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ייהעירהעיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת   

  מן המניין מס' 10/10 מיום 11.7.10 
 

 נוכחים בישיבה:

     ראש העירייה-                   מר חי אדיב

מ ראש העירייה"    סגן מ- מר יגאל שמעון               

    סגנית ראש העירייה -   אביבה גוטרמן    ' הגב

    חבר מועצת העירייה-יחיאל דמארי           מר 

    חבר מועצת העירייה-מר אלי טימור               

    חבר מועצת העירייה-מר נדב דואני                 

   חבר מועצת העירייה-מר נעם פעיל                  

    חבר מועצת העירייה-מר חיים שאבי              

     חבר מועצת העירייה   -            מר ארז משה    

     חבר מועצת העירייה- מר יואב רוזן                

    חברת מועצת העירייה- יפעת קריב            ' הגב

    חבר מועצת העירייה-מר אמיר כוכבי             

    חבר מועצת העירייה- מר יגאל הררי               

 

 נעדרו מהישיבה:

    סגן ראש העירייה-יאל אברמוביץ    מר אב

     חבר מועצת העירייה-מר גדעון סעדי             

 

 משתתפים בישיבה:

ל העירייה"   מנכ-מר רפי סער                   

    היועץ המשפטי לעירייה- מר  ירון סולברג          

    גזבר העירייה- מר מיכאל בלומנפלד   

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

 א. הצהרת אמונים של חבר מועצת העירייה מר יגאל הררי.
 

 ב. הנושא: חידוש פעילותה של החברה הכלכלית  - חברת "הוד-השרון" חברה    
                   כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ -

  

 כללי     ב.1
 הסבר:

" הוד השרון "–ירייה מבקשת לחדש את פעילות התאגיד העירוני  הע                 
 ולבצע יוזמות - ) התאגיד –להלן (מ "חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע

.השרון באמצעות התאגיד-לפיתוח הוד  

                  הפעילות הכלכלית באמצעות התאגיד תתמקד בתחומים המותרים 
:בפרט  בתחומים הבאיםו, בהתאם למטרותיו, הקבועים בתקנון  

  תשתיות ופיתוח  .א

 בינוי של פרויקטים עירוניים  .ב

 תרבות פנאי וספורט  .ג

 )הסדרה ואכיפה של חניה בתשלום(רשות חניה   .ד

 שילוט  .ה

                  
התוכנית העסקית אסטרטגית של התאגיד צורפה כנספח ב' לסדר היום 

. 27.6.10של הזימון למועצת עיר מיום   
את העניינים , בין היתר, ועצת העירייה לאשרבמסגרת זו נדרשת מ

:הבאים  

 אישרור ; שינוי שם התאגיד ;החלטה בענין חידוש פעילות התאגיד 

 אישור הוספת סעיף לתזכיר ;תקנות ההתאגדות ותזכיר ההתאגדות 
. ההתאגדות בהתאם להנחיות משרד הפנים  

 הצעת החלטה:
חברה כלכלית " וןהוד השר"מועצת העירייה מאשרת את חידוש פעילות  

, מ לטובת ביצוע המטרות שיוטלו על התאגיד מעת לעת"עירונית לפיתוח בע
לרבות ובפרט לעניינים , בהתאם לצרכי העירייה ולמטרות ההתאגדות התאגיד

 :הבאים

  תשתיות ופיתוח 1.

 בינוי של פרויקטים עירוניים 2.

 תרבות פנאי וספורט 3.

 )הסדרה ואכיפה של חניה בתשלום(רשות חניה  4.

 וטשיל 5.
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 לסדר היום של 'כנספח אצורפו (ותזכיר ההתאגדות  אישרור תקנות ההתאגדות 

 ).27.6.10הזימון למועצת עיר מיום 

 :שינוי תזכיר ההתאגדות בשני עניינים 

 : שינוי שם התאגיד3.1

: יבוא–מ "חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע" הוד השרון"במקום   
 

"מ"בעחברה עירונית לפיתוח הוד השרון "   
 

 לחוזר 2.12בהתאם לסעיף , אישור הוספת סעיף בתזכיר ההתאגדות 1.

  :כי,  הקובע5/04' ל משרד הפנים מס"מנכ
, החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין"

או להשכיר אותם לתקופה , למשכנם, להחליפם
העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת מועצת 

"םהרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפני  

 
.בהתאמה, החלטות אלה מחייבות אישור משרד הפנים ורשם החברות*   

 
 

 הנושא: מינוי דירקטורים לתאגיד העירוני ב.2
 

 הסבר:
עזרא : הינם, נכון להיום, חברי הדירקטוריון הרשומים ברשם החברות 

ל "יצחק אלקבץ ז, זכריה בן יוסף, אדם שאול, אייל פז, דוד זמיר, בנימיני
     . ויוסי מזור

נציגי . ימונו על ידי מועצת העירייה, שהם נציגי העירייה, חברי הדירקטוריון
ימונו ככל האפשר לפי יחסי הכוחות של , שהם חברי מועצה, העירייה

.הסיעות במועצה  
 

כל המועמדים האמורים יחתמו על שאלון כשירות להתמנות כדירקטורים 
נציגי העירייה (עיריות ומועמדותם תיבחן ותאושר בהתאם לקבוע בתקנות ה

.2006-ו"תשס, ) בתאגיד עירוני  
 

יובהר כי מינוי דירקטורים לתאגיד העירוני נעשה תוך מתן ייצוג הולם 
.לנשים בדירקטוריון  

 
  

 הצעת החלטה: 

אייל , דוד זמיר,  עזרא בנימיני-תופסק כהונתם של חברי הדירקטוריון  .1
 והם - . ל ויוסי מזור"יצחק אלקבץ ז, זכריה בן יוסף, אדם שאול, פז

 .יחדלו לכהן כדירקטורים בתאגיד העירוני

לפי , מועצת העירייה מאשרת מינוי חברי דירקטוריון לתאגיד העירוני .2

  עובדי עיריית ) 3(שלושה , חברי מועצה) 3(שלושה : החלוקה הבאה

:נציגי ציבור כדלקמן) 3(השרון ושלושה -                  הוד  
 
 
 

                
                   שלושה חברי מועצת העירייה שימונו כחבר דירקטוריון הם:
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                   1. מר חי אדיב – ראש העירייה                

                   2. הגב' אביבה גוטרמן – סגנית ראש העירייה 

                   3. מר גדעון סעדי – חבר מועצת העירייה
               

                   שלושה עובדי עיריית הוד-השרון שימונו כחברי דירקטוריון הם:

                   1. מר רפי סער – מנכ"ל העירייה

                   2. הגב' עליזה זיידלר גרנות – מהנדסת העיר

                   3. הגב' יוכבד נחמן, מנהלת מחלקת פרוייקטים במינהל הכספים
 

                   שלושה נציגי הציבור שימונו כחברי דירקטוריון הם:

                   1. הגב' אורלי שפי

                   2. מר עפר ליכט

                   3. מר בנימין גמליאל
 

בהתאם לסעיף , ב חוות דעת סגן היועץ המשפטי לעירייה"רצ

בדבר ייצוג הולם של בני , )נוסח חדש(ריות לפקודת העי )א3)(א(249
.שני המינים בקרב נציגי העירייה שאינם חברי מועצת העירייה  

 חוות הדעת מצורפת כנספח ג'.
 

בהתאם , כל המועמדים טעונים אישור ועדת המנויים במשרד הפנים*

.2006 –ו "התשס, )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(לתקנות העיריות   
 

 ב.3. הנושא: מינוי מנכ"ל זמני של החברה  הכלכלית של  הוד-השרון -

 

 הצעת החלטה:
-ל עיריית הוד" מנכ–              מועצת העירייה מאשרת את מינויו של רפי סער   

ל זמני של החברה הכלכלית ומסמיכה אותו לטפל בכל "כמנכ,               השרון  
. עילותה              ענייני החברה הכלכלית  וחידוש פ  

 

 ג. הנושא: אישור תב"רים ושינויים בתב"רים (החומר נשלח אליכם ב-27.6.10)

 . הנושא: אישור שינוי בתב"ר מס' 1151: 

                 אולם ספורט מערב העיר  הגדלה מ-  6,500,000 ₪ ל- ₪11,000,000,

יס  הגדלת הקצבת מפעל הפ: 4,500,000₪                מימון ההגדלה בסך   

). 1,153,710₪- סך (– 4,953,710 -ל ₪ 3,800,000 -                 מ  

– 6,046,290 -ל ₪ 2,700,000 -  הגדלה מקרן פיתוח   מ                 

).   3,346,290₪סך  (                 
:                  הסיבות להגדלה הינן תוספת סעיפים למכרז כדלקמן  

  .תקנת מיזוג אוירסעיף הצטיידות המבנה וה .1

  .תוספת מגרש ספורט חיצוני לרבות קיר תמך בהיקף .2

  ליצירת מקומות חנייה, עבודות עפר נדרשות בתחום הסוללה .3
.     נוספים מכיוון מערב  

  .ר נוספים לחדרי חוגים" מ120- .4

 .חיפוי אבן למבנה .5

 

 הצעת החלטה:
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                   מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' 1151: אולם ספורט מערב

.    11,000,000₪ -ל ₪ 6,500,000 - הגדלה מ–                  העיר   

  3,800,000₪ -הגדלת הקצבת מפעל הפיס   מ:                   מימון ההגדלה

  ₪ 2,700,000-והגדלה מקרן פיתוח   מ₪ 4,953,710 -                  ל

. 11,000,000₪-כ לאחר ההגדלה "ובסה ₪ 6,046,290 -                  ל  

 

 ₪  2. הנושא: אישור  תבר מס ' 1231: שיפוץ ושדרוג מקלטים 2010 ע"ס 
.מימון קרן פיתוחב                            1,000,000 ₪  

) נבנו בשנות השישים והשבעים( מקלטים ציבוריים 33השרון - בהוד:     הסבר          
. י העירייה" המטופלים ע                          
בבדיקה שערכה העירייה על מנת לקבוע מצבם של המקלטים נמצא                           

החשמל ויש לבצע      , כי קיימות בעיות במערכות המים והביוב                                
. ב בכל המקלטים"איטום וכיו,  ושיקום קירות בטוןתיקונים                           

מנהל מחלקת התשתיות של , י מחלקת הביטחון"הבדיקות נערכו ע                           
העירייה וצוות יועצים שכלל מהנדס אינסטלציה ומהנדס                                           

.קונסטרוקציה                           

     

 

 

 הצעת החלטה:
                   מועצת העירייה מאשרת  תב"ר מס' 1231: שיפוץ ושדרוג מקלטים 

.מימון קרן פיתוחב ₪ 1,000,000ס "ע  2010                    
 

 3. הנושא: אישור  תב"ר מס'  1230:  שיפוץ והתאמת משרדי העירייה  ע"ס 

.במימון קרן פיתוח ₪ 4,000,000                    
יש בכוונת , לצעדי ההתייעלות והחיסכון שנעשו בשנה האחרונהבהמשך :  הסבר      

אגף, מנהל ההנדסה(                  העירייה להעתיק  את משרדי העירייה השכורים   
מהלך זה יביא     ). הדוברות משאבי אנוש ומשרדים נוספים,                   התפעול  

.ל"שלמת העירייה בעבור המשרדים הנ                  לחסכון בעלויות השכירות שמ  
                   הצעת החלטה:

                  מועצת העירייה מאשרת  תב"ר מס'  1230:  שיפוץ והתאמת משרדי    

   .במימון קרן פיתוח ₪ 4,000,000ס " העירייה  ע                 

 

 4. הנושא: אישור תב"ר מס' 1234 –רכישת מניות לחברה כלכלית הוד-השרון:    

.במימון קרן פיתוח ₪  2,000,000. -על סך                     
  –השרון -      בכוונת העירייה לחדש את פעילותה של החברה הכלכלית הוד:הסבר

שתתמקד , מ"חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע" השרון- הוד"                  חברת   
:ם                  בתחומים הבאי  

  .תשתיות ופיתוח  .ו

 .בינוי של פרויקטים עירוניים  .ז

 .תרבות פנאי וספורט  .ח

 .חניה  .ט

 .שילוט  .י

 



11.7.10 מיום 10/10' רייה מן המניין מסישיבת מועצת העי  6 

השרון חברה כלכלית עירונית -הוד"תקנות ההתאגדות של ב "                  רצ  
                   לפיתוח בע"מ - מסמך המסומן כנספח א'  ותוכנית אסטרטגית 

                   להפעלת החברה הכלכלית הוד-השרון – מסמך המסומן כנספח ב'.      
 

 הצעת החלטה:

                   מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 1234 –רכישת הון מניות לחברה 

.במימון קרן פיתוח ₪  2,000,000. -על סך , השרון-                  הכלכלית הוד  
 
 

 5. הנושא: אישור  תב"ר מס' 1232:  הסדרת רחוב אהבה/הדרים ע"ס 

₪  700,000 –משרד התחבורה : מימון  בח" ש1,000,000                     

  .  300,000₪ –קרן פיתוח ו                    
 הצעת החלטה:

                   מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס ' 1232:  הסדרת רחוב אהבה/    

  ₪  700,000 –משרד התחבורה : מימון ב ₪ 1,000,000ס "ע הדרים                  

  .  300,000₪-קרן פיתוח                    ו
 

 6. הנושא: אישור  תב"ר מס'  1233 – הסדרת צומת ז'בוטינסקי/ מחתרות ע"ס 

קרן פיתוח ו₪  490,000 – משרד התחבורה :מימוןב, ₪ 700,000-                     

                   -210,000₪ .  
 הצעת החלטה:

                   מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  1233 – הסדרת צומת    

–משרד התחבורה : מימון ב, ₪ 700,000ס "מחתרות ע /בוטינסקי'ז                    

  . 210,000₪-קרן פיתוח ו₪  490,000                  
      

7. הנושא: אישור תב"ר מס' 1235 – תביעות משפטיות ע"ס -5,000,000, במימון: 
  .                   קרן פיתוח 

העירייה מחויבת להפריש בכל שנת כספים סכומי כסף מסוימים   :    הסבר  
יתכנו לכך שני מקורות . לטובת מימון פסקי דין שיינתנו כנגדה                  

   :מימון                   
  מהתקציב  תקציב רגיל לנושאים שממומנים בדרך כלל–שון הרא                  

. הרגיל                  
  שמתוכו ימומנו פסקי, )תקציב פיתוח( תקציב בלתי רגיל –השני                 

).'תשתיות וכד(דין שעניינים קשור בפיתוח פיזי של העיר                   
 

 הצעת החלטה:

       מועצת העירייה מאשרת  תב"ר מס' 1235 –  ע"ס -5,000,000.
,  תקציבית למימון פסקי דין שיינתנו ל ישמש כמסגרת"הסכום הנ        

.כנגד העירייה במימון קרן פיתוח,  יינתנו       אם  
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 ד. הנושא: אישור קיום מיזם למתן הלוואות לתשלום שכר לימוד לסטודנטים 
ובעיקר את התבחינים שהומלצו על ידי אגף , השרון-הוד                   תושבי העיר   

–                   החינוך   
                   רצ"ב: התבחינים שהומלצו ע"י אגף החינוך – מסמך המסומן כנספח
                              ד', עיקרי הדברים במכרז מסמך המסומן כנספח ה' והמכרז 

  לימוד לסטודנטים תושבי העיר          למתן הלוואות לתשלום שכר                     
                               הוד- השרון- מסמך המסומן  כנספח ו'.

