עיריית הוד השרון
מזכירות העירייה
טלפון09-7759557 :
פקס09-7759560 :
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נוכחים:
מר חי אדיב  ,ראש העירייה
מר יגאל שמעון  ,סגן ראש העירייה
מר חיים שאבי ,סגן ראש העירייה
ד"ר יואב רוזן,סגן ראש העירייה
הגב' כנרת אלישע כהן ,המשנה לראש העירייה וחברת המועצה
מר משה חנוכה ,חבר המועצה
הגב' תקוה גלם ,חברת המועצה
מר יגאל הררי ,חבר המועצה
מר אופיר טואיל ,חבר המועצה
מר אביאל אברמוביץ ,חבר המועצה
מר אמיר כוכבי ,חבר המועצה
הגב' יעל ברזילי ,חברת המועצה
מר נוה גור ,חבר המועצה
מר מאיר חלוואני ,חבר המועצה
הגב' עדי ברמוחה ,חברת המועצה
מר נדב דואני ,חבר המועצה
הגב' אביבה גוטרמן ,חברת המועצה
משתתפים:
גב' חנה גולן ,מנכ"לית העירייה
מר ירון סולברג,יועמ"ש העירייה
גב' ניצה משה ,מזכירת העירייה
מר איל מימון ,גזבר העירייה
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על סדר היום:
א .שאילתות של חברי המועצה.
ב .הצעות לסדר של חברי המועצה:
 .1הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  – 19.6.16הפעלת
קייטנות לילדי כיתות ג'-ו':
הצעת החלטה:
" עיריית הוד השרון בשיתוף אגף החינוך ,תפעיל קייטנות לילדיי כיתות ג'-ו' בעלות של 450
ש"ח לתלמיד בחודשי החופש הגדול ,החל משנת הלימודים תשע"ז".
 .2הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום – 20.6.16
חיבור דרך הים לכביש :4
הצעת החלטה:
"עיריית הוד השרון תתכנן הרחבה וחיבור של דרך הים לכביש  4ותעצור כל תכנון של חיבור
רחוב ז'בוטינסקי לכביש ."4
 .3הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום  – 23.06.16שינוי מהותי בהרכב וועדת
בקורת.
הצעת החלטה:
לצורך שמירה על הדמוקרטיה ושמירה על ערכיה ועל תפקודה התקין של עיריית הוד
השרון ושל וועדת הביקורת ,הרכב וועדת הביקורת ישונה ,באופן שזו תמנה רוב לחברי
האופוזיציה.
 .4הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום  – 23.06.16הקמת מועדון שחמט בהוד
השרון:
הצעת החלטה:
עיריית הוד השרון תקים מועדון שחמט עבור כלל תושביה ,ילדיה ,בני הנוער ,מבוגרים ובני
הגיל השלישי ,ותקצה משאבים ,מקום ותקציב לשם הקמתו החל מ 1 -בספטמבר.2016 ,
ג .כינוס ישיבה שלא מן המניין – בקשת חברי מועצת העירייה :מר נוה גור ,מר מאיר חלוואני ,הגב'
עדי ברמוחה ,הגב' אביבה גוטרמן ,מר נדב דואני ,מר אמיר כוכבי ,הגב' יעל ברזילי:
הצעת החלטה:
על מנת לשמור על בריאות תלמידיה ומניעת נזקי קרינה אפשריים ,עיריית הוד השרון תימנע
מהתקנת ו/או הצבה של תקשורת אלחוטית במוסדות החינוך בעיר ,תסיר כל רשת אלחוטית
קיימת במוסדות החינוך בה ,ותפעל להטמעת פרויקטים של תקשוב בהם ,בהתבסס על תשתית
קווית בלבד.
ד .הנושא :אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  ,2017כפי שהוצגו בפני
חברי המועצה במסמך המרכז גם את ההצעות לשינוי תבחינים לשנת הכספים  – 2017מסמך שסומן
כנספח ב' להזמנה.
ה .הנושא :הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ:
הסבר:
מועצת עיריית הוד השרון משמשת כאסיפה כללית של תאגיד המים מי הוד השרון והיא
זו הממנה את הדירקטורים לתאגיד זה.
בדירקטוריון יכהנו לפחות  5דירקטורים ולא יותר מ.9-
לא יותר משני שליש יהיו חברי מועצה ועובדי עירייה (כלומר לפחות שליש יהיו דירקטורים מקרב
הציבור).
יינתן ייצוג הולם לשני המינים.
בתקופה הקרובה תפוג כהונתם של ארבע דערקטורים ומוצע לחדש את כהונתם.
מינוי דירקטורים וחידוש כהונתם מותנה בהחלטת ועדת המינויים של רשות החברות הממשלתיות.
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 .1הארכת כהונתה של הגב' גלית הוד כדירקטורית:
דברי הסבר:
גלית הוד הינה דירקטורית בתאגיד מאז הקמתו בשנת  2010וכהונתה תפוג ב .23.7.16-היא צברה
ניסיון וידע רב הדרושים לתפקיד התאגיד .עפ"י התקנון הקיים אין הגבלה להארכת כהונתה פעם
נוספת בהיותה עובדת עירייה (גלית הוד משמשת בעירייה כמנהלת מחלקת תנועה ותחבורה,
נגישות ,בטיחות הילד ובטיחות בדרכים).
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגב' גלית הוד ,עובדת העירייה בתקופת כהונה
נוספת.
 .2הארכת כהונה של אורנית וידר כדירקטורית:
דברי הסבר:
אורנית וידר תסיים במהלך חודש נובמבר  2016את תקופת כהונתה הראשונה ומוצע להאריך את
כהונתה בתקופה נוספת.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגב' אורנית וידר ,דירקטורית מקרב הציבור,
בתקופת כהונה נוספת.
ו .הנושא :שינוי ייעוד לחן מס'  8-617059בבנק הדואר מאגרת שירותים {ביטוח תאונות
אישיות} ל-קנסות פיקוח עירוני.
הסבר :תשלום קנסות זוכה עד עכשיו בחשבון כללי ,המנוהל בבנק הדואר ומספרו .8-617060
עקב מעבר לתוכנת קנסות {מילאון} ,נדרשת העירייה לפתוח לכול נושא (וטרינר ,רשות חניה,
פיקוח עירוני) קוד מוטב שינתב כול קנס .מועצת העירייה מתבקשת לשנות את ייעודו של חשבון
מס'  8-617059שישמש לזיכוי תשלום עבור הקנסות הנ"ל .
חשבון מס'  8-617060ישמש את לזיכויים שיכנסו מבתי המשפט.
ז .הנושא :אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מר אבי אלון כנציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור .הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
מס'

שם

תפקיד

ממלא מקום

.1

נוה גור

יו"ר

מאיר חלוואני

.2

אופיר טואיל

חבר מועצה

.3

יעל ברזילי

חבר מועצה

.4

איילת בורגר

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.5

אורלי חמצני

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.6

זאב שרגא

נציג משפחות שכולות של נפגעי טרור

.7

אביבה אבן חן

נציג ציבור

.8

נתנאל שוכנר

נציג ציבור

.9

אבי אלון

נציג ציבור

אבי יפת
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ח .הנושא :פגרה של ישיבות מועצה מן המניין:
בהתאם לסעיף  5לתקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן מתבקשת מועצת העירייה
לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין חודשיים בשנה.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין בחודשים אוגוסט וספטמבר
.2016
ט .הנושא :תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מיום  –17.2.16החלטה מס'
 60/16בנושא סגירת חשבונות בנקים:
בישיבת מועצת העירייה מיום  17לפברואר  2016מס'  5/16אישרה המועצה:
 . 1סגירת חשבון בבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  037שיועד לנושא קרן חניה.
 .2סגירת חשבון בבנק הבינלאומי  -חשבון  270032בסניף  037שיועד לנושא וטרינר.
ובמקום הנ"ל צריך היה להיות:
.1הבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  – 037שיועד לנושא קנסות.
.2הבנק הבינלאומי – חשבון  270032בסניף  – 037שיועד לנושא קרן חניה.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה –
מס'  5/16מיום  - 17.2.16בהחלטה מס'  – 60/16סגירת חשבונות בנק:
 .1הבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  – 037שיועד לנושא קנסות.
 .2הבנק הבינלאומי – חשבון  270032בסניף  – 037שיועד לנושא קרן חניה.
י .הנושא :שינוי חשבונות גננות לשנת תשע"ז:
מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת חשבון גננת בגנים חדשים (לכל גן חשבון בנפרד) בבנק
איגוד סניף  152בהתאם לרשימה להלן:
ת"ז
גננת נכנסת
שם הגן
27147149
רחלי כהן לוי
קינמון
8494238
גל מייטיב
ענבר
02733549
גלית זוארץ
ציפורן
028747277
שירז בר שביט
ריחן
032318255
מיכל סבג
רוזמרין
יא  .הנושא :בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים:
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות נוסח חדש) לגב' א.ק .בהתאם לסעיף .180
(א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת
לקבל פרס"
בהתאם לסעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת
לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,
מסחרי או עניני עם העירייה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה" .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את בקשתה של
א.ק .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה לגב' א.ק .יהיה בתוקף עד
ליום .1.8.17
על מנת לשמור על צנעת הפרטיות יועברו אליכם מחר הנספחים לנושא זה באמצעות הדואר
האלקטרוני.
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יב .הנושא :בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים:
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות נוסח חדש) למר ג.ש .בהתאם לסעיף .180
(א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם על
מנת לקבל פרס".
בהתאם לסעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת
לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע
כספי ,מסחרי או עניני עם העירייה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה" .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את בקשתו של
ג.ש .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה למר ג.ש .יהיה בתוקף
לחודשים אוגוסט וספטמבר .2016
על מנת לשמור על צנעת הפרטיות יועברו אליכם מחר הנספחים לנושא זה באמצעות הדואר
האלקטרוני.
יג .הנושא :בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים:
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות נוסח חדש) למר ג.ר .בהתאם לסעיף .180
(א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם על
מנת לקבל פרס".
בהתאם לסעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת
לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,
מסחרי או עניני עם העירייה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה" .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את בקשתו של
ג.ר .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה למר ג.ר .יהיה בתוקף
לחודשים אוגוסט וספטמבר .2016
על מנת לשמור על צנעת הפרטיות יועברו אליכם מחר הנספחים לנושא זה באמצעות הדואר
האלקטרוני.
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פרוטוקול הישיבה
חי אדיב:

ערב טוב לכולם .כמה מילים לפני ישיבת המועצה .השבוע היה ערב הוקרה למתנדבים .היה
מאוד מרגש .זו הזדמנות להודות לכל אגף הרווחה ולגברת כנרת כהן מחזיקת תיק הרווחה
והקהילה .אני רוצה גם לעדכן פה את הציבור ,יש לנו מפקד תחנה חדש תושב העיר ,מפקד
תחנה ששמו גל וייצמן .עומד פה לרשותכם .התרשמתי שיש לנו פה דמות שמשדרת את מה
שאנחנו מאמינים ורוצים .גל אם אפשר כמה מילים להיכרות של גל עם המערכת.

פקד גל וייצמן :שמי גל וייצמן ,בן  17 .41שנה בשירות .מגוון תפקידים ,והגעתי לתפקיד לפני כשבוע וחצי,
התחלתי אותו למעשה ואני זוכה לשיתוף פעולה מדהים מכולם שפגשתי אבל בעיקר מנועם,
מחלקת הבטחון .לומד את התפקיד ,מקווה ליישם את זה כבר בתקופה הקרובה .מקווה
שתרגישו כאן בשינוי ,אם בתחום התנועה ,אם בתחום הגניבות .שנצליח ביחד.
אמיר כוכבי:

יש לנו בעיה עם שריפה של משרדי עירייה כבר כמה שנים.

פקד גל וייצמן :שריפה של משרדי עירייה?
חי אדיב:

רבותיי ,זה לא דיון .תודה רבה לך.

דוברת:

בהצלחה.

מאיר חלוואני :המדהים הזה היה נשמע מעניין .השיתוף פעולה המדהים.
חי אדיב:

בנוסף למינוי הזה אנחנו מצפים ,מקווים שלקראת סוף השנה ,תחילת שנה הבאה יאשרו לנו
את הבקשה לשיטור עירוני .ואני מקווה שנקבל את האישור וגל ,יחד עם נועם ,יובילו את
התהליך .זה בהחלט ייתן שדרוג נוסף לנושא הביטחון בעיר.
ובנוסף ניצן ,שיהיה לך בהצלחה עם המינוי החדש..

מאיר חלוואני :מה זה ,איזה מינוי ,אתה יכול לספר לנו?
חי אדיב:

ניצן דוברת העירייה .היא נבחרה במכרז השבוע ונאחל לה בהצלחה.

אמיר כוכבי:

הצלחה גדולה.

ניצה משה:

ערב טוב לכולם אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין .15/16

שאילתה של נוה גור ומאיר חלוואני
אנחנו עוברים לסעיף א' ,שאילתות של חברי המועצה .שאילתה הראשונה של חברי המועצה
נוה גור ומאיר ח לוואני .לאחרונה נודע לנו כי יש תושבים בנווה נאמן אשר משלמים תשלומי
ארנונה שונים לפי סיווגים שונים ,חלקם לפי סיווג אזור מגורים  ,1חלקם לפי אזור מגורים .2
נבקש לדעת לפי איזה סיווג משלמים תושבי נווה נאמן .תשובה של גזבר העירייה .דווח ותוקן
בצו הארנונה לשנת  2017כפי שאושר בישיבת מועצת העירייה ב 23-ליוני.
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נוה גור:

כן .קודם כל זה שאילתה מישיבה ביוני .מאז חל שינוי אז אני מברך על השינוי אבל אם היועץ
המשפטי יכול להתייחס לשאלה השנייה שיש לנו בעניין הזה .האם יש מניעה ,אתה שומע
ירון?

ירון סולברג:

תפנה ליושב ראש הישיבה ,נוה.

נוה גור:

מה?

ירון סולברג:

תפנה ליושב ראש הישיבה.

נוה גור:

יושב ראש? אני אפנה ליושב ראש ואם הוא ירצה שיפנה אליך .האם יש מניעה ,כיוון שהייתה
פה איזושהי טעות והיא תוקנה הטעות אז אני מבין שבמשך תקופה מסויימת מתחילת השנה
הנוכחית ,או אם קודם לכן אז תקן אותי ,אז אותם תושבים באותו רחוב שילמו בגין אותה
טעות יותר ארנונה ממה שהם היו צריכים לשלם .כיוון שכך אני רוצה לדעת האם עיריית הוד
השרון מתכוונת ויכולה ,גם ברמה החוקית ,להשיב להם רטרואקטיבית את הכסף בגין
הטעות הזאת.

חי אדיב:

אני לא בטוח ,הגזבר ישיב.

איל מימון:

תיקון הטעות כפי שנעשה ביקשנו ממשרד הפנים לתקן את הטעות הזו כי בפועל אותו רחוב
מכבים שדיברנו עליו הוא רחוב שמוגדר כאזור  .1ככה הוא מוגדר ולכן ככה הוא גם חוייב
השנה .אנחנו הגשנו בקשה למשרד הפנים,

חי אדיב:

רק השנה אבל ,לא שנים קודמות.

איל מימון:

רק השנה .לא אחורנית.

נוה גור:

אבל למה השנה הוא התחיל בחיוב?

איל מימון:

כי גילינו את זה השנה.

