומר ,במידה ותיאורטית ,נניח ובתוך שלושה
שבועות תשלימו את ההתמחרות לפי תנאי המכרז הקודם של חמש שנים,
הרי שנודיע למשרד הפנים שהפנייה האחרת לתקופת שכירות ארוכה
מתייתרת .כי אנחנו עדיין בסקוור  1ותנאי ההתקשרות של החמש שנים של
המכרז שלא הצליח ,שלא הוגשו בו הצעות ,זה הכול.
נדב דואני:

אבל דיברנו על זה שאנחנו רוצים לבחון שיטה אחרת ,לאו דווקא זיכיון ,וזה
אפשר לעשות בכל רגע אתה אומר.

ירון סולברג :זה אפשר לעשות בכל רגע ובלבד ,שאנחנו לא מפרסמים מכרז .זה אני יכול
לעשות ישר בהתמחרות .נניח ההתמחרות לא מצליחה ,במקביל אתם בוחנים
שהעירייה תפעיל את זה מה 1-לספטמבר.
נדב דואני:

עדיף לבצע התמחרות?

ירון סולברג :לא ,סליחה ,אם העירייה רוצה ,וכל הדברים שאתם כרגע מתארים אותם זה
בסמכות הנהלת העירייה להחליט ולשם זה לא צריך את מועצת העיר .אבל
בכל זאת אני רק אסביר ,נניח שהעירייה כגוף רוצה להפעיל את זה אכן מה1-
לספטמבר ,לצורך זה אין כרגע צורך לבצע התמחרות .היא רשאית להחליט
שהיא מפעילה מה 1-לספטמבר ,ממתינים לתום תקופת ההסכם 31
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לאוגוסט ,שלום שלום ,מסיימים את הנושאים החוזיים ,העירייה נוטלת את
השרביט ומתחילה להוביל מה 1-לספטמבר .לצורך זה לא צריך כלום.
אלי טימור:

ההתמחרות היא מול מי בעצם?

ירון סולברג :ההתמחרות היא...
אלי טימור:

מול אותם אלה שהגישו שלושה?

ירון סולברג :לא ,ההתמחרות יכולה להיות בין כל גורם אחר בשוק ,גם אלה שלא
שהשתתפו במכרז .כל גורם אחר) .מדברים ביחד( בתנאי המכרז שפורסמו עד
חמש שנים .בתנאי המכרז שפורסמו .ובמקביל הוא  ...לפנות למשרד הפנים.
יגאל שמעון :לא ,אתה מנהל עכשיו משא ומתן התמחרות .לא צלח ,לא מצאת לך חברה
שתזכה ל 5-שנים אתה יוצא למכרז לעשר שנים.
ירון סולברג :לא ,תוכל אחת משתיים :אחת ,נניח ההתמחרות לא תצליח ,תוכל הנהלת
העירייה לקבל אחת משתי ההחלטות הבאות :אחת ,שהיא מפעילה מה1-
לספטמבר 2 ,זה להצטייד באישור משרד הפנים כדי לפרסם מכרז לתקופה
של תשע שנים.
משה ארז:

למה שלא נקדים את המאוחר ונבקש אישור עכשיו אף אחד לא לחמש שנים
להשקיע.

ירון סולברג :זה מה שאתם עושים .זה מה שעושים) .מדברים ביחד(
במועצת העירייה ,בדיון הקודם ,ראש העיר אמר שהדברים ייעשו במקביל,
דהיינו ,נעשה מיד אחרי האישור פנייה למשרד הפנים ,אמרתי כך תעשה .אם
תהייה בחירה במסגרת ההתמחרות ,אמרתי נודיע למשרד הפנים תודה רבה,
זה לא רלבנטי.
חיים שאבי:

מי אמר שזאת הסיבה חמש שנים שאנשים לא הגישו?

דובר:

לא ,אף אחד לא אמר את זה...

חיים שאבי:

מה הבדיחה פה? מה זה ערוך קריטריונים כאילו זה וועדת תמיכות ,זה נראה
לכם נורמאלי? מה זו הבדיחה הזו של קריטריונים לקטע הזה של המחיר? יש
מכרז ,יש סכום מי שמגיש כמה שיותר ,יש ניסיון ובוחרים ,עשו את זה כאילו
וועדת תמיכות .זו פשוט בדיחה ולא יהיה מציע גם בתשע שנים .לדעתי לבטל
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את המכרז הזה ולעשות אותו בצורה מקצועית ,ומי שעשה אותו לא מקצועי,
לצערי.
משה ארז:

מה לא טוב?

חיים שאבי:

מה זה? מה הבדיחה הזו? מי שייתן  150,000שקל זה  30נקודות .בוא אני
יעשה קריטריון שזה גלעד יזכה בו ושישלם  25ומישהו אחר  ,150,000מה זה?
יש מחיר ,מי שהזול ביותר נותן יותר ויש קריטריונים לניסיון וזה ,מה זה
אובליגו שמובליגו? זה יכול לקבוע? זו בדיחה ,גם לא יהיה מציע גם עבור
תשע שנים.