 הצעת החלטה:
למתן הלוואות לתשלום שכר    מועצת העירייה מאשרת את קיום המיזם               

בהתאם לתבחינים  , השרון-ד העיר הו                לימוד לסטודנטים תושבי  
.י אגף החינוך"               שהומלצו ע  

      
 ו. הנושא: אישור שינוי הרכב בוועדות  ספורט, ביטחון וחינוך -

 ועדת ספורט  -  מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר    
:דה                          יגאל הררי ולהלן הרכב הווע  

  תפקיד בוועדה  שם
  חבר -אלי טימור 

  מועצה
  ר"יו

 חבר –נדב דואני 
  מועצה

  חבר

 חבר –נעם פעיל 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –משה ארז 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –יגאל הררי 
  מועצה

 חבר –מ יואב רוזן "מ(חבר 
  )מועצה

 –בת שבע מארק 
  נציגת ציבור

  חברה נציגת ציבור

 נציג –אלי מאיה 
  ציבור

  חבר נציג ציבור

 נציג –איתי לוי 
  ציבור

  חבר נציג ציבור

 נציג –ירון אלפרט 
  ציבור

חבר נציג ציבור  

 
 

 ועדת ביטחון – מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר יגאל 
:                         הררי ולהן הרכב הוועדה  

  תפקיד בוועדה  שם
 –אביאל אברמוביץ 

  סגן  ראש העירייה
  ר"יו

 –מ יגאל שמעון "מ(חבר   חבר –אלי טימור 
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  )מ ראש העירייה"סגן מ  מועצה
 חבר –משה ארז 

  מועצה
  חבר

   חבר–חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יגאל הררי 
  מועצה

 חבר –מ יואב רוזן "מ(חבר
  )מועצה

  מנהל אגף תפעול  יצק ספיר
  בטחון' מנהל  מח  יהודה-נעם בן

  הפיקוח'  מנהל  מח  אנח'יהודה ג
  נציג השר לביטחון פנים  
  נציג שר החינוך  

 
 ועדת חינוך – מר יואב רוזן מחליף את מר איל אורן ומר יגאל הררי מ"מ למר יואב 

:   רוזן ולהן הרכב הוועדה                      
  תפקיד בוועדה  שם

 ראש –חי אדיב 
  העירייה

  ר "יו

 חבר –אלי טימור 
  מועצה

  חבר

 –אביבה גוטרמן 
סגנית ראש 
  העירייה

  חברה 

 חבר –נעם פעיל 
  מועצה

  חבר 

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 חבר –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר 

 חבר –ז משה אר
  מועצה

  חבר 
  
  

מנהל או סגן בית ספר יסודי   
  נציג הסתדרות המורים

מנהל בית ספר על יסודי נציג   
  ארגון המורים העל יסודיים

  נציג וועד ההורים העירוני  
  ר מועצת התלמידים"יו  

 
  מר אביאל אברמוביץ מחליף את מר אלי טימור ומר יגאל הררי     –         ועדת מכרזים 

: מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה"                                   מ  
  תפקיד בוועדה  שם

 סגן –יגאל שמעון 
  מ ראש העירייה"מ

  ר "יו

 –אביאל אברמוביץ 
  סגן ראש העירייה

  )מ נעם פעיל"מ (–חבר 

 חבר –נדב דואני 
  מועצה

 –מ אביבה גוטרמן "מ(חבר 
  )סגנית ראש העירייה
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 חבר –וזן יואב ר
  מועצה

 חבר –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

           
מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה" מר יגאל הררי מ–         ועדת בטיחות בדרכים   

  תפקיד בוועדה  שם
 ראש –חי אדיב 

  העירייה
  )מ יגאל שמעון"מ(ר "יו

 סגן –יגאל שמעון 
  ייהמ ראש העיר"מ

  

 –אביבה גוטרמן 
סגנית ראש 
  העירייה

  חברה

 חבר –יחיאל דמארי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )חבר מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר

  מהנדסת העיר  
  מנהל אגף חינוך  
 תחבורה' מנהלת מח  

  נציג שר התחבורה  
  נציג שכונות בעיר  
  יטחון פניםנציג השר לב  
  יועץ תנועה  

               
:מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה" מר יגאל הררי מ–      ועדת כספים   

  תפקיד בוועדה  שם
 חבר –חיים שאבי 

  מועצה
  ר "יו

 חבר –אלי טימור 
  מועצה

 –מ יגאל שמעון "מ(חבר 
  )מ ראש העירייה"סגן מ

 –אביאל אברמוביץ 
  סגן ראש העירייה 

  רחב
  
  

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

חבר –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 חבר –משה ארז 
  מועצה

  חבר

          
מ למר יואב רוזן " מר יגאל הררי מ–)  רשות חירום לאומית–ל "רח(ח " ועדת מל  

:          ולהלן הרכב הועדה  
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  יד בוועדהתפק  שם
 ראש –חי אדיב 

  העירייה
  ר "יו

 סגן –יגאל שמעון 
  מ לראש העירייה"מ

  ר"מ ליו"מ

 -אביאל אברמוביץ  
  סגן ראש העירייה

 חבר –מ נעם פעיל "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )חבר מועצה

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 
           

:מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה" מר יגאל הררי מ–     ועדת רווחה   
  תפקיד בוועדה  שם

 חבר –יחיאל דמארי 
  מועצה

  ר "יו

 –אביבה גוטרמן 
סגנית ראש 
  העירייה

  חברה

 –אביאל אברמוביץ 
  סגן ראש העירייה

 חבר –מ נעם פעיל "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –יואב רוזן 
  המועצ

  )מ יגאל הררי"מ(חבר 

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יפעת קריב 
  מועצה

  חברה

 

ז. הנושא: אישור המלצת ועדת השמות מישיבה מס'  5   מיום 28  אפריל   2010 לקרוא  
                

-" שוטרכיכר ה"הדרים  על שם /                 לכיכר בדרך מגדיאל  
ל בבקשת  משטרת ישראל להסב את שם אחת "ועדת השמות דנה בישיבה הנ:      הסבר  

:                   הכיכרות בהוד השרון לכיכר השוטר ולהלן החלטתה  

                  החלטת ועדת השמות מישיבה מס' 5 מיום 28.4.10:  
ה של משטרת ישראל  להמליץ ועדת השמות החליטה לאשר את בקשת                 "  

".     כיכר השוטר"הדרים  על שם /                 למועצת העיר  לקרוא  לכיכר בדרך מגדיאל
  

 הצעת החלטה:

8.4.10 מיום 5'                 מועצת העירייה מאשרת את המלצת ועדת השמות מישיבה מס  
".כיכר השוטר"ל שם הדרים  ע/לקרוא  לכיכר בדרך מגדיאל                  
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:ניצה משה  
' אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס, ערב טוב לכולם

10/10.   

  הצהרת האמונים של חבר מועצת העירייה של חבר המועצה מר יגאל : הסעיף הראשון

  . אני מבקשת לשמור על השקט. בבקשה. הררי

  )רעש(

משום מה מסדר היום הושמטו הצעות לסדר ,  לפני שמתחילים,אני מבקשת :יפעת קריב

לפי פקודת . היועץ המשפטי סולברג אני מבקשת לבדוק. שנשלחו בזמן

מעבר לארבע , עיריות מחויבים להציג הצעות לסדר של חברי מועצת העיר

אבל הוגשו הצעות לסדר בזמן והן לא , הצעות אפשר להעביר הלאה

  .מופיעות על סדר היום

  .ארבע הצעות לסדר  :ר כוכביאמי

  ?מה השאלה, הלאה  :חי אדיב

  .אי אפשר לפתוח את הישיבה בלי הצעות לסדר  :יפעת קריב

  ?מה השאלה  :חי אדיב

אני חושבת שהישיבה לא , היועץ המשפטי, האם הישיבה יכולה להיפתח  :יפעת קריב

  .היא צריכה להיסגר, יכולה להיפתח

או , הצעות לסדר מהסוג הזה שאת מעלה. יפתחקודם כל הישיבה יכולה לה  :חי אדיב

אין , אין סיכוי, כל עוד שלא ישונו הסגנון והניסוח של זה, שכוכבי מעלה

  .נקודה, סיכוי שיעלו על סדר היום

  ?איפה זה כתוב, שנכתבו בלשון פוזיציה  :אמיר כוכבי

  ?        מי קובע את זה       :דובר

  .אני קובע את זה:          חי אדיב

אתה אומר שיש בידך ארבע הצעות לסדר ואתה לא מעלה ? אתה קובע  :יואב רוזן

  ?אותם

ואם תמשיכו לשסע אין סיכוי שזה . חופש הביטוי הוא לא חופש השיסוי  :חי אדיב

הדבר היחיד שאתה יכול לעשות זה להגיש שאילתא למשרד הפנים . יעלה

  .לבקש

  ?או שאתה מאשר רק כשזה נוח לך  :אמיר כוכבי
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  .הישיבה הזאת תתבטל  :ת קריביפע

  . אני שומע אותך גם כשאתה מדבר בשקט, דבר בשקט, כל עוד  :חי אדיב

  .אז אתה לא יכול לשמוע, אתה לא מקשיב  :אמיר כוכבי

  ....והסגנון. גם בעל פה וגם בכתב. חופש הביטוי הוא לא חופש השיסוי  :חי אדיב

ההצעות מאוד , יחידי שיש כאןהסגנון שלך והדוברות שלך זה השיסוי ה  :יפעת קריב

  ...ממוקדות ומאוד 

  .בזה נגמר הסיפור, רשמנו את זה לפרוטוקול  :חי אדיב

  .חבר האופוזיציה? אתה יכול לתת את דעתך בבקשה, היועץ המשפטי  :יפעת קריב

   ...משנה שלא יכול להיות? מה זה יעזור חוות דעתו  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  .זה הכול, בסגנון הזה, ינת ישראל יתבטא בצורהשחבר מועצה במד  :חי אדיב

  . תביא דוגמאות,  ובאיזה צורהבאיזה סגנון  :יפעת קריב

  . אם צריך אני אתן, אה  :חי אדיב

  .הצעות לסדר הן הצעות, לא  :יפעת קריב

  .תלונה, תגישי אה, תגישי  :חי אדיב

  .הצעות מאוד מכובדות  :יפעת קריב

  . ונה שלךתגישי תלונה ונטפל בתל  :חי אדיב

, יש פקודת עיריות, יש חוק, תגישי תלונה ואני אטפל. זה לא מערב פרוע  :יפעת קריב

  .אתה מחויב להעלות את ההצעות לסדר עד ארבע הצעות

  .זה לא יעלה, זה לא יעלה  :חי אדיב

יש פקודת עיריות של מדינת , אתה לא שריף בעירך, מה זה זה לא יעלה  :יפעת קריב

  .ישיבת מועצת עיר נפתחת בהצעות לסדר. להישראל ואתה מחויב 

  .פקודת העיריות לכאורה עובר עליה כמה פעמים בישיבה הזאת  :אמיר כוכבי

  ?את רוצה, אפשר להעלות ולהוריד אותה מסדר היום  :חי אדיב

  .זו פרוצדורה כללית. תעשה את זה לפחות  :יואב רוזן

  ?למה אתה צריך את הפרוצדורה הזאת  :חי אדיב

  .כי אתה לא צריך לקחת על עצמך את הדין  :ןיואב רוז

  .תשנה את סגנון הניסוח והדיבור  :חי אדיב

  .פשוט חידלון. כלוםתחפה על לקיחת הדין לידיים שלך לא   :יואב רוזן
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  .קדימה. הלאה, אוקי  :חי אדיב

  .יש פקודת העיריות שתגן על הדמוקרטיה  :יפעת קריב

  ... חזק מראש ממשלההוא יותר. אבל הוא ראש עיר:  יחיאל דמארי

  )מדברים ביחד(

יש פה מישהו ? מונדיאל, אתם לא רוצים מונדיאל, ה יש אולימפיאדה'חבר  :חי אדיב

  .ל"שהיה פה מנכ

  . כל מי שרוצה לראות כדורגל ילך כבר עכשיו  :אמיר כוכבי

  .ל משרד הספורט"מנכרוזן היה   :חי אדיב

  )מדברים ביחד( 

  ?פשר להפנות אליך שאלהיועץ משפטי א:        יואב רוזן

  .אם לא אז השעות הקטנות, אני אומרת שנסיים את הישיבה ונלך עכשיו  :יפעת קריב

  )מדברים ביחד(

  )לא ברור(אתם לוקחים בחשבון שכל הישיבה הזאת   :יפעת קריב

  .אני מבקש להפסיק, אמרו לי לא, אני פעם שעברה רציתי להגיד משהו  :יחיאל דמארי

  . לפתוח את הישיבהאי אפשר  :יואב רוזן

  .אי אפשר לפתוח את הישיבה  :יפעת קריב

  .יש גם שאילתות שלך שלא עלו) פונה ליחיאל(  :חי אדיב

   אני מבקש להתחיל את הישיבה: .....יחיאל דמארי

  . זה שאתה מזלזל בחברי קואליציה זה משהו אחר, בסדר  :אמיר כוכבי

עד . הצעות לסדר אסור,  הבאהשאילתות מותר לראש העיר לדחות לישיבה  :יפעת קריב

  .מעבר לזה מותר לדחות. ארבע הצעות לסדר הוא מחויב להגיש

  ) מדברים ביחד(

  . בוא נכבד את יגאל הררי, הלאה, טוב  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  .כל הישיבה תפסק  :יפעת קריב