נוה גור:

כן.

איל מימון:

אז לכן השנה תיקנו את ,לפי מחיה ולפי מה שצריך להיות בצו הארנונה .בצו ארנונה לשנת
 2017הגשנו בקשה ואתם אישרתם את זה פה ,לתקן את זה ולהחיל ,שהחוב הזה יהיה
במסגרת אזור  2החל מהשנה הבאה .לגבי השנה הזאת לא ניתן כרגע,

נוה גור:

למה? אני מנסה להבין אם נעשתה טעות על ידי העירייה למה ,במשך  40שנה ,לא,

יגאל שמעון:

זו לא טעות .זו לא טעות.

נוה גור:

יגאל ,אל תצעק .רק התחלנו .אני לא שואל עוד שאלה ,אני רק מבקש תשובה על אותה
שאלה .לא שאלתי עוד שאלה .אני אומר במשך ,עד ינואר האחרון הם כולם חויבו לפי אזור ,2
ל א היה שינוי .באה עיריית הוד השרון בינואר אמרה עכשיו אנחנו מחייבים אתכם לפי אזור 1
כי בכל השנים נהגנו לא בדרך הזאת .תגידו אם אפשר להחזיר.
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חי אדיב:

תודה רבה .אדוני היועץ המשפטי ,גזבר .תבדקו ותשיבו בכתב לנוה גור ,וגם לי .תודה רבה.

שאילתה של חבר המועצה מר נדב דואני
ניצה משה:

טוב .אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה נדב דואני .בצו ארנונה שאושר
בוועדת הכספים האחרונה נקבעו גבולות אזורי החיוב  1ו .2-במהלך הדיון נאמר שלא נעשה
שינוי באזור החיוב .אבקש לדעת מדוע התושבים ברחוב כנרת גוש  6410חלקה  286וברחוב
יסוד המעלה גוש  6411חלקה  293המצויים בליבה של שכונת גיל עמל ,מחויבים בתשלום לפי
אזור  1היקר ולא לפי אזור  2הזול.

חי אדיב:

איל ,תסביר.

ניצה משה:

לא ,לא .יש כבר תשובה .יש תשובה של חיים.

חי אדיב:

או קיי ,סליחה .צודקת.

חיים שאבי:

באשר לגוש  6410חלקה  286מדובר בטעות סופר אשר תוקנה .באשר לגוש  6411חלקה 293
רחוב יסוד המעלה מספרים  2ו ,4-זה בתים צמודי קרקע ממוקמים בגוש  6411חלקה 293
אינם נמצאים בתחום המוגדר כאזור  2ועל כן הם מחויבים על פי תעריפי אזור  .1חלקה זו
חויבה כאזור  1מאז ומעולם ולא נעשה כל שינוי סיווג לאזור גביה בשנה האחרונה.

נדב דואני:

אני שמח מאוד שהפניתי את תשומת לבכם לשנות את העוול הזה באמת ברחוב כנרת ,רחוב
שבאמת הוא רחוב לא מהיוקרתיים בהוד השרון ,בלשון המעטה .אנשים במצב מאוד מאוד
קשה .אני שמח שזה תוקן ויחזור החיוב הזול יותר.

שאילתה של חבר המועצה מר נוה גור  -מדוע עיריית הוד השרון אחת הערים היחידות שאינן מקיימות
בקרבן את שבוע הספר
ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה נוה גור .אבקש לדעת מדוע עיריית
הוד השרון אחת הערים היחידות שאינן מקיימות בקרבן את שבוע הספר .משה?

משה חנוכה:

טוב .א ני אקריא את התשובה של מנכ"לית העירייה .שבוע הספר ,אני מניח ששאלת למה לא
התקיימו באי רועי שבוע הספר לא התקיימו מכירות ספרים .אז שבוע הספר הינו אירוע
מסחרי של הוצאות לאור וחנויות ספרים .עיריית הוד השרון מקיימת פעילויות רבות במהלך
חודש של קריאה ,יש פה את הפרסו ם שבוצע לקראת חודש הקריאה השנה .ניתן לראות כי זה
חודש רווי פעילויות שכולן ספרות וקריאה לקראת תושבי העיר ולכל הגילאים.

אביבה גוטרמן :בשאר הערים זה לא מסחרי?
נוה גור:

לא ,בשאר הערים הם,
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משה חנוכה:

בכפר סבא זה הוצאות הספרים ,אלה שבכפר סבא ,בתל אביב,

נוה גור:

ברעננה.

אביבה גוטרמן :אין לנו אף הוצאה שמוכנה לעשות את זה?
משה חנוכה:

לא.

נוה גור:

למה לא,

נדב דואני:

לא בדקתם.

משה חנוכה:

בעבר היה .היה ולא הייתה הענות גם של התושבים והוצאות הספרים הפסיקו לעשות את זה
כי זה לא השתלם להם כלכלית .ומה שאנחנו עושים ,עושים חודש קריאה עם פעילויות
ספרותיות שהעירייה משקיעה בהם.

אביבה גוטרמן :השאלה באמת מה עם הוצאות ספרים מעניין אותם,
משה חנוכה:

בזמנו היה עשינו כאן בגן הגיבורים,

אביבה גוטרמן :אבל היה לפני כמה שנים,
חי אדיב:

זה לא דיון.

אביבה גוטרמן :אולי צריך לחשוב על זה,
חי אדיב:

זה שאלה ותשובה ,אבל יחד עם זאת אם רוצים לעשות דיון נשמח לעשות ,אם זה דיון פדגוגי
או כלכלי לחנויות הספרים .תחליטו מה אתם רוצים .פדגוגית אני חושב שיש לנו במה
להתגאות ותמיד נשמח לשפר .מי שרוצה ,יש לו רעיונות בתיק ,שיגיד.

נוה גור:

זה די מוזר,

חי אדיב:

הלאה ,הנושא הבא.

נוה גור:

רגע .אני לא שאלתי את השאלה שלי.

נוה גור:

לא ,אני חושב שאין שאלה .אני חושב שהתשובה היא די עצובה כשאתה מסתכל על כלל
הערים פה מסביב ,על רעננה שכנתנו ,על הרצליה ,כפר סבא .משום מה הוצאות הספרים
מאוד מאוד שמחות לארח את התושבים באירוע שהוא מאוד מאוד חשוב,

ניצה משה:

נוה ,מה השאלה בבקשה?

נוה גור:

לכן ,אני לא חושב ,אני חושב שעם תשובה כזו,

משה חנוכה:

הוא לא יודע,

נוה גור:

אני לא צריך לשאול שאלה .אני בעיקר מתבייש על התשובה.

חי אדיב:

או קיי ,הבנו .תודה רבה.

ניצה משה:

אני עוברת הלאה.

נוה גור:

אני מציע שתבחנו את העניין .כדאי .בשביל הילדים.
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שאילתה של חברת המועצה עדי ברמוחה  -מהם הפרמטרים לפיהם קבעה עיריית הוד השרון את תעריף
אגרת השמירה
ניצה משה:

השאילתה הבאה היא של חברת המועצה עדי ברמוחה .מהם הפרמטרים לפיהם קבעה עיריית
הוד השרון את תעריף אגרת השמירה .חיים ,בבקשה.

חיים שאבי:

בשנת  2002לאחר פרוץ האינתיפאדה השנייה ,אישרה מועצת העירייה דאז את חוק העזר
לשירותי שמירה ואבטחה והאגרה נרשמה על פי צרכי אבטחה עירוניים .לפני מספר שנים,
בעקבות פסיקת בית המשפט העליון ,הובהר כי העלות צריכה להתייחס למניעת פח"ע בלבד
וכך פעלה העירייה .לפני כשנתיים נעשה שינוי חקיקתי שאיפשר לרשויות המקומיות לגבות
גם עבור שמירה ואבטחה שקשורים לסדר ציבורי עירוני .למרות זאת העירייה לא ביקשה
לעדכן ולהעלות את תעריף אגרת השמירה על מנת לממן את הסדר הציבורי שנגבה בפועל
מהכנסות ארנונה.

מאיר חלוואני :כל הכבוד ,חיים.
חיים שאבי:

תודה.

מאיר חלוואני :שלא העליתם את הזה ,כל הכבוד.
עדי ברמוחה :לא .העניין הוא שהם לא ענו לי על השאלה.
מאיר חלוואני :עוד לא שאלת.
עדי ברמוחה:

ועדיין אני שואלת מה הם הפרמטרים לפיהם קבעה עיריית הוד השרון את תעריף אגרת
השמירה .לא ענית לי על השאלה.

חיים שאבי:

מה זאת אומרת לא ענינו?

עדי ברמוחה :תראה.
חיים שאבי:

לפי הצרכים של האבטחה ,ניתחו את העלויות של האבטחה,

עדי ברמוחה :אז זה מה ששאלתי .מה הצרכים של,
חיים שאבי:

בשנת  ,2002אבל זה רשום לך.

עדי ברמוחה :אז תענו לי מה הצרכים של האבטחה.
חיים שאבי:

אבל רשום לך .לא שאלת מה,

עדי ברמוחה :אבטחת גנים ,אבטחת מוסדות חינוך ,תענה לי.
חיים שאבי:

אבל,

חי אדיב:

זה לא פרמטרים.

עדי ברמוחה :אז מה זה?
חי אדיב:

זה מטרה לשמור.
10

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

עדי ברמוחה :קודם כל.
חי אדיב:

לשמור .הפרמטרים הם אחרים .הוא אמר לך מה הפרמטרים .היעד הוא לשמור על גני
הילדים.

חיים שאבי:

דרך אגב ,זה,

עדי ברמוחה :אני רוצה ,אם כבר אתה ענית לי אז אני רק אני אומרת לך ,בחוזר מנכ"ל לשנת  2013יש
הבהרה לעניין אגרת השמירה .אגרת השמירה לא יכולה להיקרא אגרה אלא היטל ,אז כדאי
שתקראו ,תתקנו ותעשו את זה.
חי אדיב:

או קיי.

עדי ברמוחה :ואני שאלתי ואז אומרים שאגרת השמירה אמורה להיות מחויבת לפי כלל הנכסים לכלל
החייבים .האנשים שמשלמים ארנונה .אז למה משתמשים? איך זה נקבע? כי ממני גובים את
המקסימום שמשרד הפנים מאשר לגבות 1.92 ,למטר.
חיים שאבי:

 ...המקסימום.

עדי ברמוחה :אז מה המקסימום?
חיים שאבי:

.2.40

חי אדיב:

.2.40

דובר:

לפי מיטב זכרוני .2.40

אני בדקתי באתר של משרד הפנים,

עדי ברמוחה :באתר של משרד הפנים רשום  1.92למטר.
דובר:

הוא לא מעודכן.

עדי ברמוחה :אבל יכול להיות ש,
חי אדיב:

אז הוא לא מעודכן .יש ,היה בג"צ והשתנו הדברים אבל בכל אופן ,מה את רוצה להציג? אני
רוצה להבין,

עדי ברמוחה :איך אתם מחשבים את אגרת השמירה? לאן הולכת אגרת השמירה? מה עושים איתה?
חי אדיב:

לשמירה ,אמרו לך .לשמירה לגני הילדים .זה החוק ,ולבתי הספר,

עדי ברמוחה :לא ,לא .החוק הוא לא זה.
חי אדיב:

למוסדות חינוך .והיום אולי היועץ המשפטי יסביר ,יותר פשוט .תן תשובה ,קדימה.

ירון סולברג:

אתן הבהרה .כשחוקק חוק העזר הוא התייחס לפרמטרים ,כרגע הם לא בפני אני לא יודע
להגיד .אני יודע להגיד שהבג"צ ש,

חי אדיב:

לא ,אז זה היה רק לגני הילדים ובתי הספר.

ירון סולברג:

לא ,דקה.

נוה גור:

אגרת השמירה נבעה ממצב הביטחון ,זה לא קשור לגני הילדים.
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עדי ברמוחה :לגמרי.
נוה גור:

אל תבלבלו את הציבור.

עדי ברמוחה :נכון.
ירון סולברג:

היה ,היה בג"צ בעניין עיריית חולון,

נוה גור:

נכון.

ירון סולברג:

ששם באו וקבעו ,קבע השופט רובינשטיין ,שאגרת שמירה יכולה לממן אך ורק מניעת פח"ע
ולא סדר ציבורי ובהתאם לכך הרשויות תיקנו את דרכן .בכלל זה גם הוד השרון הפחיתה את
התעריף שהיה עד ,אני לא זוכר ,עד לפני שלוש ,ארבע שנים ,והעמידה אותו על  80אחוז בלבד
מהתעריף.

עדי ברמוחה :מהמקסימום.
ירון סולברג:

לא מהמקסימום אלא ממה שגבתה העירייה עד לאותו מועד.

עדי ברמוחה :או קיי.
ירון סולברג:

או קיי? נניח גבתה שקל ,התחילה לגבות  80אגורות .מדוע? משום שה 80-אחוז הללו היו
לעניין מניעת פח"ע בגני ילדים ולכן זה מה שאושר ואחת מהתלונות הייצוגיות שהוגשו בעבר.
העירייה גבתה כדת וכדין ולא השתמשה בזה לא לסדר ציבורי ולא לשום דבר אחר .לימים
הרשויות קמו בכלל בישראל ,הפעילו את הכנסת והוציאו הוראות שעה שמתארכות כל פעם
מעת לעת ומאפשרות לחוקק חקיקה שתאפשר גם גביה או גם שימוש בכספי האגרה לטובת
המימון הגנה ושמירה על הסדר הציבורי.

נוה גור:

עד מתי?

ירון סולברג:

ולא רק מניעת פח"ע.

נוה גור:

עד מתי עכשיו זה עומד?

ירון סולברג:

לא יודע .כרגע העירייה,

נוה גור:

לא ,אני מקשיב .אני שואל עד מתי.

מאיר חלוואני :כן ,זה תחום בזמן .זו השאלה.
ירון סולברג:

כרגע העירייה גובה אך ורק את אגרת השמירה שמשמשת למניעת פח"ע ולא משהו שהוא
מעבר לזה .גני ילדים.

נוה גור:

אבל ההוראה היא עד מתי? ההוראה היא עד מתי ,ירון? תציין עד מתי ההוראה הזו.

ניצה משה:

רבותיי ,אין פה דיון.

נוה גור:

ואולי כדאי לציין שאנחנו אחת הרשויות היחידות במדינת ישראל ,היחידות ,שממשיכות
לגבות את האגרה הזאת.
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ניצה משה:

רבותיי,

חי אדיב:

מה רע בזה?

נוה גור:

מה רע בזה? מה רע בזה? שכנראה הרשויות יודעות לטפל בכסף שלהן,

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה.

מאיר חלוואני :לא ,אני רק רוצה להגיד ,סליחה .אני רוצה תשובה ותורי גם כן .אני אגיד לך למה זה רע .כי
כל הזמן מכניסים את היד לתושבים לכיס,
ניצה משה:

אין פה דיון.

חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :בגלל זה זה רע.
חי אדיב:

תודה ,תודה .אני מודה לך מאוד.

מאיר חלוואני :גם אני.

שאילתה של הגב' עדי ברמוחה – צפי הכנסות מנכסי העירייה לשנת 2016
ניצה משה:

השאילתה של הגברת עדי ברמוחה .מהו צפי הכנסות מנכסי העירייה לשנת  .2016כן אדוני,
חיים שאבי.

חיים שאבי:

אני עונה בשם גזבר העירייה איל מיימון .בתקציב  2016תוקצבו סך של  2.4מיליון כהכנסות
שכר דירה מנכסי העירייה.