אלי טימור:

לא ,לא ,אחד הגורמים שלפי דעתנו האנשים לא הציעו לחמש שנים זו הייתה
בעיה כלכלית .אותם שלושה אנשים שלקחו ,קנו את תנאי המכרז הזה ,הביעו
בפנינו בצורה זו או אחרת שלא הולכים להשקיע מיליון וחצי שקלים
שנדרשים על מנת להפעיל את הבריכה הזו בערך לחמש שנים ,ואם זה היה,
ברשותך ,ואם זה היה לתשע שנים יכול להיות שהם כן היו משקיעים .ביחד
עם זאת ,ביחד עם זאת ,אני רואה ברשות הספורט בניצוחו של איציק בן דור
אחד הגורמים שיכולים לקחת את הבריכה הזו ביחד עם עובדי העירייה
האחרים ולהפעיל אותה בדרך ובצורה שהיא תשרת את הציבור ולכן אנחנו
צריכים לבדוק את זה.

אביבה גוטרמן :זה מה שאתה הולך לקבל.
)מדברים ביחד(
נדב דואני:

אני רוצה להציע משהו .אני חושב שהצוות הזה שהיה אמור להתכנס פה,
שידון מה הדבר הנכון ביותר לבריכה הזאת .האם ללכת על זיכיון עם מכרז...

)מדברים ביחד(
חיים שאבי:

מה שאומרים פה לבקש אישור....

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אני לא מבין מה הבעיה) .חיים שאבי מדבר ולא שומעים( .אני רוצה שתבינו,
יש פה הצעת החלטה להקים צוות להתמחרות .אני מדבר על זה .אל תכניסו
דברים לצוות .הצוות הזה מדבר על התמחרות בלבד .אוקי? כמו שערכנו,

"חבר"  -למען הרישום הטוב

ר.ב.
21
ישיבת מועצת עיר מן המניין מס'  7/10מתאריך 9.5.2010

04145

שנייה ,הייתה לנו התמחרות כזו בנושא הביטוח .הייתה לנו התמחרות כזו
בעוד איזה נושא ,זו ההצעה.
חיים שאבי:

זה לא אותו דבר .אנחנו מעלם הצעת החלטה שמשרד הפנים יאשר לנו
התקשרות לתשע שנים.

יגאל שמעון :זה לא קשור לצוות התמחרות ,אל תערבבו דברים .אני מדבר איתך עכשיו.
חיים שאבי:

מקובל כמו שאלי טימור אמר ,צריך לבחון את זה באמת.

יגאל שמעון :זה בנפרד ,זה אלי טימור מחזיק תיק הספורט ,יעשה את הדיונים שלו .שנייה
רגע.
אלי טימור:

אני חושב שצריך להסביר לחיים את המשמעות של הטבלה שנבנתה .הטבלה
שנבנתה יש לה איזו שהיא משמעות מסוימת על מנת להביא את האיש הנכון,
את האיש המתאים ביותר שיוכל להביא את השירות הטוב ביותר .ויכול
להיות... .

ירון סולברג :יש את מנהל מחלקת הספורט ,יש את היועץ.
אורי היילבורין :אמרו כאן שני דברים עקרוניים .אחד ,איך להעמיד את המקום הזה לפי
התקן שהוא לא עומד בשום קריטריון פשוט והוא לא נותן תשובה לדרישות,
רק בגלל שהרשות חזקה והמקום הזה נשאר פתוח .הוא לא מתאים לדרישות
של משרד הבריאות ,צריך להשקיע שם לא רק סינון ,מערכת הסינון לא
מתאימה ,כל המערכת לא תקינה .הדרך השנייה הייתה להבטיח שיבוא
מישהו שיש לו יכולת ,שיש לו ניסיון ,שיש לו גם רקורד מסודר בבנק ,שלא
יבואו כל מיני קבוצות שיתמחרו .אלה שני העקרונות .זה נפל ,מפני שכל
הרציניים הגיעו ,גם כאלה שלא לקחו את המכרז ,אלא השתתפו וקראו אצל
האחרים ,אמרו שמיליון וחצי שקל להשקיע לחמש שנים זה לא כלכלי .אם
זה היה לתקופה יותר ממושת אז היה להם כדאי להעמיד את זה בדרישות
האלה .עשינו בדיקה של מערכות החשמל ,הם נפלו ,יש שם שמונים אחוז של
המבנים שלא נבנו בהיתר בכלל וצריך לסדר אותם .לכן הגיעו בעדינות
למיליון וחצי .מי שייכנס לשם הוא גם יחליף אם חדר הכושר לא בטוח אם
יישאר שמה איזה זכר ממה שקיים היום ,אז השיקול הזה היה גדול לחמש
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שנים ,לכן ,או שהרשות תפעיל את זה בעצמה ,או שיציעו מכרז לתקופה יותר
ממושכת עם קריטריונים מוגדרים שלאנשים האלה יש יכולת גם פיננסית
וגם ניסיון.
גדעון סעדי:

הצורך בהשקעה ראשונית של מיליון וחצי בערך ,יצר את המצב שאנחנו
מבקשים להאריך ,כי המפעילים לא מוכנים להשתתף במכרז של חמש שנים.

אורי היילבורין :עשינו איזו טבלה בשביל לבדוק את היכולות ואת הכישורים.
אלי טימור:

אני רק מציע ברשותך אדוני היו"ר ,הוועדה הזו צריכה לקום וכמה שיותר
מהר ,טוב שתעשה שתקום ותדון ,וביחד עם זאת יכול להיות שנקבל החלטה
שאנחנו סומכים על הרשות ,והרשות יכולה לבצע את העבודה בתנאים כאלה
ואחרים ואנחנו מוותרים על המכרז הזה .יכול להיות שאנחנו נחליט שדווקא
מי שעושה את זה היום יכול להמשיך לעשות את זה בדרך כזו או אחרת ,אבל
תנו לנו את הצ'אנס לקבל החלטה .בסדר? אז אני מבקש באמת שנקבע כבר
לשבוע הבא את הפגישה ,יבואו אנשים ומוזמן באמת כל אחד שרוצה לבוא.