  ?אתה רוצה לענות לה  :חי אדיב

  ? חוקיתהישיבה חוקית או לא. קחו את זה בחשבון  :יפעת קריב

  .ניתן ליועץ המשפטי להשיב  :חי אדיב

חובה לקיים ? חובה לקיים דיון בהצעות לסדריש האם , שאלת שתי שאלות  :ירון סולברג
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,  האם הישיבה יכולה להיפתח בלי.זו בכלל לא שאלה, דיון בהצעות לסדר

  ...אני חושב שהיא יכולה להיפתח במסגרת

  . כולה להיפסלזאת אומרת שהיא י, אתה חושב  :יפעת קריב

גם את . ..באמת, אני לא מבין אותך? את יועצת משפטית, ?את קובעת  :יגאל שמעון

  .שואלת וגם את נותנת תשובות

  )מדברים ביחד(

  .תקשיבו מה שירון אומר, תקשיבו. אני חוזרת על דברי  :יפעת קריב

חד עם י. ברור שיש בעיה עם כך שהצעות לסדר לא נדונות בפתח הישיבה  :ירון סולברג

לא נדונות אני חושב שלא צריך לגרום לכך שהישיבה לא הן  העובדה ש,זה

  ... למצוא את הדרךזאת הערה שצריך, זאת הערה. תפתח

, אתה אומר את זה בהתייחס לזה שגם המועצה יוצאת לפגרה עכשיו  :אמיר כוכבי

  ?ההצעות האלה לא יעלו בימים הקרובים

מצד שני כשההצעות , ון בהצעות לסדר מצד אחדל יש חובה לקיים דילככ  :ירון סולברג

  .אני לא חושב שזה מביא לבטלות הישיבה, האלה לא נכללות

  .עומד לנגד העיניים, בפקודת העיריות חובה? אבל איך זה יכול להיות  :יפעת קריב

לא (... אשמח אם תפני אותי לכך שהישיבה לא יכולה להיפתח אם לאאני   :ירון סולברג

  ) ברור

  )ים ביחדמדבר( 

, תעבירו ליועץ המשפטי אם אין לו את זה, הנה פקודת העיריות, בבקשה  :יפעת קריב

  .בבקשה

  ...את מה שאתתעזרי לי אני לא מכיר ) את הפקודה(יש לי אותה , לא:    ירון סולברג

  )מדברים ביחד(

  . רשום שחובה  :יואב רוזן

  )מדברים ביחד(

על פי חוק במדינת ישראל כמו שהזמנה , ועצהישיבות מ, יש נוהל, יש נוהל  :יפעת קריב

כמו שמספר חברי מועצה חייבים להיות כדי לפתוח , הייתה במספר שעות

. הנוהל הצעות לסדר לא בוצע. יש נוהל לגבי הצעות לסדר, את הישיבה

  .נקודה, הישיבה צריכה להיפסל

,  אבל זאת דעתי, אני טועהזאת דעתי אולי . זה לא מביא לבטל את הישיבה  :ירון סולברג
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  .זה הכול

  .בזה זה נגמר  :חי אדיב

  ...אני חושב שכן צריך לדון, אני לא חושב שזה בסדר  :ירון סולברג

  .בזה נגמר הסיפור  :חי אדיב

יחד עם זאת אני מבהיר שאני לא חושב שזאת סיבה לבטל ישיבת מועצת   :ירון סולברג

  .זה הכול, עיר

ות דעתך המשפטית שהקואליציה יכולה זאת אומרת אתה מסכים בחו  :אמיר כוכבי

ולא להעלות הצעות לסדר באופן . להמשיך לדרוס את חברי האופוזיציה

  .שיטתי

  ...אני מסכים שאי דיון בהצעות לסדר, לא:    ירון סולברג

  )מדברים ביחד(

כל עוד תמשיכו לנבל את הפה בכתב . אני יעזור ליועץ המשפטי ויעזור לכם  :חי אדיב

  . נקודה. לים לא יעלו לסדר היוםבונושאים שלכם המנה, או בעל פה

  )מדברים ביחד(

  ?סליחה  :יפעת קריב

תשני את . לא יעזור לך כלום. סוף, נקודה, חופש הביטוי ולא חופש השיסוי  :חי אדיב

? את מדברת על חינוך. חינוך זה דרכךה, לא תשני. הסגנון תקבלי תשובות

  .תהיי בן אדם קודם כל, דברי דרכך

בני הנוער ל שקל והעברת מתקציב אירועי הקיץ 60,000אתה לא לקחת   :ת קריביפע

  ?לטובת המסיבות של יום העצמאות

  ?מה זה משנה  :חי אדיב

  ?עשית או לא עשית, עשית או לא עשית? מה זה משנה  :יפעת קריב

  )מדברים ביחד(

  .אל תשסי, תפסיקי לנבל את הפה, תדברי יפה  :חי אדיב

  ?בלת את הפהאני מנ  :יפעת קריב

  .יש דברים שלא ראויים אפילו לקריאה בפורום הזה, כן, כן  :חי אדיב

 שקל מתקציב אירועי 60,000האם זה נכון שהעברת , אדוני ראש העיר  :יפעת קריב

  ?נכון, הקיץ לתשלום חובות יום העצמאות

  .בזה נגמר הסיפור, היועץ המשפטי אמר את דברו  :חי אדיב
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מנהל דיונים פה סביב השולחן הזה לא יכסה שום דבר על זה שאתה לא   :יואב רוזן

  .אז פה כתוב, המחדלים שלך ועל הכישלונות שלך

. בזה נגמר הסיפור, היועץ המשפטי אמר את שלו. הנושא הבא, הנושא הבא  :חי אדיב

  .קדימה

  .היועץ המשפטי אמר שזה לא בסדר  :יפעת קריב

  . שי תלונה למי שאת רוצה להגישותגי, תרשמי לפרוטוקול שזה לא בסדר  :חי אדיב

  ...אין מלך בעולם הזה   :יפעת קריב

  )מדברים ביחד(

יש , יש שר הפנים, מאחורי ראש עיר יש ראש ממשלה, יש מלך. יש מלך  :חי אדיב

. סוף, נקודה, ניפגש שם, יש בית המשפט הגבוה לצדק. מבקר המדינה

  .ניצה, קדימה

  

 הצהרת האמונים של חבר המועצה יגאל הסעיף הראשון בסדר היום זה  :ניצה משה

  .בבקשה, הררי

אני מתחייב לשמור אמונים למדינת ישראל ולמלא באמונה את שליחותי   :יגאל הררי

  .במועצה

. אני רוצה לאחל לך בהצלחה. נוירותוקודם כל תודה רבה שהצטרפת לש  :חי אדיב

 או וזה לא משנה אם אתה באופוזיציה, יגאל. אין לי ספק שנשתף פעולה

כל , שיתוף הפעולה הוא תנאי הכרחי להצלחה של כל אחד. קואליציה

  .שיהיה לך בהצלחה יגאל, השאר לא חשוב

  .תודה רבה  :יגאל הררי

 

חברה כלכלית " הוד השרון" חברת –חידוש פעילותה של החברה הכלכלית   .א

  מ"עירונית לפיתוח בע

הוד " חברת –הכלכלית חידוש פעילותה של החברה ', אני עוברת לנושא ב  :ניצה משה

העירייה מבקשת : הסבר. מ"חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע" השרון

חברה כלכלית עירונית " הוד השרון "–לחדש את פעילות התאגיד העירוני 

 ולבצע יוזמות לפיתוח הוד השרון –") התאגיד: "להלן(מ "לפיתוח בע

ד הפעילות הכלכלית באמצעות התאגיד תתמק. באמצעות התאגיד
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: ובפרט בתחומים הבאים, בהתאם למטרותיו, בתחומים הקבועים בתקנון

רשות , תרבות פנאי וספורט, בינוי של פרויקטים עירוניים, תשתיות ופיתוח

התוכנית העסקית . שילוט, )הסדרה ואכיפה של חניה בתשלום(חניה 

לסדר היום של הזימון שנשלח ' האסטרטגית של התאגיד צורפה כנספח ב

, בין היתר, במסגרת זו נדרשת מועצת העירייה לאשר. 27.6.2010-אליכם ב

שינוי שם ; החלטה בעניין חידוש פעילות התאגיד: את העניינים הבאים

אישור הוספת ; אשרור תקנות ההתאגדות ותזכיר ההתאגדות; התאגיד

כל זה על החברה . סעיף לתזכיר ההתאגדות בהתאם להנחיות משרד הפנים

  .הכלכלית

  ?מישהו רוצה להתייחס  :חי אדיב

אנחנו הולכים מחר לבטל ,  לאחר שיקול דעת.משפט אחד לא לעניין הזה  :יואב רוזן

אם נידרש ,  לעניות דעתנו היא לא חוקיתאת כל ההצבעות פה לישיבה כי

ולכן חברי האופוזיציה עוזבים כולם במחאה , ארכאות נלך גם לארכאותל

אתה ממשיך , תי נלאים שלךשלונות הבליעל חוסר הדמוקרטיה ועל הכ

  .לא איתנו, תמשיך ככה, שלונות ולמחדליםילנהל את העיר לכ

  .עם הסגנון שלך תגיע רחוק מאוד, מר רוזן, תגיע, תמשיך בסגנון שלך  :חי אדיב

אתה הולך בדרכיו של ראש העירייה הקודם וזה יפה לראות שאתה הולך   :אמיר כוכבי

להתעלם , לם מחברי קואליציהלהתע, בדרכו לרוקן את המועצה מתוכן

  ....מחברי אופוזיציה

אם היה חשוב לכם הייתם מגיעים בחמש וחצי בזמן ומקשיבים לחברה   :חי אדיב

  .הכלכלית

  )מדברים ביחד(

בזמן שאין , אם זה היה חשוב לך היית קובע את זה בזמן שאנשים יכולים  :אמיר כוכבי

  .מגבלות זמן

  )מדברים ביחד(

  .א מעל החוקאתה ל  :אמיר כוכבי

  . זאת לא הייתה ישיבה, יפעת סליחה, יפעת זאת לא הייתה ישיבת מועצה  :ניצה משה

  .אתם עושים מה שאתם רוצים  :יפעת קריב

  .....נו די נו, בגלל הכדורגלשאתם הולכים תגידו   :יגאל שמעון
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אדוני היקר הישיבה הזאת ) לא ברור. (הישיבה הזאת תיפסל, זה לא משנה  :יפעת קריב

  . פסלת

  .הישיבה לא חוקית  :דובר

  .קדימה. אתם רשאים לעזוב  :חי אדיב

יש אנשים שיושבים סביב השולחן שלא מתוקף היותם , היועץ המשפטי  :אמיר כוכבי

. אני מבקש להרחיק אותם בבקשה, נבחרי ציבורהיותם בעלי תפקיד או 

, אחורה, כן אחורה, את, את, ברגע שהם מתערבים בישיבת מועצה בצורה

  .הרגע אמרתי, הנה. עוד אחורה, עוד אחורה, עוד אחורה

  .תרגע תוריד את הווליום, אמיר, אמיר  :חי אדיב

ומנופפת לשלום לחברי המועצה כאילו אני לא יודע מי , כשהיא יושבת לידך  :אמיר כוכבי

כי זה בא לבית המדרש של , אתה אל תגיד לי מה להגיד לה, היא

לא עונה למה , לא עונה לשאילתות, לךההתנתקות והחזירות הניהולית ש

 השלטון שאתה חזה אור. שהחוק מחייב אותך לענות וזה מה שאתה מגדל

ואל תגיד , כנראה שהיה צריך לעשות לך בית ספר, אז הנה, מגדל פה רוצה

אני זוכר את עזרא עושה לך ככה וגם יותר גרוע . לי שלא עשו לך ככה

  .ך מספיקכנראה שלא עשה ל, אתה יודע מה. מככה

  .אוקי  :חי אדיב

את בעצמך כתבת בעיתון , ה אתם צריכים לעצור את הישיבה הזאת'חבר  :יפעת קריב

  .אבל אמרת שהועבר, אמרת שיש תקציב אחר, שאכן הכסף הועבר

  .אל תעני לה, אל תעני לה  :חי אדיב

  .ברבריות, באמת. קיבלת תגובה: אביבה גוטרמן

  ? האיפה הייתה ברבריות בז  :יפעת קריב

פעם הבאה . את פנית עם השאילתא שלך לעיתון וקיבלת תשובה בעיתון: אביבה גוטרמן

  .תעבירי את השאילתא לפה לא לעיתון

  .תודה רבה  :חי אדיב

  

  )מדברים ביחד(

  . תודה רבה, אוקי. הם רוצים ללכת, תן להם לעבור  :חי אדיב

  ?מה, על מה נישאר, הישיבה נפסלת  :יפעת קריב
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  . רבהתודה   :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  יפעת קריב ואמיר כוכבי עוזבים את אולם הישיבות, יגאל הררי, יואב רוזן 18:20