חי אדיב:

תודה .הלאה.

עדי ברמוחה :או קיי ,רגע.
חי אדיב:

כן.

עדי ברמוחה :אז אנחנו קראנו ואנחנו יודעים לקרוא שזה תקציב ההכנסות ,הצפי .2.4 ,בכמה מתוקצבת
מחלקת נכסים? יש מחלקה כזאת?
חיים שאבי:

אז תשאלי עוד שאילתה פעם הבאה.

עדי ברמוחה :או קיי.
איל מימון:

יש מחלקה כזאת.

עדי ברמוחה :או קיי.
איל מימון:

היא מתוקצבת בתוך אגף הכנסה ,אה ,בתוך אגף ההנדסה בספר התקציב.

עדי ברמוחה :אני לא ראיתי ,אין לה שורה,
איל מימון:

היא לא בנפרד  ...הכולל ,ויש שם ...
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עדי ברמוחה :כן ,אבל בכמה כסף היא מתוקצבת?
איל מימון:

חצי מיליון שקל .סדר גודל של ...

יגאל שמעון:

מה הקשר?

ניצה משה:

או קיי .אני עוברת לשאילתה הבאה.

חי אדיב:

צריך לנהל גם נכסים שלא,

עדי ברמוחה :ברור.
חי אדיב:

לכן זה שירות,

שאילתה של חברי המועצה הגברת יעל ברזילי ואמיר כוכבי
ניצה משה:

רבותיי ,אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חברי המועצה הגברת יעל ברזילי ואמיר
כוכבי .בתאריך ה 11-ליולי בבוקר תועדו פקחי העירייה על ידי תושבים כשהם מסירים שלטי
מחאה שהוצבו בשטחים פרטיים במתחם  .1200באיזה סמכות פעלו הפקחים תוך השגת
גבול?

יגאל שמעון:

יגאל הררי.

ניצה משה:

רוצה?

מאיר חלוואני :מה קרה ,אין מי שיענה?
ניצה משה:

לא ,יש.

מאיר חלוואני :תנו לי ,אני אקריא תשובה כי כולם בלעו פה את הלשון .מה קרה?
חיים שאבי:

למה?

מאיר חלוואני :מה למה? אין תשובה.
חיים שאבי:

מאיר ,מה קרה?

מאיר חלוואני :אני אגיד לך מה קרה .בוא חיים ,אני אענה לך .אפשר? אפשר תשובה ,אדוני ראש העיר .לסגן.
רק רגע ,אדוני הסגן ,אני אגיד לך מה קרה.
יגאל הררי:

לפי חוק העזר העירוני,

מאיר חלוואני :כל מה ששואלים התשובות נשמעות מאוד סתמיות ,לא רציניות,
יגאל הררי:

למה לא?

מאיר חלוואני :לא מעניינות ולא עונים לעניין בכלל.
יגאל הררי:

למה לא עונים?

מאיר חלוואני :ככה ,יגאל .ככה.
יגאל הררי:

אני אגיד לך את התשובה ,או קיי?
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מאיר חלוואני :בבקשה.
ניצה משה:

רבותיי.

חי אדיב:

יגאל ,לא שומעים.

יגאל הררי:

חוק עזר לשילוט  ,1977אגב ,החוק לשילוט ,אם אתה לא יודע,

מאיר חלוואני :לא יודע.
יגאל הררי:

הוא יוזמה,

אמיר כוכבי:

חבר'ה ,שאילתה שלי .אתה רוצה לנהל איתו דיון אחרי זה נהל איתו דיון אחרי זה .תן את
התשובה.

יגאל הררי:

אני אתן .החוק ,החוק נכתב על ידי,

אמיר כוכבי:

יגאל,

יגאל הררי:

חבר המועצה משה ארז ב,1977-

אמיר כוכבי:

חבל ,יגאל ,אתה סתם מכניס את עצמך לפינה.

יגאל הררי:

מפרט נוהלי תליית שלטים ברחבת העיר בשטח ציבורי ,אין לתלות שלטים כלל,

ניצה משה:

ששש,

אמיר כוכבי:

אל תגידי לי ששש .הוא אמור לענות לי ,לא לו.

יגאל הררי:

ובמיוחד על גבי מתקנים ציבוריים העלולים ליצור נזק או פגיעה בחזות העיר .בשטחים
פרטיים יש לבקש אישור ממנהל אגף שפע שהוא ממונה על השילוט,

אמיר כוכבי:

אחלה .מנהל אגף שפע פה או שיגאל הררי מוסמך לענות בשמו?

יגאל הררי:

הוא פה ,אני אענה .תשאל מה שאתה רוצה.

אמיר כוכבי:

אז אדוני ,מנהל אגף שפע ,אני לא אשאל .אני רק אגיד לך שהקנסות הלא חוקיים שחילקתם
שבוע שעבר על מחאה שבכלל לא מופיעה בספר החוקים אבל בוא נניח וכן ,אז הדו"חות
שחילקתם שבוע שעבר חולקו ,כך על פי הפקח שחילק אותם ,על פי חוק עזר עירוני איכות
סביבה .זאת אומרת שהתשובה שלך פה היא טעות במקרה הטוב ,ניסיון לבלבל במקום הרע.
אני הולך על הטעות ,אני מבקש לתקן אותה.

יגאל הררי:

החוק קובע,

אמיר כוכבי:

תחליטו על פי איזה חוק,

יגאל הררי:

מה השאלה שאתה רוצה,

אמיר כוכבי:

תחליטו איזה חוק אתם אוכפים בעיר,

צביקה בלומנשטיק :תסתכל....
יגאל הררי:

רק רגע ,צביקה,
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אמיר כוכבי:

מה?

חי אדיב:

צביקה ,צביקה,

יגאל הררי:

על מה אתה רוצה לשאול? מה השאלה?

אמיר כוכבי:

 ...על פי חוק זה כמו דו"ח.

יגאל הררי:

אני מבקש לא לענות .מה השאלה?

חי אדיב:

מה השאלה?

אמיר כוכבי:

לא ,לא הייתה שאלה ,אם אתם נותנים תשובה שהיא תשובה לא נכונה תתקנו אותה.

יגאל הררי:

זה לא נכון .התשובה מדויקת לחלוטין.

אמיר כוכבי:

התשובה היא לא מדויקת כי היה כתוב חוק עזר עירוני,

חי אדיב:

התשובה מדויקת .בכדי לא לנהל דיון היועץ המשפטי יבדוק וישיב לך בכתב לך ולכל הצוות
המקצועי.

אמיר כוכבי:

אם היועץ המשפטי יבדוק אז אל תתחיל ותגיד שהתשובה מדויקת כי היא לא.

יגאל הררי:

התשובה מדויקת,

חי אדיב:

לטעמנו היא מדויקת,

אמיר כוכבי:

התשובה לא מדויקת,

חי אדיב:

הלאה.

אמיר כוכבי:

כי ההתרעה ניתנה על פי חוק איכות סביבה והתשובה,

חי אדיב:

בסדר ,אבל....

ניצה משה:

אמיר,

אמיר כוכבי:

תגיד אני אבדוק.

ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה.

אמיר כוכבי:

 ...התשובה מדויקת.

חי אדיב:

למה לעשות דיון?

ניצה משה:

רבותיי,

אמיר כוכבי:

אתה  ...התשובה מדויקת .אל תקבע שהיא מדויקת.

חי אדיב:

תודה רבה.

ניצה משה:

או קיי ,אני עוברת לשאילתה הבאה.

עדי ברמוחה :חי ,גם לגבי תשובות שאתה אומר שיינתנו אחר כך ,אני מבקשת רק שבאמת יינתנו התשובות
כי אני ממתינה למצגת של המהנדס עוד מישיבת מועצת העיר הקודמת שהבטחת שהוא יעביר
לי .הגשתי בקשה ,אמרו לי תקבלי,
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חי אדיב:

תאמיני לי ,זה יותר קצר,

עדי ברמוחה :זה פשוט .הוא ,המצגת כבר מוכנה.
חי אדיב:

יותר קצר לשלוח לי סמס או מייל ,יותר קצר מאשר,

עדי ברמוחה :אני לא מטרידה את כבוד ראש העיר.
חי אדיב:

להשמיץ את העירייה בפייסבוק שלך.

עדי ברמוחה :לא ,אני שלחתי,
(מדברים ביחד)
עדי ברמוחה :אני שלחתי מייל ואתה מכותב במייל.
יגאל הררי:

למרות מה שאמיר אמר לא קנסות בעניין השילוט ,לא ניתנו קנסות .הוסרו השלטים,

אמיר כוכבי:

הוסרו שלטים באלימות משטח פרטי וחולקו התרעות פרסונאליות ,אישיות ,ליושבי ראש
ועדי בניינים שהם לא אנשים,

יגאל הררי:

התראה זה לא קנס .אתה מטעה את הציבור.

ניצה משה:

חבר'ה.

אמיר כוכבי:

יגאל הררי ,אתה משליט פה שלטון אימה ופחד,

ניצה משה:

רבותיי,

אמיר כוכבי:

על התושבים .אתה שבאת לשנות כיוון,

יגאל הררי:

התרעה זה לא קנס.

אמיר כוכבי:

אתה מוביל עם המחלקה שאתה אחראי עליה הפחדה של התושבים וניסיון לצמצם את
המחאה שלהם יום יום.

יגאל הררי:

לא ,אז,

אמיר כוכבי:

אז אל תוליך שולל.

ניצה משה:

יגאל ואמיר .אני עוברת לשאילתה הבאה.

אמיר כוכבי:

ואתה מנסה לגנוב קהל .התרעה  ...דו"ח,

חי אדיב:

למען ,רק רגע ניצה ,למען ההגינות והסדר הציבורי ויש פה גם תושבים שכדאי שיקשיבו .אף
אחד לא מונע מאף אחד להפגין ולעשות מה שהוא רוצה .הפגנה ,או אירוע כזה או שלט כזה
שהוא זמני נקודתי ,יום ,יומיים ,שבוע .אם רוצים להפוך את זה למקצוע ולכל השנה אז יש
לזה מחיר ויש הוראות בחוק .אז או שיקיימו את הוראות החוק או שיקשיבו לפיקוח העירוני
וכך צריך לעשות .אף אחד לא מנע מאף אחד להפגין ,או לשים שלטים כאלה או אחרים.
שבוע ,שבועיים ,חודש .אם רוצים להפוך את זה למסורת אז יש נהלים ,יש הוראות בדין,
ויעבדו לפי ההוראות .אף אחד,
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אמיר כוכבי:

אני רק אגיד לך משהו .הם לא רוצים להפוך את זה למסורת .אתה מכריח אותם.

חי אדיב:

תפסיק לבלבל את המוח.

אמיר כוכבי:

בהתעלמות שלך ,באטימות שלך ,בצורה שבה אתה לא מנהל את העיר אתה מכריח אותם.

נוה גור:

מותר להביע דעה,

אמיר כוכבי:

זה הדבר היחיד שנשאר להם לעשות ואתה משתמש במשאבי ציבור כדי לפגוע בתושבים.

ניצה משה:

חי,

חי אדיב:

קדימה.

נוה גור:

שלטים שלך ,שלטים שלך נתלים במשך שנים,

חי אדיב:

בבחירות זה נעשה...

שאילתה של המועצה מאיר חלוואני ונוה גור  -כיצד מתכוונת הרשות לנהוג מול אירועים שכבר נגבו מהם
כספים לכאורה על תשלומים מרצון שלא כחוק בהתאם לסעיף  40א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות
ניצה כהן משה :שאילתה הבאה ,שאילתה של חברי המועצה מאיר חלוואני ונוה גור .כיצד מתכוונת הרשות,
נוה גור:

זאת אומרת הדעה שלך,

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

כיצד מתכוונת הרשות לנהוג מול אירועים שכבר נגבו מהם כספים לכאורה על תשלומים
מרצון שלא כחוק בהתאם לסעיף  40א' לתוספת השנייה לפקודת העיריות .נבקש תשובתך
בכתב בישיבת המועצה הקרובה.

מאיר חלוואני ... :ביטלו לנו עוד פעם את התשובה .בטח לא אלה שכתבו אותה.
ניצה משה:

בסדר .מי מקריא?

מאיר חלוואני :אני ,אני אקריא .איפה זה? של יפה עזרא? אתם רוצים שאני אקריא את התשובה?
ניצה משה:

לא .היא לא נמצאת פה .יגאל ,תקריא.

יגאל שמעון:

טוב ,התשובה של הגברת יפה עזרא מנהלת אגף החינוך .עיריית הוד השרון פועלת בהתאם
להוראות הדין ולהנחיות משרד החינוך באופן מלא והיא תמשיך לעשות כך גם בעתיד.
הדברים עלו במהלך דיון בבג"צ והעורך דין שמייצג את העותרים טען כי טענותיו מכוונות
כנגד משרד החינוך ולא כנגד הרשויות המקומיות .משרד החינוך עומד לפרסם חוזר מנכ"ל
חדש בעניין זה במהלך חודש ספטמבר  2016שם יפורטו ההדגשים  ...העדכניות והעירייה
תפעל על פיו.

נוה גור:

אני תמה כיצד יושב פה היועץ המשפטי ו,

יגאל הררי:

יש לך שאלה? למה אתה,
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נוה גור:

ששש ,אל תפריע לי יגאל.

יגאל הררי:

לא ,אתה שואל שאלה,

נוה גור:

אני תמה כיצד,

יגאל הררי:

ניצה ,לא ,לא .אין פה דמגוגיה .יש פה שאלה נוספת,

מאיר חלוואני :עכשיו אתה מנהל את הישיבה?
יגאל הררי:

לא ,הוא לא,

ניצה משה:

בסדר .בסדר יגאל.

יגאל הררי:

 ...לנהל את הפטיש.

נוה גור:

יגאל ,אם אני עונה בבריונות תשלח אלי פקח שיסיר ממני את דעתי.

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא .יש שאלה,

(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

תשאל שאלה .לא לנאום פה נאומים .אין נאומים.

נוה גור:

לפני פחות מחודש,

יגאל הררי:

לא ,תשאל שאלה .אתה לא ,אני לא אתן לך פה לשרוף לנו את הערב בקשקושים,

עדי ברמוחה :שרפת לנו כבר אותו ,מה אתה לא תיתן לנו לשרוף?.
יגאל הררי:

אני יש לי זמן.

נוה גור:

יגאל ,אתה שורף לתושבים את הזמן.

יגאל שמעון:

נוה ,מה השאלה בבקשה?

יגאל הררי:

תשאל שאלה ,לא,

נוה גור:

לפני פחות מחודש ימים,

יגאל הררי:

אתה לא תנאם פה נאומים .תשאל את השאלה שלך .זה ככה יעבוד .אתה תעשה סדר ,אתה
צריך להיות בן תרבות,

נוה גור:

יגאל ,אתה לא בשכונה .אתה בישיבת מועצה.

ניצה משה:

נוה ,נוה ,שאלה.

נוה גור:

לפני חודש ימים התכנס ,היה דיון בבג"צ בנושא הטאבלטים ושם בג"צ הודיע באופן חד-
משמעי,

יגאל הררי:

 ...לך,

נוה גור:

כולל היועץ ,היועץ המשפטי מטעם משרד החינוך שהודה וכך אמר הבג"צ שמשרד החינוך,

יגאל הררי:

לא מעניין,

נוה גור:

ועיריית הוד השרון,
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יגאל הררי:

לא מעניין .מה השאלה?