גדעון סעדי:

קודם כל אני חושב שנפלה לנו הזדמנות להיטיב עם הציבור .יש לנו נכס
עירוני שהוא נכס פנאי מה שנקרא ,תרבות הפנאי ,הרבה אנשים ,רוב
האוכלוסייה בהוד השרון לא יכולה לעשות מנוי בספורטן ,הספורטן מה
שנקרא קנטרי ,הסכומים שמה הם באמת אסטרונומים ולכן האוכלוסייה
שאנחנו יודעים ששייכת לעשירון האמצעי לא יכולה להשתתף .עכשיו ,נכון
שזה עסק וזה ביזנס ואנחנו רוצים למקסם את הנכס הזה .יש לנו אינטרס
שנקבל את המקסימום מהמפעיל .יש לנו אינטרס שהמחיר יהיה יותר גבוה.
אבל ,יחד עם זאת אם אנחנו נדאג שקופת העירייה תקבל  20,000בחודש,
 50,000בחודש ,ונשלח  47,000תושבים או  40,000תושבים או 20,000
תושבים שיהיו נגישים למקום הזה ,אז יכול להיות שאנחנו מכתירים ,ולכן
אני אומר ההצעה של אלי במקום ,צריך לבחון את הפן הציבורי ,החברתי אם
באמת ניתן ,וזה אפשרי ומותר לנו לפי החוק לעשות את הדבר הזה ואז
לקבוע שמישהו יעלה רק  3,000שקל או לא  7,000שקל .ההזדמנות שלנו פה
ה 15-איש פה זה באמת להסתכל עם הפנים לתושב ולייצר לו אפשרות ולקבל
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את הברכה הזו .רבותי ,הרבה אנשים לא יכולים להגיע לבריכה .נושא נוסף,
באמת בזמנו כשאנחנו היינו צעירים עדין צעירים ,אבל צעירים יותר ,בתי
הספר הלכו השתמשו ולימדו אותם שחייה ,חזה פרפר וחתירה .היום הורים,
יש משפחות עם שלושה ,ארבעה ילדים לא יכולים לשלוח למקום פרטי,
התקציב שלהם הוא דל ולכן אנשים לא נהנים לא מהלימוד ולא מהשחייה.
ודבר אחרון ,יש לנו ציבור גדול של ציבור מסורתי בהוד השרון שלא נהנה
מהבריכה הזאת .בקנטרי אנחנו לא יכולים לכפות ,זה עסק ,זה ביזנס וקשה
לנו .אבל משהו שהוא עירוני ,אנחנו יכולים לנסות להקציב קריטריונים של
שלוש שעות בשבוע ,כמו שפועל ברעננה ,פועל בכפר סבא ובהרצלייה שבדקנו
וזה קיים ,אם באמת זו מטרה אחת משותפת של כל האנשים שנמצאים פה,
באמת עם התבונה של אלי שיש לו את הרגישות הזאת ,אני מקווה שנצליח
על איזו שהיא הצעה שגם זה נהנה וגם זה נעשה .גם העירייה תוכל לתפקד
בפן כלכלי שמצדיק וגם הציבור ייהנה.
אלי ואני יכול להוסיף עוד דבר אחד ברשותך ,שאני רואה את הציבור הבוגר,

אלי טימור:

הפנסיונרים שלא תמיד יכולים להגיע למרכז האמנויות ויכולים לבוא למרכז
ספורט בשעות הבוקר ,לתפוס פינה חמה וזה מה שאנחנו מבאים.
משה ארז:

בגלי השרון בכ"ס יש גרעין גדול של .....
החלום הוא יפה .אתם  20שנה הייתם חברי מועצה וזה היה שלנו ולא

יחיאל דמארי:

עשיתם כלום אז מה עכשיו?
משה ארז:

נתנו לכם.

)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

אני רק רוצה להוסיף שמיליון וחצי לא יפילו את עיריית הוד השרון .זה נשמע
שצריך להשקיע הקומפוזיטור המתכנן ,הרעיון הוא שמיליון וחצי שקלים או
שני מיליון שקלים לא יפילו ,בחגיגות ,באירועים לפעמים בעונה אחת בקיץ
אחד מוציאים סכומים דומים .אם אותו דבר מחולק ל 10-שנים ,הגיע הזמן
שנוכל לתת את המענה הזה לציבור .תודה.