  ) אנשים יוצאים מהישיבה-מדברים ביחד (

אבל לא יכול להיות שחבר , רבותי תרגילים פוליטיים זה נחמד מאוד  :חי אדיב

הוא יעלה לא יכול להיות ש, מועצה ככל שהוא יהיה בכיר יותר וחשוב יותר

על הכתב וישמיץ את הנהלת העירייה וישמיץ את עובדי העירייה שעובדים 

מישהו צריך להגן . ישמיץ אותם לכל כיווןו, ומסורים ונותנים נתונים

וכל עוד שימשיכו . אם לא החוק אז הסמכות שלנו כחברי מועצה. עליהם

  ולגדף , להשמיץ

  ?מה זה היה  :נעם פעיל

אני אבליט את הדברים , העביר לך את הסגנון של המכתביםאז אני מציע ל  :חי אדיב

כל עוד שזה יקרה זה לא . תגיד לי אם זה ראוי או לא ראוי, החשובים

איך לסרס את , יכול להיות שאני אתייעץ עם היועץ המשפטי. יקרה

ההתבטאות ואת השיסוי של חברי מועצה שאין להם בכלל רסן למילים 

אין לי , אבל לא יכול להיות,  איתם פהאז אני לא אלך להתעמת, שלהם

ואני נותן , וזה בסדר, בעיה שיגידו נגדי כמה שהם רוצים ושיבקרו את כולנו

אבל לא יכול להיות שישמיצו פה את עובדי העירייה שעושים , חופש פעולה

, אנשים על חלק מהמילים האלה. אני לא אתן לזה יד, את עבודתם נאמנה

, אז אני לא מוכן לתת לזה יד, אל לא מזמןהאנשים נהרגו במדינת ישר

אני , נועם אני אראה לך. בואו נדבר על החברה הכלכלית, קדימה. נקודה

  .אני בטוח שגם אתה תזדעזע, מתחייב לשלוח לך

  )מדברים ביחד(

סיוני בסך ימנ, עם כל הכבוד של החברה הכלכלית, אני רק רוצה להגיד לך : יחיאל דמארי

 8, 7הפסידו ,  ארבע שניםעבדה, ם חברה כלכליתהייתה לנו פע, הכול

אני הפעם רוצה לבקש . תן לי לסיים.  עם הצחוקמיליון ובסוף נשארנו

, בשמי ובשם כל אלה שדיברו איתי היום בנושא של חברה כלכלית, בשמך

יש לי , הוצאתי עכשיו, לדחות את הנושא הזה עד שאני אלמד את הנושא

ואני , הוא נתן לי את החומר, ץ המשפטיאת כל החומר גם ביקשתי מהיוע
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פשוט שאני , ואם נביא את זה לישיבה הבאה, רוצה לעבור על זה עוד פעם

כרגע אני יכול לבוא ולהגיד לך שאני לא . אדע יותר טוב מאשר כרגע

אם , אחרת. זה ייקח קצת זמן וזה לא יהיה, עד שנעשה את זה, מסכים

  .אפשרי לדחות אז אני אשמח מאוד

ל "מנכמי שהיה הזמנתי לפה את ' א. אנחנו נעשה דרך פשוטה. אוקי  :דיבחי א

שייתן לנו סקירה וילמד אותנו דברים מעבר . החברה הכלכלית של נתניה

העירייה עשתה עבודת מטה , הדבר השני. למה שכתוב בנייר שקיבלת

ר שהגיש תוכנית עסקית טארוכה ואני מציע שיש פה את רואה החשבון לס

, אז אני מציע שנקשיב לו גם ונראה, הוא יציג לנו את הענייןש, כלכלית

יחד . אולי זה ישכיל אותנו עוד קצת כדי לתת לנו מוטיבציה להצביע בעד

כי החברה הכלכלית שהוקמה , אני מבין מה אתה אומר דמארי, עם זאת

יעיד דלל שאמר גם , באמת לא באה לידי מיצוי, לפני יותר מעשר שנים

  .1963 או 1962 של נתניה אושרה בשנת החברה הכלכלית

  . הוא אמר1972  :דובר

יכול להיות שזה פה . באופן אמיתי אחרי עשר שנים, התחילה לעבוד באמת  :חי אדיב

זה קשור ברוח של , והיום אנחנו,  שנה15שאישרנו אותה לפני , התהליך

וזו המטרה , באמת להפוך אותה לגוף ביצועי, ראש העיר והנהלת העירייה

אני יכול להגיד לך ולהבטיח לך שהמטרה שלנו זה לא להקים גוף , ליש

שאף עירייה : הוא אמר משפט אחד יפה. אין לי זמן, בשביל להקים גוף

הוד . במדינת ישראל לא מסוגלת לבצע גם את השוטף וגם את הפרויקטים

אין לה , שגם עיר קטנה וגם יש לה הרבה פרויקטים לעשות, השרון במיוחד

לעשות פרויקטים , במקבילו בניקיון , לטפל במדרכה ליד הביתאפשרות

ולכן מן הדין לעשות חברה , בהיקפים של מאות מיליונים של שקלים

שרואה חשבון , רטבואו נקשיב ללס', א, מה שאני מציע, לכן. כלכלית

מכובד שהכין עבודה ונשמע אותו ונראה אולי ימתיק קצת את תחושתך מן 

לפחות לגבי , ק מהעבר לגבי מה שיהיה בעתידאבל אין להסי. העבר

  .אוקי. הכוונות שלי ושל הנהלת העירייה החדשה

אנחנו שמענו כאן את מר דלל שמדבר על היתרון של . ערב טוב לכולם  :רטיוסי לס

אני התבקשתי להכין תכנית עסקית יותר מפורטת , חברות כלכליות
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אני הולך . העקרונותוהייתי רוצה להציג כאן את , בהקשר של הוד השרון

אבל הדבר , כי מר דלל דיבר עליהם, לדבר בעצם קודם כל על העקרונות

זה . החשוב הוא שחברה כלכלית היא בעצם זרוע ביצועית של עירייה

משום שזה לא משהו שבא להחליף את , עיקרון שחשוב להבין אותו

מיקד הוא , זה בעצם גוף שנמצא בין העירייה ובין השוק העסקי. העירייה

הוד השרון היא לא עיר רגילה . מה שמיוחד בהוד השרון. את ההליכים

מדובר בעיר שיש בה היקפי פיתוח מאוד מאוד . במובן שהיא ייחודית

אנחנו , מאתייםאלף גבוהים בשנים הבאות אנחנו מדברים על  מתחם 

ולכן אנחנו נמצאים בנקודת זמן שהיא , מדברים על מתחמים נוספים

  . ועוד נקודת זמן שחשוב לקבל החלטהיחסית קריטית

אותה . בהוד השרון אין בעצם צורך להקים מחדש את החברה הכלכלית  

  . חברה כלכלית שנכון להיום לא פעילה

גם הנקודה הזו . החברה נמצאת בבעלות מלאה של עיריית הוד השרון  

התייחס לזה מר דלל קודם לסוגיה של מדוע בעצם להעסיק חברה , חשובה

, ת ולא איזה שהוא קבלן חיצוני שינהל עבורנו את הפרויקטיםכלכלי

חברה כלכלית . החשיבה ולהשאיר את הכסף בתוך המעגל העירוני

אם יש דיבידנד , שבבעלות של העירייה היא משמשת כזרוע ביצועית שלה

נשאר בתוך , הכסף לא יוצא החוצה, לחברה הכלכלית הם הולכים לעירייה

  .המערכת

 קצת פרופורציה מה קורה ,הראות לכם מספר פרויקטיםהייתי רוצה ל  

מה הפרויקטים , מה ההיקפים, 2010היום במדינת ישראל של שנת 

אנחנו מדברים על פרויקט בנה . במגזר המוניציפאלי, שמתנהלים היום

גם כן פיתוח של אזורי בינוי , זה בראשון, זה הכול חברות כלכליות, מידתך

מי שמכיר את , עירוניים ופרטיים תל אביבחניונים , ראשוןבותעסוקה 

גם , אנחנו מדברים על פארק לתעשיות עתירות ידע גם היזום. חברת חוף

ה הטיפול 'חבר, כלומר יש כאן פרויקט של הקמה, ההקמה וגם הניהול

יש לנו כאן דוגמה ממש קרובה לידינו , מרכזי שילוט ופרסום חוצות. שלו

זה , ניהול של מרכז תרבות, ל אביבכמובן גם ת, שזה עיריית כפר סבא

, אני הולך לדבר על הפעילויות הללו, מטרוןביגם יש לי , רלבנטי עבורנו
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שזה נכון להיום , מטרוןביכיצד בעצם חברה כלכלית יכולה להרים את ה

  . לפחות מבחינה תקציבית, בעצם גוף שנמצא במצוקה

חנו מסתכלים כי אם אנ, ניקיון ואבטחה, שירותי הסעה: אפשר להמשיך  

גם נתניה גם מועצה , גם כפר סבא, גם רעננה, כאן בהקשר האזורי שלנו

כל הרשויות המוניציפאליות הללו מנהלות את , אזורית דרום השרון

זאת הדרך שנכון , זה לא מקרי, הפעילות שלהן באמצעות חברות כלכליות

שויות כך בעצם היום מתנהלות ר, 2010להיום כפי שציינתי תמונת מצב של 

  . בבקשה, זאת הנוסחה שעומדת עבורם בצורה המרבית, מוניציפאליות

 1999אני כבר דיברתי על זה שיש חברה של הוד השרון הוקמה בשנת   

, הזכיר כאן מר דלל את הסוגיה של הדירקטוריון הזו. בבעלות המלאה

, אני מדבר גם על הוועדה, בעצם סוגיה חשובה שיש ייצוג למגזרים שונים

זה , ראש העיר, ר דירקטוריון"יו, גם על נציגי ציבור, ל יועץ עסקיגם ע

האינטרס הציבורי . מבחינת התפיסות, חשוב שיש פיזור מבחינת הדעות

  . מוצג בצורה יותר טובה כשיש לנו פיזור כזה

אבל . אז אני לא אכנס, אני חושב שעסקו בזה יחסית די הרבה. יתרונות  

היום ברשות , תראו.  שיש מדדי הצלחההנושא, הייתה הערה אחת חשובה

קשה למדוד כיצד מחלקה . מוניציפאלית קשה למדוד מדדי הצלחה

משום שבדרך כלל ברוב המקרים המחלקות בעירייה , בעירייה מתפקדת

יש לנו תקציב אחד של העירייה שבו יש . לא מתנהלות כמשק סגור

, ש דוחות כספייםי, ניתן למדוד, חברה כלכלית ניתן למדוד. מחלקות שונות

, ל של החברה הכלכלית מתפקד"ניתן למדוד כיצד המנכ, יש דוחות אחרים

  .כיצד הוא יוזם פרויקטים וכיצד הוא מנהל אותם

גם פה נכון . החברה איננה מתוקצבת על ידי הרשות, נקודה חשובה נוספת  

עה תנר הזה הוא בסך הכול בשביל ה"אבל התב, ר"שהונח על השולחן תב

דיברו על כך שהחברה הכלכלית של נתניה התחילה לעבוד . לותשל הפעי

אבל , ליצור איזה שהוא תוכן, יע אותהתנוגם שם היה צריך לה, 1981בשנת 

  . לאחר מכן בשוטף אין כאן תקצוב של החברה הכלכלית

הפעילות היא . החברה הכלכלית בדרך כלל עובדת על ידי אאוט סורסינג  

  . יזמית למטרות ציבוריות
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  )מדברים ביחד(

. גם עלתה פה קודם שאלה. אני עוד מעט אני קצת יותר אפרט בעניין הזה  :ריוסי לסט

יש כאן חברה )  מדברים ביחד–לא ברור (זה עניין של , נקודה נוספת חשובה

למשל על , אם אנחנו מסתכלים היום. שהיא ממוקדת על המשימות שלה

ל " ראש עירייה או מנכ.לאוו דווקא אני מדבר על הוד השרון, ראש עיר

, שלושים, עירייה היקף המשימות שעומדות בפניהם זה בערך עשרים

בין אם זה יכול להיות משימות שקשורות , ארבעים משימות כל יום

לעומת זאת חברה , לאירועים כאלו ואחרים, לוועד עובדים, למשרד הפנים

לכן גם . היא הרבה יותר מפוקוסת, כלכלית היא מתמחה בפעילויות שלה

  . הסיכונים לתשואות יותר טובות

דיברנו על זה שזאת זרוע , אני אתקדם פה. אני חושב שגם על זה דיברו  

אני רוצה לתת , תראו. יצירת פעילות להגדלת הכנסות העירייה. ביצועית

החברה הכלכלית הצליחה . למשל פעילות השילוט בתל אביב, לכם דוגמא

לעומת ,  של ההכנסות משילוטלהגדיל במאות אחוזים את ההיקפים

אני חוזר לנקודה של חברה שהיא יותר מיינד , התקופה שבה העירייה

  .הלאה. והרבה יותר

  .הדוגמאות שנתתם דווקא לא מהעולם הזה) לא ברור(כמה חברות יש   :אביטל בר

כי אחת ההנחיות , טרוןמאני עוד מעט רוצה לדבר דווקא על הבי, תראי  :רטיוסי לס

י זה לבדוק גם את הסוגיה של פעילות התרבות היום שאני קיבלת

טרון מנוהל על ידי עמותה שהיא גם נמצאת בקשיים מסוימים וגם מי מהבי

הוא לא שופץ שנים רבות , שראה את העולם הוא יודע שהוא יחסית ישן

ודווקא כאן יש דוגמא לפעילות מה שנקרא תרבותית חברתית שמכניסים 

כאשר הרעיון הוא שהפעילויות האחרות , תאותה אל תוך החברה הכלכלי

אבל זה , פעילויות שהן יותר עסקיות יוכלו לתמוך בזה, כלומר, יושפעו מזה

העירייה . הדירקטוריון זה בעצם העירייה, אני מזכיר לכם. הכול החלטה

  .מחליטה איזה פעילויות נכניס כאן כך שיהיה אפשר להתחיל אותם

בדרך כלל הפעילות הקלאסית של ,  תראו.תחומי פעילויות. אנחנו נתקדם  

במקרה שלנו יש גם את הנושא של מפעלי ) לא ברור(חברה כלכלית 

הפעלה וניהול רשות . עוד מעט אני אציין באיזה אופן, הספורט בעיר
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, אלא גם לייצר פעילויות נוספות, המטרה זה לא רק להפעיל, תראו. החניה