נוה גור:

כל אותן רשויות,

יגאל הררי:

מה השאלה?

נוה גור:

פעלו בניגוד לדין .ועדת החינוך של הכנסת הודיעה לפני שנה שהפרויקט בניגוד לחוק וקראה
להפסיק את זה לאלתר כי דרשת ,אדוני ראש העירייה,

יגאל שמעון:

מה השאלה?

נוה גור:

דרשת להוציא מההורים כסף בניגוד לחוק .וכשאתה אומר שהדבר הזה נעשה על פי דין אתה
משקר לציבור ,זורה חול בעיניים שלהם ופועל בדרך עבריינית.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

נוה אין דיון ואני עוברת לשאילתה הבאה,

נוה גור:

סליחה ,ניצה ,ניצה ,את לא תשאלי את השאלה הבאה ,ניצה ,סליחה,

ניצה משה:

שאלה קצרה,

נוה גור:

אני שאלתי שאלה ואת לא תפריעי לי באמצע לשאול את השאלה .אל תפריעי לי לשאול
שאלות .אני גם יודע לצעוק.

יגאל שמעון:

אתה לא שואל.

נוה גור:

אל תפריע לי .שהחברים שלך יהיו בשקט ,אנחנו נשאל שאלה.

יגאל שמעון:

אתה לא שואל ,אתה,

נוה גור:

אתה תשב בשקט ותיתן לי לשאול את השאלה .מותר לי לשאול ,חצי דקה קודם להגיד משהו.

ניצה משה:

לא מותר לך...

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

ניצה ,רגע.

נוה גור:

יגאל ,אין צורך .אני לא צריך ,תן לי לשאול את השאלה.

יגאל שמעון:

נוה ,אתה לא תגיד לי לשבת בשקט.

נוה גור:

אז אתה לא תגיד לי לא לשאול שאלות.

ניצה משה:

אתה לא יכול לנאום פה....

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אני רוצה לשאול את השאלה,

יגאל שמעון:

נוה ,אתה לא יכול פה,

נוה גור:

אני יכול דקה לשאול מה אני רוצה.

יגאל שמעון:

זה דמגוגיה .אתה יכול לשאול שאלה.
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נוה גור:

דמגוגיה נמצאת בצד הזה של השולחן.

יגאל הררי:

מה אתה אומר.

(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

יש לפי חוק וסדר שאלה .יש לו שאלה? מי מתנהג כמו פיראט פה?

יגאל שמעון:

מה השאלה?

חי אדיב:

מה השאלה? נו.

נוה גור:

אני שואל שאלה אחת ,לא עניתם על השאלה הראשונה שלי .אני שואל שאלה מאוד פשוטה.
האם עיריית הוד השרון מתכוונת להחזיר להורים את הכסף שלהם?

חי אדיב:

ירון סולברג ,היועץ המשפטי ,אם אתה יכול להתייחס לדין או לא לדין ולתת תשובה ,נקודה.
כל השאר ,כל השאר ,בית המשפט יחליט.

נוה גור:

בית המשפט אמר את דברו .תענה ,בבקשה .אמר לך מפורשות שאתה עובר על הדין.

חי אדיב:

מאה אחוז.

ירון סולברג:

קודם כל,

חי אדיב:

תגיש תביעה בבית משפט.

נוה גור:

אל תדאג .בבת ים הגישו תביעה ,אתה בדרך לקבל גם פה.

חי אדיב:

בסדר.

נוה גור:

כולל חיוב אישי ,אדוני ראש העירייה .תחזיר את הכסף להורים כי אתה עבריין שגובה
מאחרים כסף שלא כדין.

ניצה משה:

נוה מספיק.

יגאל שמעון:

נוה ,אתה לא יכול,

ירון סולברג:

קודם כל,

משה חנוכה:

חבל על הזמן.

ניצה משה:

רבותיי ,תנו ליועץ המשפטי להשיב.

(מדברים ביחד)
ירון סולברג:

קודם כל ... ,הדיון,

משה חנוכה:

יש גבול ,בושה וחרפה,

יגאל שמעון:

אני אישית הייתי מגיש,

נוה גור:

אני,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אני חושב שזה בושה ,בושה שכך אתם עונים לציבור תשובה שקרית.
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ניצה משה:

אתם מוכנים לתת ליועץ המשפטי,

נוה גור:

בבקשה ירון ,בבקשה ירון.

חי אדיב:

ירון ,אל תתחיל עד שיהיה שקט.

ירון סולברג:

לפני הדיון בבית המשפט העליון הבא כוח של העותרים פנה אלינו בבקשה למחוק את
העירייה מהעתירה ואנחנו לא רצינו משום שהיו שמה הרבה עותרים מתוך העיר הוד השרון
לכן חשבנו שזה יהיה נכון להתייצב לדיון ,כעניין עקרוני .כך שיכולנו להימחק ובכלל גם
הבג"צ לא היה נגד עיריית הוד השרון .זאת עובדה מספר  1והיא חשובה נורא .נקודה שנייה,

נוה גור:

עובדה שקרית.

ירון סולברג:

סליחה?

נוה גור:

בבקשה.

חי אדיב:

מה?

נוה גור:

אם תרצי להתייחס לזה.

ירון סולברג:

שקרית?

נוה גור:

אני מתייחס למה שאמרת כי אתה מטעה את הציבור.

ירון סולברג:

אני מבקש ,מה שאתה אומר זה פשוט בלי בסיס ,כי לי יש את ...

נוה גור:

מאה אחוז .עיריית הוד השרון,

(מדברים ביחד)
ירון סולברג:

 ...שביקש למחוק אותנו כמו שהוא ביקש למחוק רשויות אחרות.

נוה גור:

תצטט בבקשה,

משה חנוכה:

ירון ,העובדות לא מבלבלות אותו.

ניצה משה:

רבותיי ,תודה רבה ,אני עוברת לשאילתה הבאה .השאילתה של חברי המועצה מאיר חלוואני
ונוה גור.

נוה גור:

ירון ,זה עצוב מאוד,

ירון סולברג:

אתה לא תגיד שקרי,

ניצה משה:

בספטמבר 2016

נוה גור:

אתה לא תענה תשובות שקריות לציבור .אתה לא תענה תשובות שקריות.

ירון סולברג... :
נוה גור:

בית המשפט אומר שעיריית הוד השרון פעלה שלא כדין.

ירון סולברג:

שקר,
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נוה גור:

ועדת הכנסת אמרה את זה ואתה עכשיו מספר האם הוציאו אתכם או  ...מהמשפט או לא?
 100ומשהו הורים מהוד השרון ו...

ניצה משה:

בספטמבר ,2016

(מדברים ביחד)

שאילתה של חברי המועצה מר מאיר חלוואני ומר נוה גור  -בספטמבר  ... 2016בבריכת  ...במקום
ניצה משה:

רבותיי ,השאילתה הבאה .בספטמבר  2016יפוג ...בבריכת גלי רון ...במקום .נבקש לדעת כיצד
עיריית הוד השרון מתכוו נת להפעיל את המקום תוך שמירה על הרציפות והאיכות עבור
מאות התושבים בעיר המשתמשים בשירותי הבריכה .כן ,חיים.

חיים שאבי:

עיריית הוד השרון נמצאת בתהליך סיום התקשרות עם הזכיין לקבלת הנכס על פי ההסכם.
הפעלת הבריכה תועבר לניהולה של החברה הכלכלית אשר תנהל  ...זאת אומרת  ...להוציא
מכרז .והעירייה תעשה את כל המאמצים שלא לפגוע במנויי הבריכה.

מאיר חלוואני :לפני השאלה הנוספת ,אדוני ראש העיר ,אני רוצה להצטרף לדברים שלך בעניין המתנדבים
ולהגיד תודה לכל מתנדבי העיר .אני חושב שזה ראוי לחלוטין וכל הכבוד על ההערכה ועל
ההוקרה .זה אחד .לגבי עניין החברה הכלכלית ,שאלה .כן חיים?
חיים שאבי:

כן ,כן.

מאיר חלוואני :האם לחברה הכלכלית יש,
חי אדיב:

אפרופו ,גם לך מגיע כל הכבוד .גם אתה מתנדב.

מאיר חלוואני :מה שמגיע מגיע .תודה .על כל פנים ,חיים.
חיים שאבי:

כן.

אמיר כוכבי:

רק לך.

חי אדיב:

נכון.

מאיר חלוואני :אדוני סגן ראש העיר .האם החברה הכלכלית יש לה את הכישורים לנהל מתקן ספורט כזה
ואם בכלל עושה משהו ,כי אנחנו לא יודעים שיש כזה דבר.
חיים שאבי:

החברה הכלכלית לא צריכה את הכישורים לנהל מרכז ספורט .היא צריכה כישורים להוציא
מכרז והיא נערכת בהתאם למפעיל .היא לא הולכת לנהל ,החברה הכלכלית הולכת לנהל את
התהליך שזה מכרז.

מאיר חלוואני :אבל כתבתם פה שהיא הולכת לתפעל את ה,
חיים שאבי:

היא הולכת לנהל.

מאיר חלוואני :לנהל את זה .והיא מה ,תוציא מכרז?
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חיים שאבי:

כן.

מאיר חלוואני :ותבחר את המפעיל?
חיים שאבי:

כן.

חי אדיב:

תודה רבה.

הצעות לסדר חברי הוועדה

הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  – 19.6.16הפעלת קייטנות
לילדי כיתות ג'-ו'
ניצה כהן משה :או קיי .אני עוברת לסדר היום ל-ב' ,סעיף ב' ,הצעות לסדר של חברי המועצה .הצעתם לסדר
של חברי המועצה גברת עדי ברמוחה ,מר נדב דואני מה 19-ליוני .הפעלת קייטנות לילדי כיתות
ג'-ו' .הצעת החלטה ,עיריית הוד השרון בשיתוף אגף החינוך תפעיל קייטנות לילדי כיתות ג'-ו'
בעלות של  ₪ 450לתלמיד בחודשי החופש הגדול החל משנת הלימודים תשע"ז.
משה חנוכה:

אנחנו מבקשים להסיר את ההצעה מסדר היום.

עדי ברמוחה :הי ,איזה סופרייז .ולמה?
יגאל שמעון:

עכשיו תקבלי,

עדי ברמוחה :אה.
יגאל הררי:

אני אמרתי שגם יש מצב שזה יהיה בחינם כי הכל פה פוליטי פה.

עדי ברמוחה :אבל אתה נותן להם להסיר את זה מסדר היום.
יגאל הררי:

מה אכפת לי להגיד?

עדי ברמוחה :אבל אתה נותן,
יגאל הררי:

מה אכפת לי להגיד  ?450אפילו שר הרווחה לא נתן ב,700-

עדי ברמוחה :נתנו ב,400-
יגאל הררי:

אתם לארג'ים על חשבון הציבור ,כאילו .אתם זורקים לחלל  ,750שיהיה כתוב ,ההצעה שלכם
ירדה מסדר היום כי היא הייתה הצעה,

עדי ברמוחה :אני מבינה,
יגאל הררי:

מה זה דבר מדהים.

עדי ברמוחה :ניצה ,אני מבינה שיש דיון?
משה חנוכה:

יגאל ,יגאל ,אני מבקש ממך לא להפריע לחברת המועצה ברמוחה.

יגאל הררי:

הכל פה פוליטיקה,

משה חנוכה:

יגאל ,אל תפריע לעדי.
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ניצה משה:

יגאל ,תן לעדי בבקשה את זכות הדיבור,

יגאל הררי:

רק להעלות דברים שהם כאילו לא מציאותיים,

ניצה משה:

יגאל .יגאל הררי.

משה חנוכה:

אני אוהב את הקולגיאליות בין עדי לנדב .היא מצטטת אותו ,הוא מצלם אותה .כל אחד ממש
פרגון הדדי.

נדב דואני:

אנחנו עובדים בשיתוף פעולה .אצלנו ,משה ,לא נותנים הנחיות מה לעשות אלא משתפים
פעולה .אצלכם בקואליציה מקבלים הנחיות מחי,

(מדברים ביחד)
משה חנוכה:

גם נאמנות זה ערך ,נדב.

יגאל הררי:

 ...דמוקרטי יש,

ניצה משה:

יגאל,

יגאל הררי:

כמו שאתה לא עושה שום דבר שטוב לקואליציה אני לא עושה כל מה שטוב לאופוזיציה.

ניצה משה:

יגאל,

מאיר חלוואני :אני מבקש ממך לחזור במילים שלך מייד אבל .אני בין היחידים שלא עושה איתך חשבון .כי
האזרח עומד לראש מעייני.
יגאל הררי:

גם לי.

מאיר חלוואני :ועיני.
יגאל הררי:

וגם לי.

מאיר חלוואני :אז אל תגיד לי שאני לא עושה את טובת הקואליציה .תתבייש.
דובר:

יש ספק לגבי זה.

יגאל הררי:

באמת?

מאיר חלוואני :כן .כי יש הצבעות שאני מצביע אתכם,
(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אתם מפריעים לחברת המועצה עדי ברמוחה.

מאיר חלוואני :אני מפריע?
ניצה משה:

כולכם.

מאיר חלוואני :אלה שעה שלמה מפריעים אני מפריע? את הבושה הזאת מול האנשים אתם עושים ואני
מפריע.
ניצה משה:

אני לא ,אמרתי אתם.

מאיר חלוואני :לא ,אמרת לי אתה,
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ניצה משה:

לא,

מאיר חלוואני :ניצה ,אני מצטער .משהו פה מתנהל לא נכון.
ניצה משה:

אני ,אתה תשמע את ההקלטה.

מאיר חלוואני :לא רוצה לשמוע הקלטות .התעייפתי מההקלטות שלכם ,בחייכם.
ניצה משה:

או קיי ,אז בבקשה עדי.

יגאל הררי:

מה ,אתה יושב לשמוע את ההקלטות?

מאיר חלוואני :לא .אתם כל היום מקליטים ,אני כל הזמן מקלל שאני מקבל שיחה מהעירייה שאני מקווה
שמישהו שומע.
יגאל הררי:

...

ניצה משה:

די כבר ,נו.

עדי ברמוחה :או ,סיימת את הקרקס?
מאיר חלוואני :סליחה ,עדי.
עדי ברמוחה :לא אתה ,זה כשיגאל מתחיל אז הכל דבש .אה ,בשנת ,יגאל הררי ,גם מתי ,יגאל הררי עכשיו,
בשנת  2013התחיל שר החינוך שי פירון בפרויקט של קייטנות הקיץ ,והכוונה הייתה אחרי
שנתיים להחיל את זה לכיתות ג' ד' .הוחלפה הממשלה,
יגאל הררי:

הוא חזר מהודו כבר?

ניצה משה:

די.