איציק בן דור :שמעתי את חיים ,אני רוצה רק להזכיר שבהכנת המכרז הזה לא ישבנו
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בישיבה אחת או שתיים ,הרבה מאוד שעות ,גם יחד עם אורי ,יחד עם ירון,
יחד עם איתי ,עם איילת ,אבידע ,ובאמת שקלנו ,הכוונה הייתה באמת להביא
מכרז כמו שחיים אתה אומר רצינו באמת להשיג אחרי הנפילה ממה שיש לנו
היום רצינו באמת להשיג את הטוב ביותר ,וחשבנו שאת הטוב ביותר אפשר
להשיג עם כל מיני הנחיות כאלה ואחרות ,עם תפקידים כאלה ואחרים אם
כבר יבוא מישהו יבוא מישהו הכי טוב .אז קודם כל אני רוצה לציין ,באמת
עבדנו על המכרז הזה הרבה שעות ,הרבה מאוד שעות ,ומי שהוביל את זה
היה היועץ המשפטי .אנחנו כמובן היינו בצד המקצועי גם אורי וגם כל
החבר'ה שציינתי .אני חושב שברגע שזה עלה על הכתב אז באמת עשינו
להביא את האנשים הטובים ביותר ,כנראה שזה באמת גדול עליהם ,בגלל זה
יש גידול לתשע שנים ,ואני מקווה שבסופו של דבר מועצת העיר תקבל
החלטה שבאמת הבריכה הזאת תפעל לטובת העיר ,כי בעיר הזאת כ50,000-
איש היום והיא גדלה ,אנחנו צריכים עוד בריכה לידינו ,בריכה טובה שתשרת
את מרכז העיר ותנוהל בצורה הכי טובה.
יגאל שמעון :אני ברשותכם מבקש אולי נצביע ואתם נוסיף את גדעון ואת יחיאל לחברים,
אבל עוד סעיף אחד שאני מבקש להוסיף שם שהקוורום של הישיבה יהיה
משלושה .כלומר ,יש לך שלושה חברים תפתח את הישיבה .זאת אומרת אי
אפשר לחכות לכולם ולתאם .בסדר? אז הקוורום הוא שלושה .אמיר.
אמיר כוכב:

אני מבקש שתסיר אותי מהרשימה הזאת ,לא ביקשתי להיות חבר בוועדה.

יגאל שמעון :אז אני מבקש להסיר אותך ,בסדר.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה כפי שהיא מובאת פה .מועצת
העירייה מאשררת את החלטתה לאשר את השכרת מרכז הספור ברחוב
פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים .מצטרפים לצוות יחיאל וגדעון.
הקוורום לפתיחת ישיבה החל משלושה חברי צוות .מי בעד? מי נגד? נגד
אמיר ויואב ,מי נמנע? אף אחד.
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הצבעה:
 9בעד :יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,אלי טימור,
נדב דואני ,משה ארז ,גדעון סעדי חיים שאבי.
 2נגד :יואב רוזן ואמיר כוכבי.
נמנעים :אין.
החלטה מס' :45/10
מועצת העירייה מאשררת את החלטתה לאשר את השכרת מרכז הספורט
ברחוב פדויים לתקופה של תשע שנים ו 11-חודשים.
18:55ראש העירייה מצטרף לדיון
ניצה משה:

אישור תב"ר  :1227מחזור הלוואות מים וביוב לשנת  – 2010ע"ס
.33,475,000
בקשתו של גזבר העירייה להביא תב"ר זה דחוף לאישור .אישור תב"ר :1227
מחזור הלוואות מים וביוב לשנת  – 2010ע"ס  ,₪ 33,475,000מבנק דקסיה
לתקופה של  16שנים בריבית של עד פריים לשנה ,מותנה בשעבוד הכנסות
עצמיות של הרשות ,למעט הכנסות ממים וביוב .קיבלתם את מכתבו של גזבר
העירייה .בבקשה.

אמיר כוכבי :לפני שאנחנו מתחילים דיון בנושא הזה ,אני פניתי אתמול בלילה ליועמ"ש
וביקשתי ממנו שיורה על הסרת הנושא מסדר היום .אני אשמח להסביר ,אם
לא ,אפשר לעבור לתגובה של היועמ"ש.
חי אדיב:

מה זה יתרום למאמץ הכללי לשיפור ואיכות החיים בהוד -השרון ,לתושבי
העיר?

אמיר כוכבי :כיתבתי גם אותך במכתב ושם הוסבר.
חי אדיב:

עזוב רגע את הפרוצדורה ,הפרוצדורה חשובה בהחלט ,אבל אני שואל שאלה.
אנחנו נדחה את בקשתך נגיד ,מה אתה ותושבי הוד השרון ירוויחו מזה? יש
פה הצעה ,אנחנו חוסכים כמעט מיליון שקל לשנה .כפול  16שנה זה  16מיליון
שקל .מה הבעיה? נרצה ניקח ,לא נרצה לא ניקח .מבחינת פרוצדורה אתה
רוצה שנפסיד את זה? לא נפסיד ,נדחה את זה לעוד חודש .באמת מעניין אותי
לדעת מה חושב הראש שלך כאופוזיציה?
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אמיר כוכבי :מיד אחרי שקיבלנו את הזימון הזה שאני גם ככה על רגל אחת ,גם זימון
מאוחר מידי ,גם זימון בהול גם לוועדת כספים גם לישיבת מועצה .ניחא ,נגיד
וועדת כספים לא חשובה ,ישר למועצת העיר .אני לא יו"ר הוועדה ,אני פחות
לחוץ על הפעלים שלה .לא שאתה לחוץ ,אבל אם הייתי יו"ר הוועדה הייתי
לחוץ על הסדר שלה .ואז באו ואמרו לי לא ,פנו ממשרד האוצר ,ממש שלשום
בלילה ,עניינים .אז יש לי מכתב מ 11-באפריל ,אז אם לעיריית הוד השרון
לוקח חודש פחות יומיים לזמן וועדת כספים על נושא כל כך חשוב כמו
שאתה אומר ,אז בואו ,אולי פעם אחת צריך לקבל איזה פנדל על עבירה
טכנית ואולי אז יפיקו לקחים.
חי אדיב:

מתי קיבלת את המכתב הזה? אם הוא אומר  11באפריל ,זה קודם כל זה
שבועיים.

מיכאל בלומנפלד :ב 11-לאפריל זה מופנה לבנק דקסיה.
חי אדיב:

מתי אתה קיבלת?