אם אנחנו מדברים על ,  למשל.פעילויות שאולי לא היו קיימות עד היום

אנחנו מדברים גם על הקמה של מגרשי חניה במובן שהכול , רשות חניה

אנחנו ישבנו על כך גם עם רשות , במסגרת כתוביות שיהיו מאושרות

כמובן שהכול במסגרת תוכניות , גם הקמה של מגרשי חניה, החניה

לקת גם עם מח, אנחנו ישבנו על כך גם עם רשות החניה, מאושרות

הפוטנציאל הוא , בדקנו את הפעילויות לעומק, גם עם הבימטרון, הספורט

טוב מבחינת פעילויות אפשר לצקת תוכן בחברה הכלכלית וגם בהערכות 

  .שמרניות הצלחנו להראות התוכנית העסקית מראה שיש יתרון כלכלי

, טוב. אם תרצו חברה כלכלית בכפר סבא זה מאוד מצליח הפעילות הזו  

הציג כאן מר דלל מבנה ארגוני של . צה לדבר קצת על מבנה ארגוניאני רו

אנחנו השתדלנו . אבל בנתניה היא חברה ותיקה, החברה הכלכלית נתניה

מבנה ארגוני שהוא באמת , לעשות כאן משהו שהוא יחסית מצומצם

בנינו כאן , ממש לקחנו, נדרש על פי חוקש, דירקטוריון כמובן, מינימאלי

איזו שהיא סקירה מנהל כספים או חשב בשלב ראשון יכול להיות בחצי 

, אלא רק להניע את התהליך, אין לנו כאן עניין להעמיס עלויות. משרה

, מנהל בינוי ותשתית זו פונקציה שלדעתנו היא חיונית, הנהלת חשבונות

מתחת לזה יש . הניע את הפרויקטיםכדי ל, איזו שהיא פונקציה הנדסית

שלדעתנו אפשר במינון כזה או אחר , ארבע פעילויות שלמדנו אותם לעומק

הדבר החשוב פה שניסו ליצור מבנה . להטיל במסגרת החברה הכלכלית

גם כאן מדובר באיזה . בנינו כאן איזה שהוא תקציב. ארגוני מאוד צר

ולות להניב לגבי שאלה מגוון פעילויות יכ, שהוא תקציב שהוא שמרני

טרון מייצרת בשנה הראשונה תחזית שלילית מפעילות הבי, שנשאלתי פה

המטרה שפעילויות אחרות יאזנו את הפעילויות של ) מדברים ביחד(לגבי 

הרעיון לדעתי להגדיל את . זה כמובן תקציב של שנה ראשונה. טרוןמהבי

  .רניהפעילות משנה לשנה ומדובר כאן בתקציב שהוא מאוד שמ

אנחנו בשלב הארוך אנחנו . תראו איך אנחנו רואים את הדברים לעתיד  

מרכזים , הייטק, רואים כאן חברה שעוסקת ממש באזורי תעשייה

אבל אם , במסגרת היתרים, ע"כמובן שהכול במסגרת תב, לוגיסטיים
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תראו יש כאן עיר שיושבת כאן על , מדובר כאן, אנחנו מדברים על חזון

ילות כל פע, 5כביש , 6בין אם זה כביש , בתוך מדינת ישראלצירים ראשיים 

, ספורט כמובן בצורה הדרגתיתוה הפנאי, פעילות התרבות, הפיתוח בעיר

אנחנו . מבני ציבור לכלל תושבי העיר, כמובן הדברים יעברו בהסכמה

. הייש כאן תוכנית לגבי פרויקט שלם של בית עירי, עירייהמדברים על בית 

זה לא אסטטי , יני העירייה כידוע לכם מפוזרים על כל העירהיום כל בני

  .וגם אנחנו יודעים שצריך יהיה לעשות את זה

הראשון להסדיר את , יש פה בעצם שתי המלצות עיקריות. המלצות לפעולה  

, הדבר השני. מופיע על סדר היום שלכם, המינויים של חברי הדירקטוריון

,  שבו בעצם העירייה רוכשת מניותר"סך הכול מדובר על תב. ר"לאשר תב

  . אוקי. את הפעילות של החברה... המטרה היא ל. רושמת את המניות

  .תודה. אוקי  :חי אדיב

  ? אפשר להעלות את הצעת ההחלטה. רבותי, עוד שאלות  :ניצה משה

  . תקריאי בדיוק מה שמנוסח, תקריאי, נו? מי בעד, קדימה, רבותי, טוב  :חי אדיב

  :אנחנו הולכים להצביע ככה,  ההחלטההצעת  :ניצה משה

  )מדברים ביחד( 

חברה " הוד השרון"מועצת העירייה מאשרת את חידוש פעילות  .1

מ לטובת ביצוע המטרות שיוטלו על "כלכלית עירונית לפיתוח בע

בהתאם לצרכי העירייה ולמטרות ההתאגדות , התאגיד מעת לעת

  :לרבות ובפרט לעניינים הבאים, התאגיד

  .יתוחתשתיות ופ 1.1

 .בינוי של פרויקטים עירוניים 1.2

 תרבות פנאי וספורט 1.3

 )הסדרה ואכיפה של חניה בתשלום(רשות חניה  1.4

 .שילוט 1.5

 -נמנע , אין? מי נגד. שאבי, ארז, נדב, נועם, אביבה, אלי, יגאל, חי? מי בעד  

  . אין
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 הצבעה:

,  ארזמשה, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב- בעד 8  

.נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 
  אין-נמנעים 

  

 החלטה מס' 56/10:
חברה כלכלית " הוד השרון"מועצת העירייה מאשרת את חידוש פעילות 

, מ לטובת ביצוע המטרות שיוטלו על התאגיד מעת לעת"עירונית לפיתוח בע
לרבות ובפרט לעניינים , בהתאם לצרכי העירייה ולמטרות ההתאגדות התאגיד

:הבאים  

  תשתיות ופיתוח 2.

 בינוי של פרויקטים עירוניים 3.

 תרבות פנאי וספורט 4.

 )הסדרה ואכיפה של חניה בתשלום(רשות חניה  5.

 שילוט 6.

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

  : ני עוברת להצעה הבאה א.אושרהההצעה 

' צורפו כנספח א (אשרור תקנות ההתאגדות ותזכיר ההתאגדות .1

 ). 27.6.2010לסדר היום של הזימון למועצת עיר מיום 

אושר עם , תזכיר של הפרוטוקול של התקנון של החברה הכלכלית הקודמת  :חי אדיב

  .קודם בלי התיקון אחרי זה עם התיקון. תיקונים שהיועץ המשפטי ביצע

  ? מי בעד:       ניצה משה

 
 הצבעה:

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, מעוןיגאל ש,  חי אדיב- בעד 8  

.נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 
  אין-נמנעים 

 

 החלטה מס' 57/10:

מועצת העירייה מאשררת תקנות ההתאגדות ותזכיר ההתאגדות אשר צורפו 

 כנספח א' לסדר היום של הזימון למועצת עיר מיום 27.6.10.
================================================  

  

  

  

  

  :הסעיף הבא:     ניצה משה
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  :שינוי תזכיר ההתאגדות בשני עניינים  .3

חברה כלכלית עירונית " הוד השרון"במקום . שינוי שם התאגיד 1.1

  : יבוא, מ"לפיתוח בע

  ".מ"חברה עירונית לפיתוח הוד השרון בע"

, ו עם חברות אחרות שדומות בשמות וזהכדי לא לבלבל אותנ, אותו דבר  : אדיבח

  .עשינו שם אחר קצת

  :הצבעה
, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב- בעד 8  

.נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 
  אין-נמנעים 

  :1058/' החלטה מס

: שינוי שם התאגיד-גדות  מועצת העירייה מאשרת שינוי תזכיר ההתא        
: יבוא–מ "חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע" הוד השרון"במקום               

"מ"חברה עירונית לפיתוח הוד השרון בע"   

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

  

 לחוזר 2.12בהתאם לסעיף ,  אישור הוספת סעיף בתזכיר ההתאגדות1.2  :ניצה משה

  :כי,  הקובע5/04' רד הפנים מסל מש"מנכ

או , למשכנם, להחליפם, החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין"

להשכיר אותם לתקופה העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת מועצת 

  ".הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור שר הפנים

  .תוסיפי את יחיאל?  מי בעד  

  :הצבעה
, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור,  גוטרמןאביבה, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 
  אין-נמנעים 

  :1059/' החלטה מס
בהתאם לסעיף , מועצת העירייה מאשרת הוספת סעיף בתזכיר ההתאגדות

:כי,  הקובע5/04' ל משרד הפנים מס" לחוזר מנכ2.12  

או   , למשכנם, להחליפם, החברה לא תהיה רשאית למכור מקרקעין"                 
                להשכיר אותם לתקופה העולה על חמש שנים אלא על פי החלטת מועצת  

".ר הפנים                הרשות המקומית ברוב חבריה ובאישור ש  

  .הלאה  :חי אדיב
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  )מדברים ביחד(

  ... ל מתמנה א"ם לב שהמנכאני ש. יש לי איזה הערה  :נעם פעיל

  .בוא נגיע לזה  :ניצה משה

, תצליח, כדי שהחברה הכלכלית תצליח, כדאי, אם לא כדאיהעכשיו    :נעם פעיל

  ...מתי אנחנו, תוך פרק זמן סביר, להחליט לפחות עכשיו

  .ל"נמנה מנכ  :חי אדיב

  .נמנה  :נעם פעיל

  .הארבעה חודשים אני מעריך שזה יהי, תוך שלושה  :חי אדיב

  .וב'שכיר בפול טיים גל "מנכ  :נעם פעיל

אז גם בהוד השרון , ל לא מסוג הפעילות השוטפת הזה"מנכ?  דללאיך אמר  :חי אדיב

תוך שלושה ארבעה , זו רוח הדברים, אדוני, זה רוח הדברים, לא שונה

  . אין אחרת. ל"חודשים נמנה מנכ

  ?למה להחליף, אולי זה יהיה טוב  :אלי טימור

  )חדמדברים בי(

נחליט מי יהיה , על פי כל הפרוטוקולים, יש חברי דירקטוריון, ה'חבר: אביבה גוטרמן

  .ל"המנכ

  . קיבלנו את ההערה  :חי אדיב

  .אם אפשר לפחות בפרק הזמן  :נעם פעיל

, אבל זה ההיקף שלושה, הכוונה היא אם זה יהיה חודש אחרי או לפני  :חי אדיב

  . זה רוח הדברים. ארבעה חודשים

  )ים ביחדמדבר(

  ? אפשר להמשיך נעם, אנחנו  :ניצה משה

  כן. כן:       משה ארז

  

  .מינוי דירקטורים לתאגיד העירוני: הנושא  2.ב

  .מינוי דירקטורים לתאגיד העירוני. 2.ב-אני עוברת ל  :ניצה משה

עזרא : הינם, נכון להיום, חברי הדירקטוריון הרשמוים ברשם החברות  

ל "יצחק אלקבץ ז, זכריה בן יוסף, אדם שאול, זאייל פ, דוד זמיר, בנימיני

ימונו על ידי מועצת , שהם נציגי העירייה, חברי הדירקטוריון. ויוסי מזור
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ימונו ככל האפשר לפי יחסי , שהם חברי מועצה, נציגי העירייה. העירייה

  .הכוחות של הסיעות במועצה

קטורים כל המועמדים האמורים יחתמו על שאלון כשירות להתמנות כדיר  

נציגי (ומועמדותם תיבחן ותאושר בהתאם לקבוע בתקנות העיריות 

יובהר כי מינוי דירקטורים . 2006 –ו "תשס, )העירייה בתאגיד עירוני

  .לתאגיד העירוני נעשה תוך מתן ייצוג הולם לנשים בדירקטוריון

    :הצעת החלטה  

, דוד זמיר,  עזרא בנימיני–תופסק כהונתם של חברי הדירקטוריון  .1

. ל ויוסי מזור"יצחק אלקבץ ז, זכריה בן יוסף, אדם שאול, אייל פז

 .והם יחדלו לכהן כדירקטורים בתאגיד העירוני

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 
  אין–נמנעים 

 החלטה מס' 60/10:

     -מועצת העירייה מאשרת על הפסקת כהונתם של חברי הדירקטוריון 

יצחק , זכריה בן יוסף, אדם שאול, אייל פז, דוד זמיר,             עזרא בנימיני  
. והם יחדלו לכהן כדירקטורים בתאגיד העירוני-  יוסי מזור, ל"            אלקבץ ז  

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

 

לפי , מועצת העירייה מאשרת מינוי חברי דירקטוריון לתאגיד העירוני. 2  :ניצה משה

עובדי עיריית הוד ) 3(שלושה , חברי מועצה) 3(שלושה : החלוקה הבאה

  :נציגי ציבור כדלקמן) 3(השרון ושלושה 

  :הםשלושה חברי מועצת העירייה שימונו כחבר דירקטוריון   

  ראש העירייה–מר חי אדיב  .1

  סגנית ראש העירייה–אביבה גוטרמן ' הגב .2

 .העירייה  חבר מועצת–מר גדעון סעדי  .3

  :שלושה עובדי עיריית הוד השרון שימונו כחברי דירקטוריון הם

 .ל העירייה" מנכ–מר רפי סער  .1

 . מהנדסת העיר–עליזה זיידלר גרנות ' הגב .2

 .פרויקטים במינהל הכספיםמנהלת מחלקת  -יוכבד נחמן ' הגב .3
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  :שלושה נציגי הציבור שימונו כחברי דירקטוריון הם

 אורלי שפי' הגב .1

 מר עפר ליכט .2

 מר בנימין גמליאל .3

בהתאם לסעיף , קיבלתם את חוות דעת סגן היועץ המשפטי לעירייה

בדבר ייצוג הולם של בני שני , )נוסח חדש(לפקודת העיריות ) א3)(א(249

חוות הדעת . עירייה שאינם חברי מועצת העירייההמינים בקרב נציגי ה

 כל המועמדים טעונים אישור של ועדת המינויים במשרד .'צורפה כנספח ג

-ו"הפנים בהתאם לתקנות העיריות נציגי העירייה בתאגיד עירוני התשס

2006.  