עדי ברמוחה :הוחלפה הממשלה ,יש לנו שר חינוך חדש שמבטל את החוקים ואת כל התקנות וכל הדברים
ש"יש עתיד" עשו ,וכדי להסתכל על התושבים וכדי להקל ולו במעט על נטל המיסים היום
משפחה שיש לה  3ילדים ורוצה לשים אותם באיזה שהיא מסגרת במסגרת חופשת הקיץ,
עלות של קייטנה ל 3-שבועות נעה בין  1,800ל 2,800-שקלים .הפרויקט הזה נתן פתרון והקל
על ההורים והעלות שלו הייתה  450שקלים .עכשיו ,אני ראיתי שפורסם בהוד הכפר העניין של
ההצעה לסדר שלנו ,עיריית הוד השרון הגיבה שבתקציב  2017היא לוקחת את זה בחשבון
והיא תכניס את הפרויקט הזה במסגרת התקציב .אז אם זה כך ואני אשמח לשמוע שזאת
הסיבה שאתם מורידים את זה מסדר היום אז אני מברכת שמשהו נכנס לתודעה והצלחנו
להזיז משהו ואני מבקשת "להרים את הכפפה" ולבוא לקראת ההורים ולקחת את הפרויקט
הזה בשתי ידיים וכן ב 450-שקלים ,כמו שהיה במסגרת קייטנות הקיץ ולא ב 200-שקלים
אלא ב 450-שקלים ולהמשיך את זה עד כיתות ו' ותודה רבה ונדב ,הבמה שלך.
יגאל הררי:

מה זה? חלוקה?

ניצה משה:

חלוקה ,כן .הם יכולים.
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נדב דואני:

יש לנו הצעה לסדר,

עדי ברמוחה :ההצעה לסדר שלנו משותפת וכן ,משה ,כשאנשים נאמנים,
יגאל שמעון:

אבל הם לא באותה סיעה .איך יכול להיות?

עדי ברמוחה :מה זה שייך? הגשנו את ההצעה ביחד.
נדב דואני:

מה הקשר? יגאל ,אתה ממציא כללים מחדש?

יגאל שמעון:

לא ,יש לך מהיושבת ראש? אביבה?

עדי ברמוחה :מה קשור?
אביבה גוטרמן :מי ממציא כללים מחדש?
יגאל שמעון:

לא ,אני לא רוצה שתפגעי פשוט.

אביבה גוטרמן :אני לא נפגעת,
(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

אני נאמן ליושב ראש ,.ליושב ראש שלי.

אביבה גוטרמן :זה בסדר .הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה.
נדב דואני:

תודה רבה.

נוה גור:

יגאל ,באורח פלא אני חייב לומר שנאמנות זה באמת דבר חשוב .בעניין הזה הנה אנחנו יש
לנו,

נדב דואני:

אני רוצה בבקשה לנצל את הזמן שלי .אני רוצה בבקשה לנצל את הזמן שלי לדבר .תראו ,אני
חייב להודות שאני עד היום הייתי מופתע אבל ,כל הצעה שהיא מעט חברתית ,שהיא מעט
לטובת הציבור ,להקל על ההוצאות הכלכליות של ההורים ,של הזוגות הצעירים בהוד השרון,
נתקלים פה בחומה אטומה .אתם לא מסכימים לדון .לא מסכימים לעשות קייטנות מוזלות.
לא מסכימים לעשות חוגים זולים .לא מסכימים להפחית את הארנונה באזור שיש את כמות
הזוגות הצעירים הכי גדולה ברחבי העיר .שיגיעו הבחירות אתם תספרו לנו על מתחם לזוגות
צעירים שיבנה מערבית לדרך רמתיים ,יגאל ,אתה תלך אתה תצטלם ,חי ראש העירייה
יצטרף אליך כמו שאתם עושים לפני כל בחירות ,אבל מדובר בבלוף .אנחנו מביאים פה הצעה.
הגיונית .גם כלכלית היא הגיונית .כי הרי אתם משתמשים במתקנים של עיריית הוד השרון
ומה שנשאר לכם זה לשלם משכורת .תגידו לא  .550 ,450או קיי .אני מכיר ברחבי הארץ
רשויות שעושות את הקייטנות האלה גם במחירים זולים יותר .ב 250-שקלים .הן יודעות
להביא כסף ממשלת ישראל ,הן יודעות לגייס כספים ממקורות אחרים ולתת לילדים שלנו
פעילות ברחבי הקיץ,

עדי ברמוחה :לא הצעתי לו לעשות את מה שהוא לא יודע לעשות.
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נדב דואני:

לעשות פה פעילות במשך הקיץ בעלות זולה .אבל פשוט לא אכפת לכם .זה פשוט מדהים אותי
כל פעם מחדש איך כשאנחנו מבקשים להקל על יוקר המחיה ,כשאנחנו מבקשים להקל עם
ההורים פה שההוצאות שלהם בקיץ הם באמת לא נורמליות ,הורים שנשארים בארץ ,לא
כאלה שטסים לחו"ל ויש להם אפשרות להוציא אלא פשוט לוקחים את הילדים מדי פעם
לבריכה אז הבריכה יקרה והם לוקחים אותם לקולנוע אז אי אפשר קולנוע בהוד השרון אז
נוסעים לכפר סבא שיש שם שני מרכזים של בתי קולנוע ,אפילו אולי עוד מעט שלושה ,שבנו
שם קניון לילדים .בסדר ,אני לא בעד קניונים אבל פעילות עירונית .קצת .משהו .שלילדים
שלנו יהיה מה לעשות כאן בקיץ.

יגאל שמעון:

בכפר סבא זה פעילות עירונית?

נדב דואני:

לא ,הקניון זה לא פעילות עירונית.

יגאל שמעון:

לא ,אתה נותן דוגמה של כפר סבא,

נדב דואני:

אבל זה  ...אני יכול להראות לך את הפעילות בראשון לציון ,לדוגמה .אני יכול ,יגאל ,לבוא
אליך,

יגאל שמעון:

דיברת איתי על כפר סבא על קניונים.

נדב דואני:

תן לי,

חי אדיב:

 ...ארנונה פי .2

יגאל שמעון:

השאלה אם זה פעילות עירונית,

נדב דואני:

בראשון לציון ,ראש העירייה ,הפחיתו את הארנונה ברציפות במשך  5שנים ותמיד אצל כולם
הכי יקר ואצלך הכי זול והשירות פה הכי גרוע .לא מקבלים שום דבר .לא מקבלים שירות
בקיץ ,לא מקבלים קייטנות ,ובמקום להגיד לנו אתם יודעים מה? אנחנו מאמצים את
ההחלטה הזאתי ,כנראה מזל שלא שמעתי את מה שאמרת .במקום להגיד אנחנו מאמצים את
ההחלטה או אנחנו רוצים לבחון אותה ולחזור אליכם עם תשובה מסודרת ,ללכת למחלקת
החינוך לעשות עבודה ,או לקחת את זה לחברת מוסדות שמעבירה לעירייה כל שנה ... 900

משה חנוכה:

זה חברה לקידום החינוך והתרבות ,לא מוסדות.

נדב דואני:

לא משנה .זה ברנדינג ,משה ,שאתה עושה לזה .זה נורא יפה.

משה חנוכה:

לא ,חשוב לדייק בעובדות.

נדב דואני:

לא ,עזוב .זה הכל ברנדינג .בסוף זה אותו מוצר .אין שום שינוי במהות של המוצר .אז המוצר
שלוקח כסף מההורים ובסוף לא מחזיר להם באמת את מה שהם צריכים לקבל .אני אומר
שאת ההצעה הזאת אני חושב שהגיע זמן גם לדון בה ,גם לקבל אותה וגם לאמץ אותה
ולבחון .אתם יודעים מה? אני בטוח שכל חברי מועצת העיר אם תגיעו הצעה של ,550 ,500
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נגיד אתם יודעים מה? עשיתם מאמץ ,הגעתם לאיזו נוסחה יפה עם מחירים טובים ,אנחנו
מוכנים לקבל את זה .אבל לצערי אתם לא רוצים  ...לא באמת אכפת לכם מתושבי הוד השרון
וזה עצוב אבל אתם יודעים מה ,אני באמת כבר לא מופתע ממכם.
דובר:

אני רוצה לענות.

מאיר חלוואני :אל תשנו את התשובה אבל .אל תשנו את התשובה על פי מה ששמעתם ,יגאל.
יגאל שמעון:

אני ומשה רוצים לחלוק .הוא יענה מבחינה השאלה שהוא שאל,

עדי ברמוחה :רק שלא יהיה דיון ,תשמרו על זה כדי שלא יהיה דיון.
יגאל שמעון:

ואני אענה על השאלה של נדב,

נדב דואני:

זה מותר?

יגאל שמעון:

שמתח ודיבר ,מה שקרה שימו לב ,הוא פתח בזוגות צעירים ,שכאילו אנחנו מצטלמים .הרי
הוא לא שם לב,

משה חנוכה:

לא ,בסוף מי צילם אחד את השני? הוא והיא?

(מדברים ביחד)
ניצה כהן משה :רבותיי.
יגאל שמעון:

אתה רוצה תשובה ,נכון?

נדב דואני:

אני רוצה תשובה מסודרת .אל תברח לנושאים אחרים.

יגאל שמעון:

אני לא,

משה חנוכה:

אני רוצה להתחיל מהנושא הזה ,יגאל.

יגאל שמעון:

שאלת אותי לגבי זוגות צעירים.

נדב דואני:

לא שאלתי אותך.

יגאל שמעון:

כן ,שאלת.

נדב דואני:

לא שאלתי.

יגאל שמעון:

דיברת שאנחנו  ...אבל מה קרה? יש בהוד השרון לפחות  2תוכניות,

אמיר כוכבי:

סליחה .לפי התקנון אתה אמור להסביר קודם למה אתה מסיר את הנושא מסדר היום.

(מדברים ביחד)
אמיר כוכבי:

יגאל ,על פי התקנון אתה אמור להסביר למה אתה מסיר את הנושא מסדר היום .יגאל ,יגאל,
אתה כל כך הרבה זמן עושה את זה,

יגאל שמעון:

 ...ממשלת ישראל .התוכניות האלה  ...בוועדה  ...קשה .בוא תעזור לי...

נדב דואני:

אתה יודע לקדם תוכניות אחרות כשאתה רוצה.

(מדברים ביחד)
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יגאל שמעון:

הרי אני נלחם שם ,אתה יודע איך אני נלחם.

נדב דואני:

יגאל ,אתה לא נלחם.

יגאל שמעון:

אה ,לא?  ...את המלחמה שלי?

(מדברים ביחד)
ניצה כהן משה :רבותיי ,תנו למשה חנוכה להשיב.
נדב דואני:

כשהם רוצים לקדם את  1302הם מקדמים.

יגאל שמעון:

נדב,

נדב דואני:

את זה הם לא רוצים נקודה.

משה חנוכה:

טוב ,אני הקשבתי,

עדי ברמוחה :אני אשמח לשמוע קודם למה אתם מסירים מסדר היום.
משה חנוכה:

אני אגיד .קודם כל ,אלף בית בפופוליזם,

עדי ברמוחה :אלף בית.
משה חנוכה:

זה לשלוח את ההצעה לסדר קודם כל לעיתון ,שקודם כל יפורסם בעיתון ,ואז להביא את זה
לשולחן המועצה.

עדי ברמוחה :למדנו.
משה חנוכה:

את בעצמך,

עדי ברמוחה :למדנו ,למדנו.
משה חנוכה:

זה אחד.

ניצה כהן משה :שקט,...
נדב דואני:

איך עבדתם כש,

משה חנוכה:

תשובת העירייה שפורסמה בעיתון באמת מגלה שעיריית הוד השרון בוחנת,

עדי ברמוחה :בוחנת.
משה חנוכה:

עדי ,את רוצה להקשיב לתשובה או שאת רוצה לדבר? אז בואי תסיימי ,תדברי ,הוא יצלם
אותך,

עדי ברמוחה :אני אצלם אותם.
נדב דואני:

אגב ,משה,

מאיר חלוואני :אבל למה זה מרגיז אותך,
משה חנוכה:

כי תנו לי לדבר.

נדב דואני:

משה,

משה חנוכה:

טוב ,יגאל ,חבל על הזמן .נו ,בוא.
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יגאל שמעון:

לא ,לא .תשיב להם.

נדב דואני:

משה ,אני לא אפריע לך אבל באמת היה אפשר לנהל דיון רציני.

(מדברים ביחד)
משה חנוכה:

אנחנו פועלים,

ניצה משה:

נדב ,תן לו להשיב.

משה חנוכה:

 ...זה דיון מיותר ,כי החל מהשנה הבאה את ההרחבה של הבית ספר של הקיץ שבהוד השרון
זכה לשבחים רבים.

נדב דואני:

ממי?

משה חנוכה:

ממשרד החינוך.

נדב דואני:

יש לך את זה כתוב?

משה חנוכה:

אם אתה רוצה אני יכול להשיג לך את זה.

נדב דואני:

אני אשמח שתעביר לי את זה.

משה חנוכה:

בסדר גמור .מההורים ,מהציבור .אתה יודע מה ,אתה רוצה לדבר או להקשיב?

ניצה משה:

די.

משה חנוכה:

אבל אתה כשדיברת,

ניצה משה:

אין דיון הוא משיב לך.

(מדברים ביחד)
משה חנוכה:

שיח זה כשאחד מדבר אחד מקשיב .אחד מדבר אחד מקשיב .לא שיח שאתה מדבר כל הזמן.
או קיי? אז אפשר ,אז תקשיב.

יגאל הררי:

אתם מנהלים דיון.

נדב דואני:

נכון .אנחנו רוצים לנהל דיון.

ניצה משה:

אבל,

חי אדיב:

אין שום דיון,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

חוצפן ,מה הוא? דבר ,דבר.

חי אדיב:

הוא לא הפריע לך,

נדב דואני:

חוצפן,

חי אדיב:

אתה רוצה תשובה למה זה יורד מסדר יום .אתה יודע מה? לא מגיעה לך תשובה.

נדב דואני:

למה לא מגיעה לי תשובה?

חי אדיב:

אתה מפריע לבחור שרוצה לתת לך תשובה .כמו שהוא הקשיב לך תקשיב לו.
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נדב דואני:

חבר מועצת העיר,

חי אדיב:

חצוף.

נדב דואני:

חצוף .מה עוד?

חי אדיב:

יש עוד הרבה דברים .לא נאה לי להגיד לך פה בפורום הזה.

נדב דואני:

כבר אמרת דברים ,אני לא מתרגש.

חי אדיב:

מגיע לך הכל.

ניצה משה:

רבותיי,

(מדברים ביחד)
חי אדיב:

בגלל הפרעתו של נדב יורד מסדר היום.

אביבה גוטרמן :חי ,אני רוצה לקבל תשובה.
חי אדיב:

לא מעניין אותי.

אביבה גוטרמן :חי ,אני רוצה לקבל תשובה.
חי אדיב:

אז תסתמי לו את הפה.

אביבה גוטרמן :מה בגלל שהוא מפריע .די נדב ...תן לו לדבר נדב .אתה דיברת לא הפרענו לך...
(מדברים ביחד)
חי אדיב:

אנחנו הולכים להצבעה .אנחנו לא זקוקים להצעה לסדר בעניין .אנחנו עושים עבודה מצויינת.
חנוכה ,זה הזדמנות להגיד לך תודה רבה על כל הצהרונים שהיו בקיץ .יותר מ 90-אחוז פעלו
עם הערכה מאוד גבוהה ובשנה הבאה יהיה עוד יותר טוב והיד נטויה .תודה רבה לך וקדימה
להצבעה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי,
משה חנוכה ,תקווה ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל.

מאיר חלוואני :גם יואב .הוא נכנס.
יגאל שמעון:

מאיר ,לא להפריע .הצבעה עכשיו.

מאיר חלוואני :אה ,או קיי .לא מפריע.
יגאל שמעון:

מי נגד?

נוה גור:

מי נגד הסרת ההצעה,

ניצה משה:

או קיי .נוה,

יגאל שמעון:

תרימו גבוה ,לא רואים.

נדב דואני:

ברור ,מה.