מיכאל בלומנפלד :קיבלתי עכשיו .אני מסביר לו .אני אסביר .הלוואה של  33מיליון שקל,
זו הלוואה שהאוצר נתן לנו מכספי האוצר ,יש מימון של האוצר בריבית היא
 5%צמוד למדד .בא האוצר ואני רואה פה ,תאמינו לי המכתב הזה שאתם
רואים של האוצר אני ראיתי לפני עשר דקות ,רבע שעה ,מי שעשה את כל
העבודה הזאת זה בנק אוצר השלטון ,פנה לאוצר וביקש עבורנו את פירעון
ההלוואות האלה .הם באו אלינו עם ההצעה ,לא ידענו בכלל שהם פנו לאוצר.
האישור הזה לא היה אצלי .מתי אני התעוררתי ,כשקיבלתי ב 4-למאי 2010
קיבלתי אישור של משרד הפנים על ביצוע הלוואה ,הוא מאשר לי הלוואה על
 33,275,000בתנאים של פריים .אם מבחינת העירייה ,אם לא ניקח את
ההלוואה הזו אנחנו מפסידים .כי היום אנחנו משלמים  5%צמוד בהלוואה
של פריים ,זו הלוואה טובה מאוד ,כדאית מאוד .מה עוד שיש סיכוי,
יואב רוזן:

זה הלוואה של התאגיד? זו לא ההלוואה של העירייה?
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מיכאל בלומנפלד :שנייה ,אני אסביר .התאגיד אמור לשלם לעירייה  43מיליון שקל .מתוך
הסכום הזה אנחנו דורשים מהתאגיד שיפרע את ההלוואות האלה ,גם
לתאגיד יהיה יותר קל לשלם את הכספים האלה שהם יהיו בתנאים יותר
טובים .יש עידוד של התאגיד שהתאגיד יש לי מכתב מטעם אוצר השלטון
שכל סכום שאנחנו נרצה בעתיד לפרוע בהודעה של  60יום מראש נוכל לפרוע
מתוך ההלוואה הזו .אני מאוד מקווה שנצליח לפרוע את כל ה 33-מיליון,
אבל לפי מה שאנחנו שומעים בימים האלה ,כנראה רק  20מיליון יפרע ,מתוך
זה רק  13מיליון.....
יגאל שמעון:

כמה כסף זה יחסוך לעירייה?

מיכאל בלומנפלד :לעירייה יחסוך כמו שאמר ראש העיר כמיליון שקל בשנה .ב 16-שנה 16
מיליון .זה צריך להיות אבסורדי לא לקבל את ההלוואה ,וזו מתנה .וזה
בתוקף לפי המכתב שראית כרגע ,אני דרשתי את המכתב לפני  10דקות
קיבלתי אותו ,וכדי להוכיח לכם שיש לנו מגבלה עד  11למאי .זה כל הלחץ.
קיבלנו את האישור ב 5-למאי ועד ה 11-למאי אני צריך לקבל את ההלוואה,
אם לא נקבל את זה אז הפסדנו.
ירון סולברג :מיכאל ,אבל משרד הפנים נתן את ההיתר עד  31בדצמבר .2010
מיכאל בלומנפלד :נכון אבל זה לא המצב.
ירון סולברג :בנק דקסיה הרי עובדים בתיאום.
מיכאל בלומנפלד :אני דיברתי כרגע עם בנק דקסיה ,דיברתי איתם לבקש ארכה ,הם
אומרים אין סיכוי... ,
זה נגמר עוד יומיים.

משה ארז:

תוקף אישור זה לחודש מיום הוצאתו .זה ברור.

חיים שאבי:

מה אתם מרוויחים מזה?

יואב רוזן:

אין כאן עניין של רווח והפסד .אוקי?

חיים שאבי:

העירייה הולכת להפסיד פה ,יש סיכוי שנפסיד.

יואב רוזן:

לפני  40דקות ניסה לשכנע אותי יו"ר תאגיד המים שאין קשר בין העירייה
לבין התאגיד .פתאום אנחנו אומרים הלוואות לצורך התאגיד.

יואב רוזן:

ממשכנים את ההכנסות העצמיות.
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חי אדיב:

רוזן ,רוזן ,אז אני אסביר לך.

יואב רוזן:

משפט ,חצי משפט ,כמו שאני אומר פרוצדורות .לפני  43דקות עשו לי
פרוצדורה על זה שבמכתב ,בשאילתא ,בנושא כל כך מרכזי בישוב כתבתי
מספרים חלילה ואז עונים לי רק על חלק מהשאילתא בגלל פרוצדורה,
באמת.
יש הבדל .אני מקווה שאתה לא מפסיד כסף בפרוצדורה הזאת .ופה העירייה

חי אדיב:

מפסידה.
אתה חשבת שראש העיר היה מסכים להקים תאגיד שלוקח את ההכנסות

משה ארז:

ויש לו הלוואות על המכון  40מיליון? הוא הלך לרגולטור הממשלתי.
יואב רוזן:

אתה אמרת שאין קשר.

משה ארז:

יש קשר.

יואב רוזן:

יש קשר? אז אל תסתור את עצמך.

משה ארז:

קנינו את כל החובות ואת כל זה....

חי אדיב:

אני אסביר לך) .מדברים ביחד( אני אסביר ,בוא אני אגיד לך ,אני רוצה
להערה שלך ,יש קשר .רוזן ,זה לא קשור לאופוזיציה ,קואליציה ,עכשיו
באמת זה כסף .בהוד השרון יש תאגיד שעל פי ה חוק של המדינה התאגיד הזה
קנה מאיתנו את כל מה שהשקענו בשנים האחרונות .עיריית הוד השרון...