  ?  מי בעד

  )מדברים ביחד(

  . אני מעלה להצבעה  :ניצה משה

  )מדברים ביחד(

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון, חי אדיב -בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 61/10:
לפי , מועצת העירייה מאשרת מינוי חברי דירקטוריון לתאגיד העירוני

עובדי עיריית ) 3(שלושה , חברי מועצה) 3(שלושה : החלוקה הבאה  

:נציגי ציבור כדלקמן) 3(השרון ושלושה -          הוד  
               

                   שלושה חברי מועצת העירייה שימונו כחבר דירקטוריון הם:

                   1. מר חי אדיב – ראש העירייה                

                   2. הגב' אביבה גוטרמן – סגנית ראש העירייה 

                   3. מר גדעון סעדי – חבר מועצת העירייה
               

                   שלושה עובדי עיריית הוד-השרון שימונו כחברי דירקטוריון הם:
                   1. מר רפי סער – מנכ"ל העירייה

                   2. הגב' עליזה זיידלר גרנות – מהנדסת העיר

                   3. הגב' יוכבד נחמן, מנהלת מחלקת פרוייקטים במינהל הכספים
 

                   שלושה נציגי הציבור שימונו כחברי דירקטוריון הם:

                   1. הגב' אורלי שפי
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                   2. מר עפר ליכט

                   3. מר בנימין גמליאל
 

בהתאם , כל המועמדים טעונים אישור ועדת המנויים במשרד הפנים*

.2006 –ו "התשס, )נציגי העירייה בתאגיד עירוני(לתקנות העיריות   
================================================ 

  

  .השרון- ל זמני של החברה הכלכלית של הוד"מינוי מנכ: הנושא  .3ב

ל זמני של החברה הכלכלית של "מינוי מנכ: הנושא. עוברת לנושא הבאאני   :ניצה משה

  .השרון-הוד

 –מועצת העירייה מאשרת את מינויו של מר רפי סער   :הצעת החלטה  

ל זמני של החברה הכלכלית ומסמיכה "כמנכ, ל עיריית הוד השרון"מנכ

  .אותו לטפל בכל ענייני החברה הכלכלית וחידוש פעילותה

  ? מי בעד  

  .פה אחד  :אדיבחי 

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 62/10:
-ת הודל עיריי" מנכ–              מועצת העירייה מאשרת את מינויו של רפי סער   

ל זמני של החברה הכלכלית ומסמיכה אותו לטפל בכל "כמנכ,               השרון  
.               ענייני החברה הכלכלית  וחידוש פעילותה  

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

  . הבשעה טוב. מזל טוב. סיימנו עם החברה הכלכלית. כמו קודם. פה אחד  :ניצה משה

  .רים"לאישור התב -' לסעיף גאני עוברת   

  )מדברים ביחד(

  :1151' ר מס"אישור שינוי בתב  .1ג

 6,500,000 -אולם ספורט מערב העיר הגדלה מ, 1151ר "אישור שינוי תבר  :ניצה משה

הגדלת הקצבת מפעל .  4,500,000₪מימון הגדלה בסך ,  11,000,000₪ -ל₪ 

הגדלה מקרן ).  1,153,719₪סך של  (– 4,953,710-ל ₪ 3,800,000-הפיס מ

  .  2,700,000₪-פיתוח מ

  .שזה צורף בחומר, אני לא רואה  :אלי טימור
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יחד עם תכנית העבודה , יש עשרה ימי עבודה מראש, היה לכם חומר  :ניצה משה

אני ? אתה יודע על מה אני מדברת. האסטרטגית של החברה הכלכלית

זה , יכול להיות, לא הבאת אותו אלייכול להיות ש, צריכה את החומר הזה

  .כספיםהיה גם בוועדת ה

  . כן אני זוכר, כן  :אלי טימור

  : הסיבות להגדלה הינן תוספת סעיפים למכרז כדלקמן  :ניצה משה

 .סעיף הצטיידות המבנה והתקנת מיזוג אוויר .1

 .תוספת מגרש ספורט חיצוני לרבות קיר תמך בהיקף .2

ליצירת מקומות חנייה נוספים , עבודות עפר נדרשות בתחום הסוללה .3

 .מכיוון מערב

 .ר נוספים לחדרי חוגים" מ120 .4

 .חיפוי אבן למבנה .5

  ? מי בעד

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 :1063/' החלטה מס     

             מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס' 1151: אולם ספורט מערב

.    11,000,000₪ -ל ₪ 6,500,000 - הגדלה מ–            העיר   

  3,800,000₪ -הגדלת הקצבת מפעל הפיס   מ:             מימון ההגדלה

  ₪ 2,700,000-ח   מוהגדלה מקרן פיתו₪ 4,953,710 -            ל

  11,000,000₪-כ לאחר ההגדלה "ובסה ₪ 6,046,290 -            ל

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

  

ס " ע2010 שיפוץ ושדרוג מקלטים – 1231ר "אישור תב: הנושא  .2ג

  .במימון קרן פיתוח ₪ 1,000,000

ס " ע2010יפוץ ושדרוג מקלטים  ש1231ר ""אישור תב: ר הבא"התב  :ניצה משה

ר "מועצת העיר מאשרת תב, הצעת ההחלטה, יש פה הסבר,  1,000,000₪

  . אני מעלה להצבעה, אם לא? לא, נעם, אם יש איזה שאלות, 1231
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  ?מי בעד  

  .מקלטים שמשפצים אנחנו מודים  :משה ארז

  . פה אחד? מי בעד  :ניצה משה

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, ביבה גוטרמןא, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

  

 החלטה מס' 64/10:

             מועצת העירייה מאשרת  תב"ר מס' 1231: שיפוץ ושדרוג מקלטים 

.חמימון קרן פיתוב ₪ 1,000,000ס "ע  2010              
================================================ 

  

  .מקלטים בכל העיר: אביבה גוטרמן     

 ₪ 4,000,000ס "שיפוץ והתאמת משרדי העירייה ע, 1230ר "אישור תב  .3ג

  .במימון קרן פיתוח

 ₪ 4,000,000ס "שיפוץ והתאמת משרדי העירייה ע. 1230ר "אישור תב  :ניצה משה

בהמשך לצעדי התייעלות וחיסכון שנעשו בשנה . חבמימון קרן פיתו

יש בכוונת העירייה להעתיק את משרדי העירייה השכורים , האחרונה

). הדוברות ומשאבי אנוש ומשרדים נוספים, אגף התפעול, מנהל ההנדסה(

מהלך זה יביא לחסכון בעלויות השכירות שמשלמת העירייה בעבור 

  . ל"המשרדים הנ

  .רגע? מי בעד  

  .קודם תצביעו אחר כך  :יבחי אד

  .אנחנו בעד: אביבה גוטרמן

  .נתחיל קודם באולם הספורט, רבותי. אני רוצה להעיר אבל כמה דברים  :חי אדיב

  )מדברים ביחד( 

אולם הספורט בנוסף . לגבי אולם הספורט, אני רוצה להעיר אחורה, רבותי  :חי אדיב

 עושים עבודת מטה כי אנחנו, ר אנחנו נביא עדכונים נוספים"לאישור תב

נעשה כמה שינויים , אז אתכם הסליחה, ויכול להיות שנעשה שינויים קלים
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ולכן , ויכול להיות כתוצאה מזה אנחנו נביא בעצם שני אולמות במחיר אחד

  . יבואו עדכונים

נגיד כמה מילים ואת רוח . הדבר השני זה נקרא לזה בניין העירייה  

  .הדברים

עובר למשכנו ' בעיקרון בית ספר ממלכתי א. ב לכולםכעיקרון ערב טו  :רפי סער

יש לנו לא מעט . ר"  מ2,200החדש ומתפנה לנו מבנה עירוני בגודל של 

מינהל , מהמקום כאן שזה ההנדסה, משרדים שמפוזרים ברחבי העיר

הוצאה זו  .דוברות, משאבי אנוש, עול במגדיאלהתפ, הנדסה שהוא מושכר

 2.6 מיליון עד 2שוטף של השכירויות זה זאת אומרת מהתקציב ה, ישירה

אני , אני לא מדבר על ההיבטים התפעוליים. מיליון שקל בשנה מהשוטף

כי אותו תושב צריך יהיה , תושב שנפגעלשירות הלא מדבר על הקטע של 

אנחנו נמצאים בהליך תכנון מתקדם . להתרוצץ בכל העיר ממקום למקום

ים כאן לפניכם יעברו למשכנם המשרדים האמורים שנמצא. של בית הספר

יש לזה היבט תפעולי , יש לזה היבט כספי.  2011בתקווה בינואר , החדש

זאת , אנחנו כרגע ממקמים את המשרדים בצורה לוגית. כמו שאמרתי

אומרת איך כל אחד ישב ובאיזה מקום כדי שיהיה גם מבחינת הזרימה 

 זה יחסוך .ר הנושאוזה פחות או יות,  הציבורבתוך הבניין עצמו לנוחות

  .החל מהשנה השלישית, הרבה מאוד כסף

, בלי קשר אנחנו עשינו עבודת מטה תכנונית ונראה מה יותר טוב, בקיצור  :חי אדיב

, ברגע שנהייה מסוכמים, יהיו אפשרויות כאלה או אחרות, מה פחות

אתם , העירייה וחברי המועצה מהקואליציההנהלת לפחות מבחינת 

את ההחלטה . נעשה דיון כדי שתעזרו לנו לקבל החלטהמוזמנים ואנחנו 

זה נראה לפי האישור , 3 או 2,5או , 2או ,  מיליון4אם זה יהיה , הכי טובה

  .הסופי של העניין

  )מדברים ביחד(

יש לקחת בחשבון .  מיליוני שקלים4במסגרת של . ר אחד מסודר"כרגע תב  :רפי סער

י כדורסל בסמוך על פי תקני יש שני מגרש, של חניותשנעשה עוד פיתוח 

זאת אומרת , החניה שני המגרשים שם מספקים חניה מעל התקן המותר

 מקומות 80יש שם ,  מקומות חניה50אם לבניין כזה אנחנו אמורים לספק 
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אנחנו עושים את כל עבודת המטה ואנחנו . כולל מה שקשור לנגישות, חניה

  .גם נתקצב את זה

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, אל שמעוןיג,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 
 

 החלטה מס' 65/10:
        

         מעצת העירייה מאשרת  תב"ר מס'  1230:  שיפוץ והתאמת משרדי
                .ון קרן פיתוחבמימ ₪ 4,000,000ס "       העירייה ע

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

  

רים לא מועלות כאן "אני מוכרח לציין שכל הנושא של התב, ר"אדוני היו  :אלי טימור

 בוועדת . זה לפניפאזותשלוש בשתיים אלא הן נדונות , סתם בהרמת יד

ההצבעה שלנו עכשיו היא פועל אחר כך בקואליציה ו, כספים פעם אחת

  . וזה חשוב לי מאוד שכולם ידעו,יוצא של מה שהכנו עוד הרבה לפני זה

  . אתה נותן איזון לפחות למה שנאמרים פה  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

הנושא , אוקי, קצת איזון לכל המערכת, אתה נותן איזון לפחות. תודה רבה  :חי אדיב

  .הבא

  .אושרר הזה "התב  :ניצה משה

  

השרון -  רכישת מניות לחברה כלכלית הוד– 1234ר "אישור תב: הנושא  .4ג

  .במימון קרן פיתוח ₪ 2,000,000על סך 

. רכישת מניות לחברה הכלכלית הוד השרון, 1234, ר הבא"אני עוברת לתב  :ניצה משה

, קיבלתם את ההסבר הקודם. במימון קרן פיתוח ₪ 2,000,000על סך 

  .ן ההתחלתי שהחברה צריכהההו, בעצם ההון שצריך

  .קיבלנו, תעלי להצבעה  :משה ארז

   . מיליון שקל לחברה הכלכלית2ר "תב? מי בעד. אוקי, קיבלתם  :ניצה משה

  ).לסטריוסי ( אמר היועץ הכלכלי כפי ש:      משה ארז
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  )מדברים ביחד(

  .מילה אחת מהגזבר  :ניצה משה

לא בדקנו את זה אם , רכישת מניותככתבנו את זה ייתכן מאוד אנחנו : מיכאל בלומנפלד

בכל . אני לא יודע להגיד לכם, יכול להיות, זה הלוואת בעלים לתאגיד

אנחנו נמצא ,  לתאגידעבר מיליון שקל זה הסכום שיו2הסכום של , מקרה

  .את המינוח הנכון

  ?מי בעד  :ניצה משה

 :הצבעה

, משה ארז, ב דואנינד, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 66/10:

         מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 1234 –רכישת הון מניות לחברה 

.במימון קרן פיתוח ₪  2,000,000. -על סך , השרון-        הכלכלית הוד  

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

  .אבל בסדר, אני עדיין לא הבנתי  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

אבל אני מקבל , גם היום אני לא מבין, אבל אני לא מבין מה שהוא רוצה  :חי אדיב

  . בלי קשר. את ההערה שלו

ס "הדרים ע/הסדרת רחוב אהבה: 1232' ר מס"אישור תב: הנושא  .5ג

 300,000וקרן פיתוח  ₪ 700,000 –משרד התחבורה :  במימון 1,000,000₪

₪ .  