מאיר חלוואני :היא יכולה לספור אותנו כמו שהיא סופרת אתכם בלי שתרימו יד.
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ניצה משה:

נוה ,מאיר ,עדי ,אמיר ,יעל ,נדב,

אביבה גוטרמן :אני נמנעת.
ניצה משה:

אביבה נמנעה.

הצבעה  :מי בעד שלא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני
מיום  19.06.16בנושא הפעלת קייטנות לילדי כיתות ג' -ו'.
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ.
הצבעה :מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?
 6בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 1נמנע :אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :140/16
מועצת העירייה מחליטה לא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב
דואני בנושא תוכנית המתאר להוד השרון.
=========================================================
סעיף  – 2הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  – 20.6.16חיבור
דרך הים לכביש 4
ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה .ההצעה של חברי המועצה עדי ברמוחה ונדב דואני,

יגאל שמעון:

עוד פעם?

ניצה משה:

חיבור דרך הים לכביש,

נדב דואני:

עוד פעם עוד ועוד,

עדי ברמוחה :יש עוד כמה בקנה.
נדב דואני:

אל תדאג.

ניצה משה:

הצעת החלטה .עיריית הוד השרון תתכנן הרחבה בחיבור של דרך הים לכביש  4ותעצור כל
תכנון של חיבור רחוב ז'בוטינסקי לכביש .4

יגאל שמעון:

אני מבקש להסיר כי יש לנו תשובה.

מאיר חלוואני :לא ,כי הרגע נתקעת ,לא הבנו מה התשובה.
יגאל שמעון:

אתם יודעים את התשובה .כולם יודעים את התשובה.

מאיר חלוואני :לא,
יגאל שמעון:

אני אסביר.

(מדברים ביחד)
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נדב דואני:

ניצה ,אני רוצה להסביר.

יגאל שמעון:

בבקשה.

ניצה משה:

בבקשה .יש לכם  10דקות.

נדב דואני:

טוב .אנחנו התבשרנו לפני כמה חודשים ,אפשר את תשומת הלב שלכם בבקשה לנושא החשוב
הזה או שזה לא מעניין אתכם?

חי אדיב:

לפני דקה הפרעת לחנוכה ,למה שנקשיב לך?

נדב דואני:

אתה לא רוצה להקשיב אל תקשיב.

חי אדיב:

לפני דקה.

נדב דואני:

זה לא חשוב לך?

חי אדיב:

לפני דקה הפרעת לו.

נדב דואני:

זה לא חשוב לך?

חי אדיב:

למה שאני אקשיב לך?

נדב דואני:

אתה אל תתנהג כמו שאני מתנהג .אם אתה חושב שהתנהגתי,

משה חנוכה:

אתה מנסה להוליך שולל את התושבים שיושבים מאחורה .אתה זורה בעיניהם חול .אתה,
באמת ,אתה גונב דעת ,אתה עושה הרבה דברים חמורים אז אנחנו לא ניתן להם לחשוב
שאתה כאילו מנסה לעזור להם כי זה ,אנחנו יודעים את המטרות האמיתיות שלך.

מאיר חלוואני :אולי תשאל אותם מה הם חושבים? אם יש לך תשובה כזאת חכמה תשאל אותם מה הם
חושבים .אם התושבים ...
(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני ... :אם אתם לא נותנים לנו לדבר ,מורידים הכל מסדר היום ,תנו לתושבים לדבר .מה הבעיה.
תושבי העיר .אתה תיתן תשובה?
משה חנוכה:

אנחנו מדברים איתם .אנחנו לא צריכים לשבת כאן מסביב לשולחן ולעשות הצגות.

עדי ברמוחה ... :זה לא היה מגיע לשולחן המועצה,
ניצה משה:

רבותיי ,אתם מוכנים לתת לנדב לדבר .נדב ,בבקשה.

נדב דואני:

טוב .אז כמו שאמרתי ,אנחנו לפני כמה חודשים גילינו שעיריית הוד השרון רוצה לחבר את
רחוב ז'בוטינסקי לכביש  ,4במטרה לאפשר,

חיים שאבי:

לא הצבעת לתכנון?

נדב דואני:

הפחתה בעומסים,

יגאל הררי:

לא ,לא ,הוא לא,

ניצה משה:

די.
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יגאל הררי:

אל תגידי לי די.

ניצה משה:

די,

(מדברים ביחד)
עדי ברמוחה :למה אתה צועק עליה?
יגאל הררי:

אני רוצה שתצעקי כשהם מפריעים .לא רק עלי.

עדי ברמוחה :זה לא בסדר הצורת התבטאות הזאת .הוא קורא חוצפן ,זה קורא שקרן ואתה צועק .תגיד לי,
איפה אתה נמצא?
יגאל הררי:

אני במועצת העיר.

עדי ברמוחה :אתה במועצת העיר ,אתה חושב שאתה נמצא בשוק אני חושבת.
חי אדיב:

למה את לא מחנכת את חברך נדב,

עדי ברמוחה :אתה ,כל אחד מדרג ,אתה תדרג אותי כחוצפנית ואני אגיד לך שעוד לא הגעת לדרגה הכי ...
שאני חוצפנית.
חי אדיב:

למה את לא מעירה לו כשהוא מתחצף?

נדב דואני:

מה זה מתחצף? אני רוצה להבין,

עדי ברמוחה :כל אחד פה נותן לנו ציונים .תשבו ותקשיבו לעצמכם ותסתכלו על עצמכם .אולי כדאי
שבאמת מישהו יצלם אתכם ותראו איך אתם נראים.
מאיר חלוואני :אפרופו ,תחליפו את המצלמה ,היא לא תקינה .לא רואים אתכם טוב.
יגאל שמעון:

לא צריך.

מאיר חלוואני :אה ,לא צריך.
חי אדיב:

תסתכלו בראי.

עדי ברמוחה :אני מסתכלת במראה הרבה ואני אוהבת את מה שאני רואה ואני עומדת מאחורי מה שאני
רואה.
יגאל שמעון:

עדי ,לפחות,

עדי ברמוחה :לפחות,
יגאל שמעון:

תלמדו להקשיב .אתם לא מסוגלים להקשיב.

עדי ברמוחה :אל תדבר ברבים כשאתה פונה אלי,
יגאל שמעון:

כשאני רוצה לתת תשובה אתם לא מאפשרים את זה .לא יכול להיות דבר כזה.

עדי ברמוחה :כשאתה פונה אלי תדבר אלי,
יגאל שמעון:

אבל את תמיד ביחד ,אתם מגישים הצעות,

עדי ברמוחה :אל תדבר אלי ברבים.
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(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אפשר להמשיך בדיון?

מאיר חלוואני :אין דיון ,הרי אתם רוצים להוציא את זה מהדיון ,אז איזה,
ניצה משה:

זה לא דיון .נדב מעלה את הנושא

מאיר חלוואני :תגידי שאתם רוצים להסיר את זה,
ניצה משה:

כבר אמרו את זה.

נדב דואני:

אני חייב להגיד שזה  ...נושא כל כך חשוב לעיר שלנו ,לעתיד של העיר שלנו ,אי אפשר אפילו
לנהל פה דיון רציני ולהבין לאן אנחנו הולכים בשנים הקרובות ואיזו דרך תהיה .ההצעה של
עדי ושלי היא הצעה מאוד פשוטה .לא להרוס את רחוב ז'בוטינסקי ,לא לפגוע ברחוב
ז'בוטינסקי,

יגאל הררי:

אתה מזכיר לי את שמעון פרס .פעם ככה פעם ככה.

ניצה משה:

די ,יגאל הררי ,די כבר.

(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

לפני  3שנים הוא הצביע בעד הכביש הזה,

נדב דואני:

לא ,אתה טועה.

יגאל הררי:

 ...קואליציה ,אולי אתה לא זוכר.

נדב דואני:

הצבעתי בעד תכנון להביא,

יגאל הררי:

לא .הוא לא אומר לתושבים שהוא היה בעד.

(מדברים ביחד)
עדי ברמוחה :למה מהנושא הכי רציני אתה עושה קרקס?
יגאל הררי:

למה את כל הזמן,

ניצה משה:

רבותיי,

עדי ברמוחה :זה קרקס כי,
יגאל הררי:

זה רציני? לעבוד על התושבים בעיניים זה רציני?

עדי ברמוחה :שום דבר לא מעניין אותך .לא התושבים,
יגאל הררי:

זה רציני ,מה שאתם עושים?

(מדברים ביחד)
עדי ברמוחה :אף אחד ,לא חברי מועצה ,לא תושבים .אף אחד לא מעניין אותך .בגלל זה אתה מתנהג ככה.
בושה.
יגאל שמעון:

טוב ,בבקשה נדב .נדב ,בבקשה.
36

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

נדב דואני:

כן? אפשר?

יגאל שמעון:

אני לא אפריע לך.

נדב דואני:

ההצעה שלנו היא הצעה מאוד פשוטה .כשאנחנו מסתכלים על הוד השרון ,כשאנחנו עומדים
בפקקים בבוקר ובפקקים אחר הצהריים להיכנס לעיר ,אנחנו מבינים שצריך פתרון רציני ולא
פתרון קוסמטי .ולבוא ולהגיד להאריך את הרמזור בדרך רמתיים בפנייה לז'בוטינסקי זה
הרי ,זה לעג לרש .כשאתם מדברים על הרחבת רחוב ז'בוטינסקי ולאפשר נסיעה של
אוטובוסים ,אז אני לא יודע עם מי אתם מתכוונים לדבר .אני לא יודע מי אמור לנסוע
באוטובוסים האלה .אנחנו מביאים הצעה רצינית .הצעה ברורה שגם דיברו עליה בעבר ויש
תוכניות בעבר שדיברו על חיבור רחוב דרך הים לכביש  .4נתיב מסודר ,נתיב של  4נתיבים2 ,
לכל כיוון .כביש שיאפשר באמת הפחתה של העומסים מכביש  ,5יאפשר הפחתה של העומסים
מכביש  ,4הפחתה של העומסים בדרך רמתיים ,יאפשר כניסה ויציאה מסודרת מאזור
התעשייה ,מהשכונות של נווה הדר ,מעפרון ,מרמת הדר ,מכפר הדר .חיבור של רחוב הזמיר
אל הכביש הזה ולאפשר באמת לתנועה בהוד השרון להתנקז בצורה הגיונית וברורה לכביש .4
אתם מציעים תוכניות ,חי .אתם מפקידים ,ציר החינוך הולך לבניה ,הר  1310א' שידוע
בכינויו בית בית הנערה הולך לבניה ,זה יקרה תוך כמה שנים .יהיה עומס מטורף של רכבים
באותו אזור ואתם לא נותנים פתרון רציני .לקחת את רחוב ז'בוטינסקי ,רחוב שיש עצים
משני צידיו ,רחוב שיש לו איזשהו אווירה מעט כפרית במה שאפשר להשאיר בעיר הזאתי
ואתם מבקשים להרוס אותו .אתם מבקשים להרחיב את הציר ,אתם מבקשים להרוס את
העצים ,אתם מבקשים להרוס את הפארק ,אתם מבקשים להרוס את איכות החיים של
התושבים שגרים שם .עכשיו ,אם לא הייתה אלטרנטיבה ולא הייתה ברירה הייתי אומר או
קיי ,אתם יודעים ,בואו נבחן איך במצב הנוראי שבו אנחנו נמצאים מה אפשר לעשות ואולי
זאת אופציה ,אבל מכיוון שיש לכם אלטרנטיבה טובה יותר ,קלה יותר ליישום ,וזה דרך הים,
אני מצפה שתתכננו את דרך הים ותפעלו לחבר .חי ,נכון ,זה לא קל .צריך לעבוד עם תע"ש,
צריך לדבר עם תע"ש ולבקש מתע"ש להפקיע חלק מהשטח שלהם .היה סיור לפני  3שנים אני
חושב ,יגאל ,שאתה נכחת בסיור הזה וסגן מנהל תע"ש אמר שהוא מוכן להזיז את הגדר
ולשחרר חלק מהשטח במסגרת התוכנית מש 1-וגם לא במסגרת התוכנית .מול שר הביטחון
ניתן להגיע להבנה ולהסדרה של שטח תע"ש ולהרחיב את הכביש שמה .עבודה רצינית מול
משרד התחבורה יכולה לאפשר מחלף רציני במקום הזה .ואם היית יודע לעבוד עם השכנים
שלך ,כמו שכל אדם יודע לעשות ,כמעט כל אדם ,היית עובד בשיתוף פעולה עם עיריית רמת
השרון ומחבר את מורשה גם לצומת הזאת כי עיריית רמת השרון שסבלה מפקקים מטורפים
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לפני כמה שנים פרצה דרך  ,משכונת מורשה ,אני חושב שיגאל אתה מכיר את הכביש הזה,
משכונת מורשה לכביש  4ובמהלך השנים היא הפכה אותו לכביש מסודר וחוקי .אז אני מבקש
לעשות את זה,
יגאל שמעון:

 ...מורשה.

נדב דואני:

לא .אני מבקש,

יגאל שמעון:

דרך מורשה,

נדב דואני:

בצורה מסודרת לתכנן את דרך הים ,להפסיק עם ההזיה הזאת שנקראת חיבור ז'בוטינסקי
לכביש  , 4לחבר את דרך הים ,לבצע ,להקים מחלף מסודר ולהוריד את העומסים ברחבי העיר.
אנחנו לא יכולים לצאת מהעיר הזו .אנחנו לא יכולים להיכנס לעיר הזו .תושבים מבזבזים
שעות בבוקר ,שעות רבות במהלך כל שבוע ועשרות שעות כל חודש ,כדי לצאת מהעיר .יש לנו
בעיה ואם אתם לא מכירים את הבעיה הזאת כנראה שאתם לא חיים פה ,ואם אתם חיים פה
כמו שאני יודע אז אתם חייבים למצוא פתרון ולהגיד ז'בוטינסקי זו פשוט בדיחה .להרוס את
המרקם של הרחוב הזה .להתמודד עם התנגדויות מפה ועד ירושלים ,עם הפקעה של קרקעות.
אתם לא תצליחו לעשות את זה בחיים .אתם יודעים שזה לא יעבור .אז אני מצפה פה ,חי,
שאתה תגיד בצורה ברורה וגלויה שאתה יורד מהסיפור של ז'בוטינסקי ואתה מנחה עכשיו
את יגאל כממלא מקום יושב ראש הוועדה ,בפועל הוא יושב ראש הוועדה ,לתכנן את דרך הים
ולחבר אותה לכביש  4כי אנחנו לא יכולים להמשיך לחיות ככה .אתה לא מצאת פתרונות
במגדיאל וצריך למצוא פתרונות למגדיאל .אתה לא דאגת לחבר את דרך רמתיים לכביש 531
את מחלף כפר מלל ,לא פעלת לחבר אותו .תתעורר לפני שיהיה מאוחר .אתה  12.5שנים ראש
עיר ,זה התפקיד שלך לסלול ,לתכנן ,לעשות פה איכות חיים טובה יותר .אבל אתה פשוט לא
נמצא שם .להגיד שאני מאוכזב? זה לא יפתיע אף אחד .אבל אנחנו מעלים פה הצעה טובה.
אתה יודע ,דיברתם מקודם על הכנסת .גם בכנסת הצעות של האופוזיציה אם הם הצעות
טובות ,עוברות ,כי הם מבינים שצריך לעשות אותם .אני חושב שיש פה הצעה טובה .אני
חושב שראוי לנהל עליה דיון רציני וצריך לאמץ אותה ,ואם אתם לא מאמצים אותה זה רק
מסיבות פוליטיות או שאתם פשוט לא מבינים מה טוב לתושבי הוד השרון( .מחיאות כפיים)