יואב רוזן:

ותוך חצי דקה הגדלת ביוב פי שניים ,פי שניים.

חי אדיב:

שניה ,תקשיב רגע להסבר שלי.

משה ארז:

אני הממשלה חייבים תאגיד .יואב לא מתאים לך...

אביבה גוטרמן :אבל זה לא החלטת תאגיד בכלל.
)מדברים ביחד(
חי אדיב:

אתם רוצים לשמוע הסבר או לא?

יואב רוזן:

אנחנו בסך הכול בעיר הכי יקרה פה באזור  1.79הוא גובה .4

משה ארז:

אנחנו קבענו את תעריפי המים והביוב?

אביאל אברמוביץ:

זה לא הנושא עכשיו .זה לא הנושא .זה משחקים ,תן לי לשחק.

)מדברים ביחד(
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אביבה גוטרמן :חבר'ה זה מחולק לשתיים ,יש את הפרוצדורה ויש פה מה אנחנו מגדירים.
חי אדיב:

אני לא מתווכח איתך על אופוזיציה וקואליציה ותעשו מה שאתם רוצים.
אבל ,אם אנחנו מחדדים סוגיות ,בוא לפחות מבחינת העובדות לא נבלבל.
התאגיד הוקם אחרי שניהלנו משא ומתן ארוך מאוד עם משרד הפנים ,עם
מנהלת הביוב והמים ובסופו של דבר סוכם ,כמו שעושים בכל תאגיד ,קונים
את הרכוש ,קנו מהעירייה את הרכוש .העלויות הגיעו לסכומים של כמעט 70
מיליון שקל .אני לא מדייק בכמה מיליונים ,אבל בערך  70מיליון שקל.
התאגיד צריך להחזיר לנו את הכסף הזה .אמנם זה יועבר בתשלומים ,הוא
יכול להחזיר לנו בלי קשר ל 33-מיליון שזה שדרוג .הוא יכול להחזיר
בתשלומים או במכה אחת .כשהכסף יחזור ,הוא צריך לכסות את הגירעון
המצטבר שלנו ,הוא צריך להחזיר חלק מעומס המלוות .בסופו של דבר ,זה
רק מוכיח כמה עיריית הוד השרון השקיעה בחמש ,שש שנים אחרונות
בתשתיות מתחת לאדמה ,וכשיחזור הכסף גם נחזיר את החובות .גם נחזיר
חובות ופתאום יהיו לנו פחות חובות ,זה כל הרעיון בגדול .במקרה הזה מתוך
 180מיליון שקל עומס מלוות שיש לעירייה ,אפשר אחרי תהליך עבודת מטה
גם ארוכה של הגזברות ,נוצר מצב ש 33-מיליון שקל אפשר למחזר ,אין יותר,
כל השאר אי אפשר להזיז .אם לא נמחזר את זה נמשיך לשלם את המיליון
שקל או שמונה מאות אלף שקל לשנה ,זה מצטבר בסוף הממוצע יוצא מיליון
שקל לשנה .חבל ,אתם מאחר ואתם אופוזיציה אחראית ,מבקרת וזה בסדר,
תמשיכו לבקר ,כי אם לא היינו עושים את זה היה לכם חומר פצצה לבקר
למה בזבזנו מיליון שקל בשנה .מיליון שקל אפשר להעביר אותם לדברים
יותר חשובים .אז אנא מכם ,למען טובת הציבור והכסף הציבורי תוותרו על
הפרוצדורה הפעם ותתעלו מעל הדברים לעשות "פנדל" .אני אתן לך הרבה
הזדמנויות לעשות "פנדל" ולנצח ,למען הציבור.

אמיר כוכבי :אני רוצה להבין למען הפרוטוקול ולמען הציבור אתה מבקש שאנחנו נתעלם,
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יש פה יועץ משפטי ,יש חוקים במדינה .אם אתה מבקש ממני לשמור על
החוק בשביל העירייה אולי יש פה יועץ משפטי שיגיד מה הוא חושב העניין
הזה.
משה ארז:

יש התנגדות .אם אתה מתנגד אנחנו מבינים.

ירון סולברג :אני חושב שלפי הדברים שנאמרו בדיון עד עכשיו ,אני חשבתי שברור לכולם
שאם מסתכלים על הדין מה הוא אומר ,הרי שלא ניתן לקיים דיון בנושא
הזה של מחזור מלוות בגלל שזה לא נמסר במועד.
אמיר כוכבי :לא שמעתי ,לא ניתן.
ירון סולברג :זה לא במחלוקת ,אני לא שמעתי גם את ראש העירייה אומר משהו אחר.
הייתה תמימות דעים שזה לא נמסר במועד וברור לגמרי שצריך להמציא את
החומר  10ימים מראש .אנחנו מקפידים על זה בשנים האחרונות ,בעיקר בכל
מה שקשור לכספים ,כך שהדין כאן הוא ברור ואני חושב שהפנייה של ראש
העירייה היתה לפנים משורת הדין לבוא ולראות אם ניתן.
ואב רוזן:

לפנים משורת הדין....