הדרים / הסדרת רחוב אהבה1232ר "אישור תב, ר הבא"אני עוברת לתב  :ניצה משה

  . 300,000₪וקרן פיתוח  ₪ 700,000במימון משרד התחבורה  ₪ 1,000,000

  .כולם בעד. מי בעד  

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, ןאביבה גוטרמ, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 10/67:

         מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס ' 1232:  הסדרת רחוב אהבה/    
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  ₪ 700,000 –משרד התחבורה : מימון ב ₪ 1,000,000ס "ע הדרים        
    .  300,000₪-         וקרן פיתוח  

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

    

ר אני מבקש "בהזדמנות זו שמעלים את הנושא של התב. סליחה, רגע  :לי טימורא

להתנצל בפני גלית הוד על ההתפרצות האמוציונאלית שהייתה לנו של 

  .סליחתה את מבקש באותו יום ואני אנשי הוועדה שהייתה מולה 

עושים שם , בכל אופן אלי. איך לפרגן למערכת,  כמוךלמדוהלוואי שכולם י  :חי אדיב

  .סוף סוף עושים שם משהו יפה. משהו יפה

  .אני מתנצל בשם הוועדה, מישהו אחר התפרץ, לא שאני התפרצתי  :אלי טימור

  . קדימה. אלי תודה, הלאה  :חי אדיב

ס "מחתרות ע/בוטינסקי'הסדרת צומת ז: 1233ר "ישור תבא: הנושא  .6ג

  .  210,000₪וקרן פיתוח  ₪ 490,000משרד התחבורה : במימון ₪ 700,000

 ₪ 700,000ס "מחתרות ע/בוטינסקי'הסדרת צומת ז, 1233ר "אישור תב  :ניצה משה

  .  210,000₪וקרן פיתוח  ₪ 490,000משרד התחבורה : במימון

  . מחתרות/בוטינסקי'ת זמחתרו. ארז? מי בעד  

  ? זה רחוב הדבש  :יחיאל דמארי

  )צוחקים(

  .יחיאל. פה אחד  :ניצה משה

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 
 

 החלטה מס' 68/10:

         מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  1233 – הסדרת צומת    
–משרד התחבורה : מימון ב, ₪ 700,000ס " מחתרות ע/בוטינסקי'ז          

.  210,000₪-קרן פיתוח ו₪  490,000          
================================================ 

 ואיפה רחוב הכשרות איפה רחוב ה. תמיד כשאני שואל את זה  :יחיאל דמארי

  .בוטינסיקי'ז

  . קיבלנו אישור. יש אישור, אה  :חי אדיב
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  ,על א, קיבלנו אישור על  :יחיאל דמארי

  .בשעה טובה, סוף סוף הגענו. כן, כן  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  

 ₪ 5,000,000ס " תביעות משפטיות ע– 1235' ר מס"אישור תב: הנושא  .7ג

  .קרן פיתוח: במימון

במימון קרן  ₪ 5,000,000ס "תביעות משפטיות ע: 1235ר "אישור תב  :ניצה משה

  . פיתוח

  .סולברג תסביר  :חי אדיב

  .בבקשה  :ניצה משה

הרשות חייבת להפריש סכומי , צריך. מיכאל ביקש ממני להסביר בשמו  :ירון סולברג

, אם יהיה כמובן, כסף לטובת אבטחת תשלום שייפסק כנגדה בפסקי דין

וגם , היא גם צריכה לעשות את זה מהתקציב הרגיל, בן צריך להתכונןכמו

 פה במקרה הזה לעשות את זה מהתקציב הבלתי מליץצריכה אם הגזבר מ

ובלבד שמדובר , היא רשאית לעשות את זה גם מהתקציב הבלתי רגיל, רגיל

מיכאל אתה רוצה להסביר אם אתה . על פסקי דין שעניינם ענייני פיתוח

  .'הכסף או לא סוגר את הכסף וכוסוגר את 

נגד ) לא ברור(, אנחנו חייבים על פי החוק לעשות הפרשה מידי שנה: מיכאל בלומנפלד

  .לפני שנה היה לנו דבר כזה. תביעות פתוחות

  .אוקי, יפה. זו גם המלצה של הרואה חשבון החיצוני  :חי אדיב

  .על פי זה. של משרד הפנים: מיכאל בלומנפלד

  ?מי בעד, קדימה. רעונותיכדי לא להיכנס לג. יפה  :חי אדיב

  ? פה אחד? מי בעד  :ניצה משה

 :הצבעה

, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן, יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9  

.יחיאל דמארי, נעם פעיל,              חיים שאבי   

  אין–מתנגדים 

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 10/69:

        מועצת העירייה מאשרת  תב"ר מס' 1235 –  ע"ס -5,000,000.
,  תקציבית למימון פסקי דין שיינתנו ל ישמש כמסגרת"       הסכום הנ  
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.כנגד העירייה במימון קרן פיתוח,  יינתנו       אם  
================================================ 

  .רים" סיימנו את סעיף התב:  ניצה משה

  

 אישור קיום מיזם למתן הלוואות לתשלום שכר לימוד לסטודנטים :הנושא.ד

  .ובעיקר את התבחינים שהומלצו על ידי אגף החינוך, תושבי העיר הוד השרו

אישור קיום מיזם למתן הלוואות לתשלום שכר . 'אני עוברת לסעיף ד  :ניצה משה

ובעיקר את התבחינים , ןלימוד לסטודנטים תושבי העיר הוד השרו

  . צו על ידי אגף החינוךשהומל

  )מדברים ביחד(

.  לא למי שלא פה, כדאי להסביר לפרוטוקול, אין למי להסביר, אביבה  :חי אדיב

תשמע , בעיקר לשכונות, אתה דואג לנוער. דמארי יש פה משהו חשוב לנוער

  .אביבה תסבירי את הפרויקט. משהו טוב על משהו שאנחנו עושים

,  כל מיני בנקים שמי שייתן את ההצעה הכי טובהעושים מכרז עם: אביבה גוטרמן

עד , סטודנטים תושבי הוד השרון, שהעירייה בעצם מבקשת עבור תלמידים

-ל, ככל שהם ירצו לכל הלימודים, שהם יקבלו הלוואה,  תלמידים200-כ

  ,200 עד 200

  )מדברים ביחד(

והעירייה , ההתלמיד מקבל את ההלווא, מה שקורה, שהעירייה משלמת: אביבה גוטרמן

זה דבר יפה מאוד ,  שקל1,000במקום לתת מלגה של , משלמת את הריבית

, גומר את שנות הלימודים, התלמיד לומד, כי העירייה משלמת את הריבית

. אחרי שהוא מסיים מתחיל לעבוד והוא בוחר איך להחזיר את הכסף לבנק

  .והריבית בעצם שולמה על ידי העירייה

  ?יל את הסכום הזהבבעצם למה להגאני שואל   :אלי טימור

  .600יש לך עד   :נדב דואני

  .אז למה לא לתת לכל הסטודנטים,  סטודנטים1,000נגיד יש   :אלי טימור

להוסיף על מה שאביבה , עוד משהו? אתה רוצה להסביר את זה, יוסי  :חי אדיב

  ?אמרה

 את יפה ,בר מה שאני רוצה לומר שאנחנו ישבנו כוועדה שכללה את אביטל  :יוסי בייר
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 ואותי כדי לקבוע קריטריונים למתן ההלוואות או בעצם לאישור עזרא

ההלוואות ובעצם נקבעו גם קריטריונים וגם סדרי עדיפויות למי אנחנו 

מעבר לקריטריונים דיברנו על כך אם הסטודנט עובד או לא , למשל. נותנים

גם לומד ש, כי חשבנו לנכון לחזק אדם שהוא עובד בתוך המערכת, עובד

אנשים , חשבנו למשל. אלא גם עובד בתוכה, ולא חי על חשבון ההורים

שניתן להם הטבה כזו או , אקונומית כזו או אחרת-שהם בעלי רמה סוציו

זאת אומרת בסך הכול נבנו סדרה של קריטריונים עם סדרה של . אחרת

ברגע . ואנחנו רק מבקשים לאשר אותה, הם נמצאים בפניכם, עדיפויות

, בעצם כל הבקשות עוברות אלינו, ברגע שייבחר הבנק והכול, נשיםשהא

אנחנו נצטרך לאשר אותם ולהזרים את הסטודנט עם הבקשה אל הבנק 

  .כדי לקבל את ההלוואה

למה אני צריך לעשות קריטריונים ולקבוע כל , ויוסי אני שואל אותך יוסי  :אלי טימור

למה כל סטודנט ,  אני צריךלמה. מיני קטגוריות של מי מקבל ומי לא מקבל

מבקש לקבל את ההלוואה , שהוא סטודנט תושב הוד השרון שהולך ללמוד

  .אם אנחנו משלמים את הריבית) מדברים ביחד(למה , הזאת

 ולכן יש אם תעלו בשנה הבאה את סכום ,הרשות משלמת את הריבית, לא  :יוסי בייר

מבחינתנו , ה יוצאהכסף שמיועד לתשלום הריבית כי נדע פחות או יותר מ

  ....אנחנו

  )מדברים ביחד(

,  ילדים בהוד השרון50-היום אנחנו נותנים מלגות של קרוב ל, אני אסביר  :חי אדיב

ל ועוד כמה "כולל שירות בצה, רווחה ועוד כמה נקודות: על פי קריטריונים

 או 1,000ובסוף יוצא סכום של , אנחנו נותנים, אמרתי, דברים אחרים

באה ההצעה . שזה באמת טיפה בים ולא משמעותי, מלגה שקל ל1,500

שמי שייתן את ההצעה הכי טובה , מאחד הבנקים ולכן הלכנו למכרז כולל

ההצעה היא שכל סטודנט שחושב שמגיע לו ולא יכול להרשות . זה ילך

הבנק ייענה לדרישתו ויש כמה בנקים , לעצמו לממן שכר אוניברסיטאי

אם הוא . לשנה ₪ 10,000ן לכל סטודנט כזה ויית, שהתחילו לעשות את זה

העירייה תספוג , הריבית.  10,000₪הוא יקבל כל שנה , לומד שלוש שנים

,  100,000₪ זה כמעט 50זה כפול ,  שקל לשנה2,000, 1,500שזה ריבית של 
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ולכן לעירייה , וככל שיש יותר ילדים זה יותר כסף,  200,000₪ זה 100כפול 

-ב.  שקל לשנה100,000-קציב שאנחנו הקצנו כהת, יש תקציב מוגבל

.  סטודנטים פלוס מינוס על פי קריטריונים200- שקל נוכל לממן כ100,000

אני אתן , אז אם אני צריך לתת לילד ששירת בצבא או לילד שלא שירת

נמצא איזה מינון נתנו לזה , ילד קרבי או ילד לא קרבי. לילד ששירת בצבא

, דוק את המינון הזה ואת הקריטריונים האלהאתם גם רשאים לב, מינון

שהבנק מלווה אותך לא רק שלוש שנים כי הוא , אחד: אבל הרעיון הוא

אחרי שיש לך . נותן לך הלוואה בלי שאתה צריך להחזיר אותה בשלב זה

הבנק קורא לך , אתה הולך לעסקים ויש לך עבודה פתאום, תואר ביד

אם אתה יכול להחזיר בקצב . ועושה איתך הסדר תשלומים לפי יכולתך

אז הוא , אם אתה יכול להחזיר לאט. יותר מהיר אז הוא מסכם איתך

כך שפה אני עוזר לילד לא רק לשנה . מתחשב באילוצים התקציביים שלך

ועל כך אני חושב , שמונה שנים קדימה, שבע, אני עוזר לו לשש, אחת

  .זה מעשה יפה וגדול. שאנחנו צריכים לברך

  .מספר הסטודנטים נקבע על פי כמה העירייה  :אלי טימור

העירייה עושה פלטפורמה עם גשר כדי שהילד יבוא וילמד  .:יכולה לתקצב  :חי אדיב

  .שלוש שנים באוניברסיטה או ארבע שנים תלוי כמה הוא לומד

 סטודנטים עמדו 150אבל בפועל רק , 200יש לנו מכסה של , תיאורטית  :אלי טימור

אז מה אנחנו .  מקומות50אבל יש לנו בעצם עוד , בקריטריונים האלה

  ?לפי איזה שהוא סדר? במצב כזה עושים

אם בסוף זה יהיה אנחנו , אנחנו רואים את הקריטריונים,  מהניסיון שלנו  :חי אדיב

ה 'מעבירים מסעיף לסעיף והדבר הכי טוב שיכול לקרוא להגיד חבר

  . ד אנשיםלשים מודעה בעיתון או להגיד תצרפו עו, תצטרפו

 שלא 50 שעומדים בקריטריונים ועוד 150אם יהיה , לא הוא רוצה להגיד  :נדב דואני

  . עומדים בקריטריונים

הלוואי . הלוואי שתהייה לי בעיה כזאת. מהניסיון לא תהייה בעיה כזאת  :חי אדיב

  . כזושתהייה בעיה

את הכובע בפני אני מסיר . באמת. יוזמה מדהימה. אדוני ראש העיר משפט  :נדב דואני

אני כסטודנט לשעבר עדיין משלם את הריביות . היוזמה המדהימה הזאת
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של התואר השני שלי ואת ההלוואות כל חודש וזה מאוד מאוד קשה לשאת 

מדהים שמקרב את האנשים אל , וזה פרויקט יפהפה, בהלוואות האלה

 אבל,  שקלים לא מאפשר לך לשלם שכר לימוד סטודנטיאלי1,500. התואר

,  שקל שזה כמעט שכר לימוד סטודנטיאלי מלא10,000אם אתה מקבל 

בתוך ,  בתוך התבחינים. אתה יכול להתחיל ללמוד, אוניברסיטאי מלא

תינתן זכות לסטודנטים , התבחינים אני רוצה אבל שתשימו לב לדבר אחד

אני יודע שאדוני מעודד באמת , א. ששירותו שירות קרבי או תומכי לחימה

אבל יש בני נוער שמקבלים פטור משירות צבאי , בי ושירות צבאישירות קר

אני מבקש שזה ייכנס , בגלל צורך לפרנס בבית, בגלל בעיות רפואיות

  . בחשבון

  )מדברים ביחד(

  .מישהו ששירת שלוש שניםאני אומר כ  :נדב דואני

אז , אם יש רווחה. כי יש את סעיף הרווחה, אנחנו לוקחים את זה בחשבון  :חי אדיב

  .בהנחה שהוא לא משתמט סתם, זה ייכנס

  )מדברים ביחד(

  . צבאי או פטור, לאחר שירות לאומי, בתבחינים' בסעיף ג, שים לב  :יוסי בייר

  ...מי שעשה שירות צבאי או  :נדב דואני

  .עדיפויותאתה חייב לתת   :חי אדיב

  , יבל פטוראנחנו ניתן לאדם או לסטודנט שביצע שירות צבאי לאומי או ק  :יוסי בייר

, אבל אם יבוא סטודנט שעונה על הנתונים של האגף לשירותים חברתיים  :נדב דואני

אבל הוא קיבל פטור מטעמים כאלה , ידם אינם משגת, הוא אדם שאין להורים שלו

  ?האם הוא עומד לפני חייל ששירת שירות קרבי או לא, ואחרים

  . וא נקים וועדת חריגיםאז ב. אני לא יודע, תגיד לי אתה מה, טוב  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