עדי ברמוחה :אני רק רוצה ,אני רק מבקשת להוסיף .בשנת  2013היו בחירות .היו פרסומים נהדרים5 .
יציאות ,נוציא מהפקקים .איפה  5יציאות? זאת יציאה אחת שאפשר לפתור אותה כאן
ועכשיו .זה משהו שבוער פה בעיר .העיר פקוקה ואני רוצה רגע לחברי הקואליציה ולאדון סגן
ראש העיר מר יואב רוזן לרענן רגע את זיכרונך ,בעקבות ההצעה קיבלתי הודעה" .שלום לך.
שלום לך ,יותר נכון .זה אתה ענית ,דוקטור יואב רוזן .התוכניות לפתיחת ציר ברחוב
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ז'בוטינסקי אינן רלוונטיות עוד .התוכנית שלי היא לפתוח את ציר לכביש  4במסלול דרך
הים סמוך להר הזבל .אשמח להזמין אותך לאחד המפגשים שאנחנו עורכים כדי שתוכל
להתרשם אישית מתוכניותי המפורטות לשיפור איכות החיים של כולנו" .מה דעתך? אז
יואב ,היות וגם אתה בעד פתיחת דרך הים ,אתה יכול להסתכל עלי .לא אמרתי משהו רע .אני
רק הזכרתי .אז אתה יכול להרים את היד ולהשמיע את קולך ולהצטרף להצעה שלנו .אני
יודעת שיש פה עוד כמה חברי קואליציה שהם בעד הדרך הזאת כי זאת הדרך הנכונה ,וישבנו
עם כמה תושבים .ערכנו כמה סיורים וזאת הצעה לסדר שלא הגיעה בשלוף .זאת מחשבה ,כן
משה .מחשבה עמוקה וסיורים בשטח .כן ,תתפלא .אנחנו למרות שאנחנו מתנדבים אנחנו
משתדלים להשקיע ,מה לעשות .אז אני מצפה לשמוע את התשובה שלכם שהולכים על זה
ואפשר גם כמו שנדב אמר ,כן ,להגיע למשרדי ממשלה .כן לקבל איזה שהי תמיכה ממשרד
התחבורה .זה דבר שהוא אפשרי .משרד התחבורה ישמח מאוד לחבר את הוד השרון לכביש 4
ולהוציא אותנו מהפקקים ,אז חי ,כבר תוציא אותנו מהפקקים האלה.
חי אדיב:

אני אשמח ,מה שאמרת עכשיו מבוסס מה שאמרת? היא הייתה שם?

משה חנוכה:

היא עשתה סיורים,

עדי ברמוחה :אני יודעת שאני מסוגלת לעשות את זה.
חי אדיב:

 ...לשמוע.

עדי ברמוחה :אני מסוגלת לעשות את זה.
חי אדיב:

יפה מאוד.

עדי ברמוחה :כן .אני מסוגלת להוציא כספים ממשרד התחבורה.
חי אדיב:

יפה .מצוין.

עדי ברמוחה :אתה ,אני לא בטוחה.
נדב דואני:

בוא נשמע תשובה.

יגאל שמעון:

טוב.

חי אדיב:

כמו שדאגת לדואר .הגיע הרבה כסף.

מאיר חלוואני :אפשר הערת אגב?
עדי ברמוחה :לא צריך כסף .דאגתי לדואר .תתפלא ,אבל דאגתי לדואר ויש מרכז ניהול חדש ,בשרונים
חי אדיב:

קדימה,

עדי ברמוחה :ויש נאמני דואר וכן דאגתי לדואר.
ניצה משה:

תנו בבקשה ליגאל שמעון להשיב.

יגאל שמעון:

את רואה ,אני רוצה להשיב ואת,
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עדי ברמוחה :לא ,אבל אדון ראש העיר אמר משהו אז אני משיבה לו.
יגאל שמעון:

טוב .אני רוצה לפתוח .קודם כל נדב ,אני רוצה להזכיר לך נדב .בקדנציה הקודמת הגשנו
למשרד התחבורה בקשה למימון תוכניות חיבור כביש  4הוד השרון כביש  4גם בשרת וגם
בז'בוטינסקי.

נדב דואני:

תכנון השתזרות.

יגאל שמעון:

לא משנה .קרא לזה איך שאתה רוצה .ואישרנו את זה ,אישרנו את זה ובאמת היה איזשהו
תכנון שהיום אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יכולים לקדם את זה מבחינת ז'בוטינסקי .עדיין
לא יודע ,כי עדיין לא קיימנו דיון .אני כרגע לא יודע אם ז'בוטינסקי הוא רלוונטי כי לא ראינו
את התוכניות ,לא קיימנו דיון ואני לא יודע באיזה שלב אתה בא ואומר לי שזה כבר
מאחורינו .זה אפילו לא לפנינו .יש לנו תכנית מתאר .בתוכנית מתאר שלנו תכנית אב
לתחבורה מדברת על מספר מחלפים בכביש  .4אחד זה דרך הים ,כמובן זה כפוף להר400/
שלדעתי עוד  15 ,10שנה לא תראה את התוכנית הזאת מיושמת ,עם כל מה שקשור להפקעות.
 1302ציר החינוך עם  1310שזה עכשיו בתוקף ,ואני חושב שזה המחלף הקרוב ביותר שאנחנו
יכולים ,מחלף שאנחנו יכולים כרגע לבקש מימון.

נדב דואני:

איפה בדיוק?

עדי ברמוחה :איפה?
נדב דואני:

הפרדס ל?4-

עדי ברמוחה :להסיט את הפרדס,
יגאל שמעון:

כן .אין חיבור .ברור ,זה התוכנית אב .החיבור של הפרדס ,תראו את התוכנית אב .הרי אתם
יודעים טוב מאוד שיש תוניות ,אתם יכולים לבוא ,לקבל אינפורמציה ,לא יקרה כלום.

עדי ברמוחה:

לא קיבלנו מהעירייה .קיבלנו מתושבים,

יגאל שמעון:

שנייה .אני לא הפרעתי לך,

עדי ברמוחה :מאוד מאוד נחמדים,
יגאל שמעון:

תשימי לב ,לפני דקה אמרת לי שאת לא מפריעה ,נכון? אני מבקש.

עדי ברמוחה :אני משתדלת אבל אתה לא נותן לי אפשרות אחרת.
יגאל שמעון:

אבל אני רוצה לענות.

יגאל הררי:

זה מותר.

עדי ברמוחה :מותר,
(מדברים ביחד)
חי אדיב:

הערת ביניים ,עדי ,אפילו הערת ביניים אחת מהקואליציה לא העירו לכם .דיברתם בשקט.
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משה חנוכה:

היא לא מסוגלת,

חי אדיב:

אמרתם דברים חשובים לכאורה.

עדי ברמוחה :לכאורה.
נדב דואני:

לכאורה.

חי אדיב:

ויש פה ציבור שלם שמצפה לשמוע פתרונות.

עדי ברמוחה :לכאורה.
חי אדיב:

ועכשיו רוצים לענות לכם ואתם לא רוצים לשמוע.

נדב דואני:

אגב ,עד שהתחלנו לדבר ,לא

חי אדיב:

לפחות תכבדו את אלה שמצלמים אותנו.

נדב דואני:

חי ,עד שהתחלנו לדבר ,לא נתת...

חי אדיב:

לכבד אותם שישמעו את התשובות.

עדי ברמוחה :אני מקשיבה.
חי אדיב:

אתם לא מקשיבים ,אתם מפריעים.

עדי ברמוחה :אני מקשיבה לכל מילה.
יגאל שמעון:

אתם יכולים להגיע לדרך הים ולהצטלם ולהראות שהנה ,אוטוטו אתם הולכים פה להקים
את המחלף מחר בבוקר .אבל אתם פשוט לא מבינים .תכנית שכזו לא תהיה ב 10-שנים
הקרובות .תשכחו מזה .אין סיכוי בעולם.

דובר מהציבור :תע"ש .גשר תע"ש,
יגאל שמעון:

עכשיו ,מה שנשאר לנו ,מבלי להתייחס לז'בוטינסקי שאני לא יודע בכלל אם זה רלוונטי,

נדב דואני:

אתה מוכן לרדת,

יגאל שמעון:

שנייה ,אל תפריע לי .מבלי להתייחס לשרת,

נדב דואני:

תתייחס אבל.

יגאל שמעון:

כי שרת ,כי זה סיפור,

נדב דואני:

אתה מכיר את התוכניות.

יגאל שמעון:

נכון .כי שרת זה חלק ששייך לדרום השרון וחלק להוד השרון.

נדב דואני:

אתה מוכן לוותר על ז'בוטינסקי,

יגאל שמעון:

כדי להשתזר צריך להתייחס למש.1/

נדב דואני:

אני יודע.

יגאל שמעון:

אז עכשיו ,מה שנשאר לנו עכשיו ,מה שנשאר לנו עכשיו זה,

יגאל הררי:

איך הוא יקבל שם,
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יגאל שמעון:

דרך הפרדס ,תכנית שבתוקף .שביל חינוך ,מה שאנחנו מדברים על ציר החינוך  1302ו1310-
שבהפקדה עכשיו .אז אנחנו ,כמובן ,פונים ,פנינו למשרד התחבורה כדי לקדם את זה ,כדי
לראות איפה אנחנו יכולים כן לעשות את זה היום ולא לחכות למחר .שנייה.

עדי ברמוחה :תראה איך אני מצביעה יפה.
יגאל שמעון:

במקביל ,במקביל ,במרץ כבר אנחנו אוטוטו מתחילים את הנתיב השלישי .כמו שאתם
יודעים ,הרי אנחנו צריכים לתת פתרונות .אי אפשר מצד אחד לבוא להגיד העיר פקוקה ,אי
אפשר לצאת,

נדב דואני:

מה הפתרון יגאל?

יגאל שמעון:

ואי אפשר ,ותבואו תעצרו .נעצור את העיר .לא לצאת לא מפה ולא מפה אבל,

עדי ברמוחה :אני מצביעה יפה.
יגאל שמעון:

ואז צריך לתת פתרונות.

נדב דואני:

מה הפתרון יגאל?

משה חנוכה:

יגאל ,אני מציע ,אני מציע שתקרא את התושבים שיושבים פה אליך למשרד ,תשב איתם,
תדבר איתם,

יגאל שמעון:

שנייה .הייתה,

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

קודם כל ,קודם כל,

אביבה גוטרמן :יגאל ,שייתן הסבר,
עדי ברמוחה :רגע ,רגע,
יגאל שמעון:

אני יושב ,ראש העיר ישב לפחות פעמיים ואני ישבתי לפחות פעמיים עם ועד הפעולה .אנחנו
לא מסתירים שום דבר .כל דבר שאנחנו נעשה נעשה בשיתוף ובשקיפות .לא נעשה שום דבר
בהיחבא ובהסתר כי אנחנו פה עם הציבור .לא הולכים לעשות פוליטיקה ,להצטלם,

נדב דואני:

יגאל,

יגאל שמעון:

במחלף שמה,

נדב דואני:

מה הפתרונות?

יגאל שמעון:

 ...את המחלף העתידי.

נדב דואני:

מה הפתרונות?

יגאל שמעון:

לעוד  20שנה,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

אתה לא עונה על הפתרונות.
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יגאל שמעון:

במקביל ,הנתיב השלישי,

נדב דואני:

איפה?

יגאל שמעון:

הנתיב השלישי,

נדב דואני:

איפה?

יגאל שמעון:

כביש  ,2 40 .40סליחה ,מכיוון כביש  40לכביש  .5אנחנו מבחינתנו כבר בשלב של אחרי .הוא
בתכנון ויש לנו ,מתחילים שם את העבודות אוטוטו ואנחנו זה ייתן לנו פתרון לפחות ליציאה
לכיוון כביש  .5יש לנו את  531עם כל היציאה ,התכנון .אתם מדברים עלינו? הרי  531תוכנן
עוד לפני שאתה היית פה ,כשהיית עוד יושב ראש ועד ה,

מאיר חלוואני :שלא ייצאו לך מילים לא יפות.
יגאל שמעון:

מועצת הנוער אם אתה זוכר.

נדב דואני:

אתה יודע ,אפילו לפני שנולדתי.

יגאל שמעון:

אז  ,531מה לעשות ,מה לעשות ,ההנהלה הקודמת לא התייחסה ל 531-ואין אפשרות לרדת
מסוקולוב ל 531-סוקולוב,

נדב דואני:

אתה מאשים את ההנהלה הקודמת?

יגאל שמעון:

תשים לב מה קרה.

נדב דואני:

 13שנה אתם פה ,חי  17.5שנים פה ואתה מאשים את ההנהלה הקודמת? איפה הייתם.

יגאל שמעון:

ותכננו אותו ,תשים לב איך תכננו אותו.

נדב דואני:

יגאל ,איפה הייתם?

יגאל שמעון:

לקחו את הוד השרון ולא התייחסו אליה,

נדב דואני:

איפה חי?  13שנים ראש עיר ,איפה הוא היה?

יגאל שמעון:

אל תפריע לי,

נדב דואני:

אבל מה אתה מאשים? איזו מין האשמה טיפשית זו?

יגאל שמעון:

אתה תקשיב לי.

אמיר כוכבי:

זה האשמה גאונית .זה כמו ביבי ,הממשלה הקודמת.

נדב דואני:

כן ,בן גוריון.

יגאל שמעון:

קיבלנו את המנדט מהציבור ,דבר ראשון שראש העיר עשה ,ביקש מהציבור,

אמיר כוכבי:

גאון ,יגאל .גאון.

עדי ברמוחה :זה  5יציאות,
יגאל שמעון:

ויציאה של  531לסוקולוב .זה דבר חשוב.

נדב דואני:

נו ,וכמה זמן זה לקח?
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יגאל שמעון:

התכנון הזה לוקח זמן .אתם לא יודעים כמה זמן לוקח תכנון .איפה המלחמה של תל חי?
למה תל חי היה סגור? כמה שנים היה סגור תל חי?

נדב דואני:

כי הוא לא דיבר עם בן חמו.

יגאל שמעון:

לא ,בן חמו,

נדב דואני:

הוא לא דיבר עם בן חמו,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

היה כאן סכסוך עם בן חמו ,הסכסוך האישי,

יגאל שמעון:

תן לי בבקשה .אני רוצה לעדכן 531 .שאמור להיות ,להיפתח במהלך שנת  2017לדעתי יביא
לפתרון ולהורדה בעומס התחבורתי בהוד השרון.

נדב דואני:

הקלה .לא פתרון.

יגאל שמעון:

עכשיו .במקביל תהיה ירידה גם לסוקולוב מ 531-וגם ירידה מתל חי ל 531-שהיום אין לך את
זה לכיוון מערב .אין .אתה היום כדי להגיע ל 531-מערבה אתה לא יכול לרדת מתל חי .איזה
תכנון? ישבו טובי המומחים במשרד התחבורה,

נדב דואני:

אתה יכול לחזור לז'בוטינסקי ודרך הים ,יגאל?

יגאל שמעון:

ותכננו את  531ו ...הוד השרון.

נדב דואני:

יגאל ,תחזור לז'בוטינסקי ודרך הים בבקשה.