ירון סולברג :יואב ,על פי הדין אם תסתכלו על הדין בלבד ותשאלו אם אפשר לקיים דיון
או לא ,התשובה תהייה לא ניתן לקיים דיון ,משום שחברי המועצה זכותם
לקבל  10ימים מראש ,וכו' ,וללמוד בטרם דיון בוועדת הכספים .יחד עם
זאת ,אם חברי המועצה כולם מסכימים לכך שייערך דיון בנושא הזה ויקיימו
הצבעה ,הרי שבעניין הזה ,ואומרים לא חסר לנו זמן לצורך הלימוד ,ויש כאן
אילוץ שאומר כאן הגזבר שאני לא בדקתי לדעת אם זה נכון או לא ,אבל
אומר הגזבר ,והבעיה היחידה שלי היא משרד הפנים נתן את האישור
ב 4-במאי וזה לא יכול להיות משרד האוצר ,כי בדרך כלל הם מתואמים ,זה
לא יכול להיות שיש שישה ימים בין משרד הפנים למשרד האוצר .אבל בואו,
בהסתמך ,מיכאל ,כיוון שמיכאל אומר בדקתי  .....את הבנק.
משה ארז:

זה עובד של משרד האוצר ,זה לא איזה פקיד.

ירון סולברג :את האפשרות ואומר שמעבר ל 11-במאי לא ניתן בכלל ,חברי מועצת
העירייה אומרים שלא חסר להם זמן והם שקלו והם קיבלו את כל החומר
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שהם צריכים בעניין הזה ,והכול בסדר ,אז אני חושב שבעניין הזה תוכלו ,אם
יש הסכמה של כולם ,תוכלו לדון ולאשר .השאלה היא אם אתם אומרים
עדיין ,לא ,אתם רוצים לדון ולשקול את הדברים ולא הספקתם ......
אנחנו צריכים לפתוח פה אד-הוק וועדת כספים ולעשות דיון? )מדברים יחד(

חי אדיב:

ירון סולברג :גם היא כונסה מעכשיו לעכשיו ,גם היא כונסה לפרק זמן ....לכן כדי שיהיה
ברור ,אמיר ,לסיכום ,אם אתה מבקש להסיר מסדר היום כיוון שזה לא הוצג
במועד ,התשובה חד משמעית שלי שלא ניתן לקיים הצבעה וזה צריך לרדת
מסדר היום.
אמיר כוכבי :מאחר ואתה היועץ המשפטי אני יאלץ להסתפק בתשובה המשפטית ולא
בפרשנות המוסרית.
)מדברים ביחד(
כשיש איזושהי הצעה תמיד מסירים אותה בלי שום דיון בלי כלום ,כמה

יואב רוזן:

שאנחנו מתכוונים ,כלום ,יש שני צדדים למטבע) .....מדברים יחד(
היועץ המשפטי אומר עבירה ,אתה רוצה לעבור עבירה?

יואב רוזן:

אביאל אברמוביץ :אבל אם כל החברים מסכימים...
)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :יואב ואמיר באמת.
חי אדיב:

אמיר ,אתה שמעת את היועץ המשפטי אבל רק חלק ,לא שמעת שאתה יכול
לאשר? היועץ המשפטי אמר כאן שתי מילים :אחד ,לא חוקי ,אבל אם אתה
תסכים זה חוקי.

אביבה גוטרמן :אז אמיר ,זה מאה אחוז של המצביעים? אפשר פה אחד? אמיר ויואב,
ברצינות עכשיו אני מדברת ,יואב ,עם כל הכבוד ,אתם באמת חושבים שבגלל
הפרוצדורה הזו העיר תפסיד מיליון שקל לשנה? מיליון שקל? לא ,אני רוצה
לדעת בפה מלא) .מדברים ביחד( לא ,אני רוצה לדעת ,אתם שטוענים על כל
שקל.
יואב רוזן:

אביבה ואם אני רוצה לדעת מתי )לא ברור( וגם ההערות שלהם מותר לי
לקבל  ,....אז למה אני לא מקבל תשובות?
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אביבה גוטרמן :מותר לך הכול .אבל מה קשורה שמיטה להר סיני – מה הקשר?
)צעקות – מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :לא מעניין אותי עיתונות ,מעניין אותי שאנחנו נפסיד מיליון שקל בגלל
פרוצדורה.
משה ארז:

אז אנחנו לא אשמים.

אביבה גוטרמן :בטח שלא אשמים ,אבל אני רוצה לבקש מכם שוב לחשוב על זה ,גם יואב
וגם אמיר ,אני רוצה לשמוע...
אמיר כוכבי :אביבה את רוצה לתאם את האופוזיציה על תיאום הפרוצדורה ומי שלא
יתנהל על פי הפרוצדורה זה עולה מיליון שקל ,וזה לא פעם אחת מתחילת
הקדנציה הזאת זה פעם אחר פעם ,המכתב היום ליועמ"ש מכותב לוועדת
כספים לא חוקית מספר  .3זו לא פעם ראשונה ,זה נמאס וכל פעם תתעלו וכל
פעם פה .חלאס ,די .כנראה )לא ברור(
חי אדיב:

זה לא עניין של התעלות ,זה עניין של כסף...

אביבה גוטרמן :תצביע למי שאתה חושב שיצביע איתכם ,אבל לא כל העיר ,לא כל העיר.
תגיד למי שהחליט זה לא חוקי.
חיים שאבי :את יודע כמה זה לא חוקי – הוא קיבל את זה במייל ולא בדואר.
)מדברים ביחד(
אביאל אברמוביץ :אני קודם כל יעשה סדר על פי איך שאני מבין את הדברים .אחד ,אני
מסכים עם אמיר כוכבי ,הערה נכונה.
משה ארז:

כולנו מסכימים.