  , בוא נקים וועדת חריגים  :חי אדיב

  .יבדק לגופו על ידי הוועדהיכל מקרה   :יוסי בייר

  ?לא, אבל אתה בוועדה  :חי אדיב

  ...אבל זו וועדה : אביבה גוטרמן

  )מדברים ביחד(
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  .דמארי רצה להתייחס, כן  :חי אדיב

הזמינו בייר לא אביטל ולא , למה רק דבר אחד, האני קודם כל מברך על ז  :יחיאל דמארי

  . ר וועדת רווחה"אני יו, אותי לוועדת רווחה

  .זה לא קשור לרווחה  :חי אדיב

  .זו לא וועדת רווחה  :יוסי בייר

  .יש הרבה תלמידים עם בעיות, יש תלמידים, זה שייך לרווחה, לא  :יחיאל דמארי

  )מדברים ביחד(

  .לאב, דמארי אתה צודק  :חי אדיב

  ?אז מה משתמשים בי  :יחיאל דמארי

  . לא משתמשים  :חי אדיב

  ...גם .  אני רוצה להיות בעניינים של וועדת הרווחה  :יחיאל דמארי

  .להחלטה הזאת... סטודנטים שאין להם בעיית רווחה יכול להיות , שנייה  :חי אדיב

ה מה עם והם מתדיינים לבד ואני כל הזמן שואל את אביטל מה עם ז  :יחיאל דמארי

  .ההוא

  . רווחה הם לאםסטונדטי, יחיאל  :דוברת

  .זה. אני רוצה להיות בכל מה שמדובר  :יחיאל דמארי

  .אין בעיה  :חי אדיב

  .כל מה שמטפלים בנושא רווחה אני רוצה להיות בוועדה  :יחיאל דמארי

  )מדברים ביחד(

  .קדימה. דמארי ודואני בוועדה. דמארי בוועדה, קדימה  :חי אדיב

  )ם ביחדמדברי(

  .אנחנו נזמן אותם ברגע שהפרויקט יצא אל הפועל  :יוסי בייר

יש נסיעות לבתים שנוסעים לפתח תקווה או לרעננה והם צריכים , עוד דבר  :יחיאל דמארי

  .ימים שלמים, לקבל החזר

  ?תיכון, על חטיבת ביניים, אתה מדבר על יסודי  :חי אדיב

לא (מצד אחד לבייר וזה , וצריכים לבייר, הוצריכים לכתוב מכתבים לעיריי  :יחיאל דמארי

אי אפשר כל יום רצים בשביל , או שאתם עושים סדר ואתם רושמים) ברור

  כמה לירות

  .תבדוק לי ותעביר לי תשובה מסודרת בכתב, אי אפשר עכשיו  :חי אדיב
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אנשים מיעוטי יכולת , אנשים. יש מועדונים קהילתיים בשכונות. עוד משהו  :יחיאל דמארי

 בגלל שאין להם כסף .צים לעשות בר מצווה או שמחה בשביל הילדיםרו

תעשה , חכה רגע, אז שלא נגדיר להם. להוצאה אז להשתמש במועדון

  .בחייך, ביטוח

  .עשינו את הקריטריונים  :חי אדיב

  אי אפשר , יום אחד צריך לסגור את הנושא. באמת. אני לא יודע  :יחיאל דמארי

  )מדברים ביחד(

  .יש יועץ משפטי, ל"ש מנכי  :חי אדיב

בייר אני אחזור אליך . לא יכולים להיות כל הזמן בין הרגליים של בייר  :יחיאל דמארי

) לא ברור. (אי אפשר דבר כזה, אני אביא לך, אני אתן לך, תחזור אלי

אבל צריך , אני מבין שהוא עסוק, לא. צריכים לקבל את השירות הזה

  .לעשות את זה

  . אצלי במשרד. אצלי במשרד, אצלי. נעשה דיון  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

על שני , קדימה. דמארי אצלי במשרד אנחנו עושים פגישה, אצלי, דמארי  :חי אדיב

  .הנושאים

אני מעלה להצבעה את הצעת ההחלטה בנושא קיום המיזם למתן הלוואות   :ניצה משה

לתשלום שכר לימוד לסטודנטים תושבי העיר הוד השרון בהתאם 

, איפה אביבה. פה אחד? מי בעד,  באגף החינוךיחינים שהומלצו על ידלתב

  ? נדב

 :הצבעה

,חיים שאבי, משה ארז, נדב דואני, אלי טימור,  יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  8  

.יחיאל דמארי,              נעם פעיל   

  אין–תנגדים מ

   אין–נמנעים 

 החלטה מס' 70/10:
 

למתן הלוואות לתשלום שכר    את קיום המיזםמועצת העירייה מאשרת          
בהתאם לתבחינים  , השרון- העיר הוד         לימוד לסטודנטים תושבי  

.י אגף החינוך"        שהומלצו ע  
 

אני אקריא רק את .  שינויים ברכבי הוועדות–' אני עוברת לסעיף ה: ניצה משה
:השינויים כדלקמן  
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 ועדת ספורט- מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר    
.                        יגאל הררי  

 ועדת ביטחון-  מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר יגאל 
.                         הררי  

 ועדת חינוך –  מר יואב רוזן מחליף את מר איל אורן ומר יגאל הררי מ"מ למר יואב 
  .                       רוזן

ועדת מכרזים – מר אביאל אברמוביץ מחליף את מר אלי טימור ומר יגאל הררי                  
.מ למר יואב רוזן"                     מ  

ועדת בטיחות בדרכים – מר יגאל הררי מ"מ למר יואב רוזן מר נדב דואני מחליף את הגב' 
  .מ למר נדב דואני " גוטרמן מאביבה גוטרמן ואביבה

 ועדת מל"ח (רח"ל – רשות חירום לאומית) – מר יגאל הררי מ"מ למר יואב רוזן. 
 ועדת רווחה – מר יגאל הררי מ"מ למר יואב רוזן.

 

 :הצבעה

   , משה ארז, נדב דואני, אלי טימור, אביבה גוטרמן,  יגאל שמעון,  חי אדיב-בעד  9
.יחיאל דמארי, עם פעילנ,             חיים שאבי  

  אין–תנגדים מ

   אין–נמנעים 
 

 החלטה מס' 72/10:
 מועצת העירייה מאשרת שינוי בהרכב הועדות כדלקמן:

 ועדת ספורט  -  מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר    
:                          יגאל הררי ולהלן הרכב הוועדה  

  עדהתפקיד בוו  שם
  חבר -אלי טימור 

  מועצה
  ר"יו

 חבר –נדב דואני 
  מועצה

  חבר

 חבר –נעם פעיל 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –משה ארז 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  נציג ציבור/חבר

 חבר –יגאל הררי 
  מועצה

ר  חב–מ יואב רוזן "מ(חבר 
  )מועצה

 –בת שבע מארק 
  נציגת ציבור

  חברה נציגת ציבור

 נציג –אלי מאיה 
  ציבור

  חבר נציג ציבור

 נציג –איתי לוי 
  ציבור

  חבר נציג ציבור

 נציג –ירון אלפרט 
  ציבור

חבר נציג ציבור  
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 ועדת ביטחון – מר יגאל הררי מחליף את מר איל אורן ומר יואב רוזן מ"מ למר יגאל 
:                   הררי ולהן הרכב הוועדה        

  תפקיד בוועדה  שם
 –אביאל אברמוביץ 

  סגן  ראש העירייה
  ר"יו

 חבר –אלי טימור 
  מועצה

 –מ יגאל שמעון "מ(חבר  
  )מ ראש העירייה"סגן מ

 חבר –משה ארז 
  מועצה

  חבר

   חבר–חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יגאל הררי 
  מועצה

 חבר –ן מ יואב רוז"מ(חבר
  )מועצה

  מנהל אגף תפעול  יצק ספיר
  בטחון' מנהל  מח  יהודה-נעם בן

  הפיקוח'  מנהל  מח  אנח'יהודה ג
  נציג השר לביטחון פנים  
  נציג שר החינוך  

 
 ועדת חינוך – מר יואב רוזן מחליף את מר איל אורן ומר יגאל הררי מ"מ למר יואב 

: הוועדה                       רוזן ולהן הרכב  
  תפקיד בוועדה  שם

 ראש –חי אדיב 
  העירייה

  ר "יו

 חבר –אלי טימור 
  מועצה

  חבר

 –אביבה גוטרמן 
סגנית ראש 
  העירייה

  חברה 

 חבר –נעם פעיל 
  מועצה

  חבר 

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 חבר –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר 

 חבר –משה ארז 
  מועצה

   חבר
  
  

מנהל או סגן בית ספר יסודי   
  נציג הסתדרות המורים

מנהל בית ספר על יסודי נציג   
  ארגון המורים העל יסודיים

  נציג וועד ההורים העירוני  
  ר מועצת התלמידים"יו  

 
  מר אביאל אברמוביץ מחליף את מר אלי טימור ומר יגאל הררי     –         ועדת מכרזים 

: מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה"                  מ                   
  תפקיד בוועדה  שם
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 סגן –יגאל שמעון 
  מ ראש העירייה"מ

  ר "יו

 –אביאל אברמוביץ 
  סגן ראש העירייה

  )מ נעם פעיל"מ (–חבר 

 חבר –נדב דואני 
  מועצה

 –מ אביבה גוטרמן "מ(חבר 
  )סגנית ראש העירייה

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 חבר –מ יגאל הררי "מ(בר ח
  )מועצה

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

           
מ למר יואב רוזן מר נדב דואני מחליף את " מר יגאל הררי מ–         ועדת בטיחות בדרכים 

מ למר נדב דואני ולהלן הרכב הועדה"הגבק אביבה גוטרמן ואביבה גוטרמן מ  
  תפקיד בוועדה  שם

 ראש –חי אדיב 
  יההעירי

  )מ יגאל שמעון"מ(ר "יו

 סגן –יגאל שמעון 
  מ ראש העירייה"מ

  

 חבר –נדב דואני 
  מועצה

  )מ אביבה גוטרמן"מ(חבר 

 חבר –יחיאל דמארי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )חבר מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר

  מהנדסת העיר  
  מנהל אגף חינוך  
 תחבורה'  מחמנהלת  

  נציג שר התחבורה  
  נציג שכונות בעיר  
  נציג השר לביטחון פנים  
  יועץ תנועה  

               
מ למר אלי "מר יחיאל דמארי מ, מ למר יואב רוזן" מר יגאל הררי מ–      ועדת כספים   

:      טימור ולהלן הרכב הועדה  
  תפקיד בוועדה  שם

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  ר "יו

 חבר –אלי טימור 
  מועצה

  )מ יחיאל דמארי"מ(חבר 

 –אביאל אברמוביץ 
  סגן ראש העירייה 

  חבר
  
  

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

חבר –מ יגאל הררי "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –אמיר כוכבי 
  מועצה

  חבר
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 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 חבר –משה ארז 
  מועצה

  חבר

          
מ למר יואב רוזן " מר יגאל הררי מ–) חירום לאומית רשות –ל "רח(ח " ועדת מל  

:          ולהלן הרכב הועדה  
  תפקיד בוועדה  שם

 ראש –חי אדיב 
  העירייה

  ר "יו

 סגן –יגאל שמעון 
  מ לראש העירייה"מ

  ר"מ ליו"מ

 -אביאל אברמוביץ  
  סגן ראש העירייה

 חבר –מ נעם פעיל "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

 –מ יגאל הררי "מ(בר ח
  )חבר מועצה

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 
           

:מ למר יואב רוזן ולהלן הרכב הועדה" מר יגאל הררי מ–     ועדת רווחה   
  תפקיד בוועדה  שם

 חבר –יחיאל דמארי 
  מועצה

  ר "יו

 –אביבה גוטרמן 
סגנית ראש 
  העירייה

  חברה

 –אל אברמוביץ אבי
  סגן ראש העירייה

 חבר –מ נעם פעיל "מ(חבר 
  )מועצה

 חבר –יואב רוזן 
  מועצה

  )מ יגאל הררי"מ(חבר 

 חבר –חיים שאבי 
  מועצה

  חבר

 חבר –גדעון סעדי 
  מועצה

  חבר

 חבר –יפעת קריב 
  מועצה

  חברה

 

 

 

 

 

 

 

 1020 אפריל 28 מיום 5' אישור המלצת ועדת השמות מישיבה מס: הנושא.ו
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  ".כיכר השוטר"הדרים על שם /לקרוא לכיכר בדרך מגדיאל

  .אישור המלצת ועדת שמות: אני עוברת לנושא הבא  :ניצה משה

  .בבקשה, תקריאי קודם, תקריאיטוב ? מה זה כיכר השוטר  :דובר

 ,הם ישבו, נציגי ציבור, מורכבת מנציגי העירייה, יש וועדת שמות, סליחה  :ניצה משה

  . והחליטו דנו

  )דברים ביחדמ(

, עושים את זה בכל עיר ורוצים לתת שם של השוטר כדי, פנו אלינו המשטרה:חי אדיב

 . נו על הענייןכאנחנו בר. להטמיע את השיטור ולהעצים את השיטור הקהילתי בתוך הישוב

  .למה לא, נעשה גם את זהו, ל"באותה מידה ביקשו ממני לעשות כיכר צה

  )מדברים ביחד(

  …להמליץ , רגע, עד החלטת וועדת השמות כפי שהובאה כאן להמליץמי ב  :ניצה משה

  ) אי אפשר לתמלל–מדברים ביחד (

  .ר ועדת השמות"אביאל הוא יו:      ניצה משה

  .אין בזה שום דבר שמפאר את השוטר: אביבה גוטרמן

  .אני מבקש כשאביאל יחזור:     יגאל שמעון

  )מדברים יחד(

  . ישיבה הבאההנושא נדחה ל:      ניצה משה

  . 10ני סוגרת את הישיבה מן המניין מספר א  :ניצה משה

  )מדברים ביחד(

                                    
--------הישיבה הסתיימה--------                                  

 
 

 __________________                                                    ______________ 
                                                                               חי    אדיב ניצה משה       

 מרכזת ישיבות המועצה                                                             ראש  העירייה