אביאל אברמוביץ :אני מסכים איתו .דבר ראשון .דבר שני אני מסכים גם עם יואב רוזן ,אם
הייתי יודע שהמיליון שקל זה יהווה עכשיו בעיה ,נעלה את זה לפני הנושא
של הסכומים בהתחלה ,זה בגלל הפרוצדורות ,אז הייתי נותן לך את
המספרים והיינו פותרים את זה .היינו יוצאים תיקו .הייתי נותן לך את
המספרים אבל לא יתנהל ככה .בסדר ,לצערי ,זה משחק פוליטי עכשיו ,אז
בפוליטיקה הולכים על פרוצדורה ,בסדר .אבל הפוליטיקה ואני לא אגיד את
המילים האלה עכשיו בוא נתעלה כי לא אוהבים את זה עכשיו ,אבל יש היגיון
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צרוף ,עזוב רגע פוליטיקה ,אז או שנקריב את מיליון השקל הזה בחודש ,זה
שש עשרה מיליון שקלים לשש עשרה שנה ,או שאתה יודע ,אחד מהצדדים פה
יצא מההתגוששות הזאת שהקואליציה או האופוזיציה לא הצליחו או כן
הצליחו ,וזה מה שאני רואה שהולך לקרות.
חי אדיב:

מה זה הולך....הבעיה היא....

אביאל אברמוביץ :חי ,חי בוא הם צריכים פה אחד שלהם .אז אם הם לא יסכימו אז זה
ייפול ,אבל אז אנחנו נגיד דפקו מיליון שקל בחודש והם יגידו בגלל
הפרוצדורה שלא מתנהלים נכון ,זה בסדר ,אוקי .זו התמונה.
משה ארז:

הציבור לא מעניין אותו פרוצדורה .מעניין אותו.

אביאל אברמוביץ :עכשיו זה לא הציבור ,עכשיו אנחנו יושבים פה ,זה התמונה .עכשיו אני
פונה לחברי.
יגאל שמעון :הוא ) אמיר כוכבי( יצא אז אפשר) ....צוחקים(
אביאל אברמוביץ :אני פונה לחברי לא מהמקום שדיברנו ,אלא מהמקום ,אם אפשר להחליף
את הסדר של הישיבה.....
אמיר כוכבי :לצאת כדי לא להיות נוכח זו כנראה דרך הפעולה שלו.
חי אדיב:

יפה .אמיר ,מילא אם היית מכין לי לשתות כוס קפה.

אמיר כוכבי :אני לא משנה את הדעה שלי .יש פה....
אביאל אברמוביץ :אם היה אפשר להחליף את הסדר של הישיבה הייתי נותן עכשיו ליואב
את המספרים כדי לפתור את זה.
יואב רוזן:

לא עושים לי טובות שעונים לי או לתושבים.

אביאל אברמוביץ :לא ,זה פוליטיקה ,זה המשחק הפוליטי שנעשה פה ,בסדר ,זה משחק
פוליטי .לא עניתם לנו ברור ,זה בסדר.
יואב רוזן:

בין כה אומרים לי האופוזיציה רעה .היא כתבה את זה בעיתון .יש לי הצעה,
תטיל על הגזבר ,הגזבר מספיק חזק באושיות המדינה ,שיבקש הארכה של
חודש ,או שבוע .ונביא את זה לדיון מסודר לוועדת כספים.

חי אדיב:

רבותי אני יכול להזמין אתכם תוך שבוע.ישיבה תוך שבוע?

ירון סולברג :אתה אומר אבל  10ימים זה לא נחשב אלא ואני רק אומר רק לפי התקנון
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ולפי החוק.
חי אדיב:

אבל בהסכמה אפשר?

ירון סולברג 10 :ימים בלי מועדים בלי שבתות ,את הכול בנקי .היום זה נטו ,זה רק ימי
עבודה.
משה ארז:

תבקש חודש מהאוצר יתנו לך את זה.

מיכאל בלומנפלד :מה אני עושה אם לא מאשרים לי?
חי אדיב:

רבותי ,תוך  10ימים לפי החוק ,אנחנו לא נתעסק עם פרוצדורה.

משה ארז:

רפי ,ממחר תעשו סבב טלפוני.

חי אדיב:

סיכמנו ,ניצה תוציאי זימונים.

ניצה משה:

אני מחר אוציא זימונים ליום ראשון בעוד שבועיים יתקיים דיון.

חי אדיב:

אדוני הגזבר ,אתה מתקשר יחד עם המנכ"ל לכל העולם מבקש את כל
האישורים הנדרשים .נקודה.

אביאל אברמוביץ :בשם נועם ובשמי ,אבא שלו חולה הוא לא יכול לבוא .בשם נועם פעיל
ובשמי אני רוצה להודות לקבוצה גדולה מאוד של אנשים שעזרה מאוד
והפעילה ותרמה לקיומו המוצלח מאוד של שבוע האהבה לכדור הארץ שנערך
בהשתתפות של מאות ילדים ומאות תשובי העיר ובראש ובראשונה לאביבה
עמיתתי ,שהפעילה את כל אגף החינוך כמו שצריך ,למנכ"ל ,לראש העיר,
לספיר ,לכל מי שעבד ועשה וטרח והפעיל את כל הפעילויות שצריך בכל מיני
מקומות בעיר בכל מיני צורות ובאמת אני חושב שעשינו דבר אחד נכון .תודה
רבה.
חי אדיב:

כולם מוזמנים לתערוכה במרכז אומנויות.

ניצה משה:

הישיבה הסתיימה.

ניצה משה

_________________
מרכזת ישיבות המועצה

חי אדיב

____________________
העירייה
ראש
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