נוה גור:

דבר על הצד המערבי .עזוב את .531

יגאל שמעון:

סליחה ,תן לי בבקשה .אני רוצה לומר לכם מה קרה.

נדב דואני:

אנחנו נקיים דיון גם על אזור מגדיאל הפקוק

יגאל שמעון:

כי זה מהתקופה ,בתקופה שאתה בה .אתה מקבל את המנדט מהציבור ,אתה רוצה ,אתה
רואה,

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

עכשיו ,תן לי בבקשה ,אני רוצה להשלים .אני קורא לכם ,באמת ,ואנחנו מעבירים את זה
לוועדת תחבורה .בוועדת תחבורה נקיים שמה דיון,

נדב דואני:

למה לא פה ,יגאל?

יגאל שמעון:

כי זה ועדת תחבורה ,אני צריך להזמין את כל היועצים,

נדב דואני:

מה זה מפריע?

יגאל שמעון:

ואת כל המומחים ,משטרת ישראל,

נדב דואני:

למה זה מפריע?
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יגאל שמעון:

אני חייב להציג להם ולקבל החלטה בכלל מה אנחנו עושים כי יכול להיות ,שוב אני אומר
לכם .אני לא חושב שהפתרונות של היום הם הפתרונות הנכונים .אולי ,אולי בכלל אנחנו
צריכים לחשוב,

נדב דואני:

האם אתה בעד חיבור דרך הים?

יגאל שמעון:

על חלופות אחרות ,הכל,

נדב דואני:

אתה לא עונה לשאלה .האם אתה בעד חיבור דרך הים,

יגאל שמעון:

ואם,

נדב דואני:

ונגד הריסת רחוב ז'בוטינסקי?

יגאל שמעון:

סליחה ,רגע.

נדב דואני:

תענה לזה בבקשה.

יגאל שמעון:

תן לי להשלים .אתה לא נותן לי .אתה רק נכנס לדברי.

נדב דואני:

לא ,ממש לא.

יגאל שמעון:

נדב ,נו.

נדב דואני:

אתה עונה הרבה זמן ולא מפריעים .אבל אתה עונה על מה שאתה רוצה ולא על מה שאנחנו
מציגים פה.

יגאל שמעון:

אז אני מבקש ממך ,תפסיקו להטעות את הציבור.

נדב דואני:

אתה מוכן לענות,

עדי ברמוחה :אבל אתה לא עונה ,אתה רק ...אמרות פופוליסטיות...
נדב דואני:

אתה לא עונה,

יגאל שמעון:

לא נעשה שום דבר בלי שיתוף ציבור.

נדב דואני:

אבל מה זה ,שיתוף זה לא,

יגאל שמעון:

כמו שלפני  10שנים עשינו אותו דבר .לקחנו את כל הציבור וקבענו על פי איזה תוכנית אנחנו
רוצים לראות איך אנחנו רוצים לראות את הוד השרון העתידית ,וזה מה שקרה .אז אני
מבקש מכולם,

נדב דואני:

אתה מוכן להתייחס לז'בוטינסקי ודרך הים?

יגאל שמעון:

לבוא בשמיני לאוגוסט ,בתשיעי,

נדב דואני:

תשלחו לנו הזמנה ,אנחנו נגיע.

יגאל שמעון:

יש לנו ועדת תחבורה.

נדב דואני:

נגיע בשמחה.

יגאל שמעון:

תבואו כולם ,כל חברי המועצה.
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נדב דואני:

תשלח הזמנה ,נגיע בשמחה.

יגאל שמעון:

תבואו לראות,

נדב דואני:

יגאל ,אתה מטשטש .אתה לא נותן תשובות .האם אתה נגד הרס ז'בוטינסקי ובעד סלילת דרך
הים .אתה יכול לתת לזה תשובה? לא אתה כיגאל ,כעירייה .תענה על זה אבל ,אתה מתעלם,

יגאל שמעון:

אני לא מתעלם.

נדב דואני:

תענה על זה ספציפית .האם אתה נגד הרס רחוב ז'בוטינסקי ובעד פתיחת דרך הים?

יגאל שמעון:

מי אמר שאני בעד ההרס של ז'בוטינסקי? למה אתה אומר שאני נגד?

נדב דואני:

אז תגיד אני נגד.

יגאל שמעון:

למה אתה אומר?

נדב דואני:

תגיד אני נגד.

משה חנוכה:

מי רוצה להרוס את ז'בוטינסקי?

יגאל שמעון:

אני רוצה למצוא פתרונות .הפתרונות לא,

נדב דואני:

גם במחיר של הרס הרחוב?

יגאל שמעון:

דרך הים זה לא פתרון היום .אני רוצה פתרון היום .יכול להיות שהפרדס זה הפתרון הנכון.
אני לא חושב שזה לא נכון .כי היום זה סטטוטורי אני יכול לקיים אותו .אז בואו תעזרו,

נדב דואני:

אבל אתה מעמיס ,תעמיס על דרך רמתיים את כל התנועה.

אביבה גוטרמן :יגאל ,בוועדה אנחנו החלטנו שהפרדס,
(מדברים ביחד)
אביבה גוטרמן :אין היתר לבניה אם אין לנו דרך יציאה שם .שאנשים יידעו.
חי אדיב:

כן ,קדימה .קצר.

נדב דואני:

יגאל ,אני ,חבל מאוד שלא נתת תשובה.

אביבה גוטרמן ... :שלא יהיה שם,
חי אדיב:

אני אשלים אותה.

נדב דואני:

אתה יכול להשלים?

יגאל שמעון:

תגידו לנדב את ההחלטה.

חי אדיב:

אני אשלים אותו ,כן .יגאל ,לא דיון .קצר .קצר.

נדב דואני:

יגאל ,אתה נותן לנו תשובות ,הררי?

עדי ברמוחה :אביבה ,יש ועדת תחבורה?
ניצה משה:

כן ,ב 9-באוגוסט.

נדב דואני:

תשלחו בבקשה הזמנה מסודרת שנוכל לרשום .לא יודעים שעה ואיפה .שלחו הזמנה מסודרת.
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(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

נדב ,אני רוצה להגיד לך,

נדב דואני:

כן ,בבקשה.

יגאל הררי:

בעניין של דרך,

חי אדיב:

יגאל ,אבל לא דיון.

אמיר כוכבי:

אם יש דיון אז כולם רוצים לדבר.

יגאל הררי:

אני לא מכיר,

אמיר כוכבי:

יגאל ,ניצה ,אם יש דיון אז כולם רוצים לדבר.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

יגאל ,אין ...

יגאל הררי:

מה שאתה מפריע זה כשאתה לא רוצה שאנשים ישמעו,

נדב דואני:

ניצה ,יש פה דיון? ניצה ,יש דיון?

ניצה משה:

אין דיון ,יגאל .בבקשה.

נדב דואני:

למה .אנחנו מאוד מאוד רוצים דיון.

חי אדיב:

טוב.

נדב דואני:

יגאל ,שינית,

חי אדיב:

אני ,אני רוצה להשלים .שנייה ,אני רוצה להשלים .אי אפשר,

משה חנוכה:

תקשיבו,

ניצה משה:

תנו לראש העירייה להשיב ונעלה את זה להצבעה.

חי אדיב:

אני רוצה להעמיד את הדברים על דיוקם .נזרקו פה הרבה סיסמאות .נזרקו פה הרבה
סיסמאות .הוד השרון ,אחת הערים הבודדות שיש לה גם תכנית אב וגם תכנית אסטרטגית
וגם תכנית מתאר ותוכנית האב לתחבורה אושרה לפני הרבה שנים בשיתוף הציבור והיא
תכנית מעולה .המיקום והפוטנציאל של הוד השרון מציב את הוד השרון עם הפוטנציאל אולי
אחד הגדולים ביותר בערים במדינת ישראל ,בטח באזור השרון .הפוטנציאל הזה לוקח זמן
לממש ואיך אמר לי פעם שר תחבורה ואגב יותר מאחד .דרך אגב ,וכולם מהליכוד .שמדינת
ישראל מפגרת בפיתוח תשתיות לפחות  20 ,10שנה מקצב הגידול של האוכלוסייה בפועל
במדינת ישראל .לכל מי שאומר פקקים בהוד השרון או שהוא רוצה לעשות רעש ככה או
לזרוק סיסמאות ,הפקקים בהוד השרון לא שונים מהפקקים בכפר סבא ולא מרעננה,

נדב דואני:

אז זה הופך אותם ליותר טובים?

יגאל הררי:

די להפריע.
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חי אדיב:

אל תתווכח איתי .לא הפרעתי לך.

נדב דואני:

לא ,לא מתווכח .אני שואל אם זה הופך אותם לטובים יותר?

חי אדיב:

הפקקים ,הפקקים במדינת ישראל לצערי הרב הם אתגר לאומי ממדרגה ראשונה ולא של אף
ראש עיר אחר במדינת ישראל .יש תכניות למימוש מחר בבוקר .אם יהיה חצי מיליארד או
מיליארד שקל מחר בבוקר למשרד התחבורה להעביר לי ,בהחלט אפשר מחר בבוקר לבצע.

נדב דואני:

אתה פותח את דרך הים?

חי אדיב:

שנייה ,לא ,אני לא עושה דיון ,אני מציג נתונים .הלאה.

נדב דואני:

לא ,אבל תתייחס לנושא.

חי אדיב:

הלאה ,תקשיב .לא הפרעתי לך ותקשיב ,ללמוד להקשיב ,להקשיב ,להקשיב .הלאה.

יגאל הררי:

את מבינה את,

ניצה משה:

ברגע שאתה מתחיל לדבר יש עוד חברי מועצה,

(מדברים ביחד)
חי אדיב:

שלבי הביצוע ,אני מסיים עוד דקה וחצי ,רק תקשיבו .אני אומר דברים שירגיזו אתכם.

אמיר כוכבי:

אין בעיה להקשיב .תן לנו גם לענות.

חי אדיב:

הלאה .שלבי הביצוע מתואמים ,מסודרים עם משרד התחבורה ושר התחבורה ,אחד לאחד.
שלב א' לביצוע בתחילת אפריל מאי ,אני לא יודע ,תלוי בנתיבי איילון ,להרחיב את דרך
רמתיים בשני נתיבים כולל מסלול נסיעה באופניים לכיוון  5ובשלב השני מכביש  5לכיוון
סגולה .במקביל יש מאמץ לא קטן מול משרד התחבורה ,עם ראשי העיר ,ראש העין יחד איתי
יחד עם עוד כמה רשויות לייצר קו מהיר בכביש  ,5הוא אחד הכבישים העמוסים ביותר
במדינת ישראל למי שלא יודע .אולי העמוס ביותר ,ולכן,

אמיר כוכבי:

מה זה קו מהיר? קו אגרה?

חי אדיב:

אני מקווה שבסופו של דבר שר התחבורה ומשרד התחבורה יסכימו לנתיב נוסף לכל צד,

אמיר כוכבי:

מה זה קו מהיר ,רק תסביר.

חי אדיב:

ששש ,תקשיבו,

עדי ברמוחה :זה כביש אגרה?
חי אדיב:

לכל התמונה .זה שאתם הולכים,

אמיר כוכבי:

מה זה קו מהיר?

חי אדיב:

יש בהוד השרון תכנית אב ,כדאי שתלמדו אותה,

אמיר כוכבי:

אבל דיברת על כביש ,5

חי אדיב:

אתם לא יודעים ,כמו שאתם יודעים,
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אמיר כוכבי:

חי ,אתה על אוטומט .בוא ,תצא רגע מהאוטומט,

חי אדיב:

אתה מפריע לי.

אמיר כוכבי:

אמרת ,אבל אמרת קו מהיר,

עדי ברמוחה :אמרת כביש מהיר.
אמיר כוכבי:

שואלים אותך מה הכוונה?

חי אדיב:

אתה תקשיב.

אמיר כוכבי:

אז בוא תסביר .יזמת משהו עם ראשי ערים,

(מדברים ביחד)
אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה אני מבין ממה שאתה אמרת עכשיו.

חי אדיב:

אתה מפריע לי .אני לא הפרעתי לך.

אמיר כוכבי:

שלא רק שאתה מונע תחבורה ,אתה גם עכשיו רוצה לקחת כסף על כבישים ביחד עם ראשי
הערים?

חי אדיב:

מי אמר את זה?

אמיר כוכבי:

אז זה מה שאני שואל אותך .מה זה נתיב מהיר?

עדי ברמוחה :מה זה נתיב מהיר?
נדב דואני:

מה זה נתיב מהיר?

חי אדיב:

אבל תפסיק להפריע לי .לא הפרעתי לך .גם אם דיברת שטויות לא הפרעתי לך.

אמיר כוכבי:

אני לא דיברתי.

חי אדיב:

תן לסיים .דרך רמתיים,

אמיר כוכבי:

זה בא אליך בחלומות אולי אבל כאן עוד לא דיברתי.

חי אדיב:

דרך רמתיים יוצאים לביצוע ב .2017-מתי ב 2017-זה מותנה בנתיבי איילון שחתמנו איתם
הסכם לפני חודשיים ימים והם צריכים לבצע את זה .זה נתיב נוסף זה מרווח נשימה לא קטן
לשנים הקרובות .במקביל ,אנחנו כנראה נעשה דרך עוקפת זמנית מאזור רחוב
זמיר/ז'בוטינסקי לכיוון דרך הים כדי לאפשר הגעה לאזור התעשייה יותר מהר ,זה משהו
נקודתי ,לא מערכתי .אבל הכביש ,דרך רמתיים הוא יעד אסטרטגי יחד עם שר התחבורה,

נדב דואני:

אתה יכול להתייחס לדרך רמתיים?

חי אדיב:

אל תפריעו לי,

נדב דואני:

יש פה נושא על סדר היום ,ז'בוטינסקי ודרך הים ואתה הולך לכיוונים אחרים כי נוח לך.

חי אדיב:

רבותיי ,חברי,

נדב דואני:

אתה מוכן לתת תשובות רציניות לתושבים פה?
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חי אדיב:

אני מדבר,

נדב דואני:

ולחברי מועצת העיר?

חי אדיב:

רבותיי התושבים.

נדב דואני:

אבל יש פה נושא.

חי אדיב:

נפגשנו עם נציגי הנהגת התושבים ,כך הם הציגו את עצמם .מחר בבוקר יש לי פגישה עם עוד
תושב שביקש להיפגש איתי באותו עניין וסיכמנו על שיתופי פעולה ועל תהליכים ,כדי להסביר
לכם את הכול .הישיבה פה לא תצמיח אפילו עשב.

נדב דואני:

למה?

חי אדיב:

למה? כי יש פוליטיקאים שמפריעים לעבודה.

נדב דואני:

למה מפריעים?

חי אדיב:

סיכמנו על שיתופי פעולה .פה לא צומח כלום.

נדב דואני:

למה?

חי אדיב:

אתם שמים לב .הם משדרים ,לא מקשיבים .יש תכנית אב ,ניישם אותה הלכה למעשה .לגבי
המשימה השנייה בהוד השרון ,היא כבר לביצוע ,בתכנון מואץ של מנכ"ל נתיבי ישראל ,חיבור
של תל-חי לכיוון  ,531תכנון של שנה ואני מקווה שפעם הבאה אחרי שנה יהיה לביצוע,
פרויקט של  30 ,20מיליון שקל .אלה שני מאמצים חשובים ,דחופים ,שייקלו באופן משמעותי
על עומסי התחבורה בעיר .אם במקביל ב 2018-משרד התחבורה יעמוד ביעדים ובהבטחות
שהוא הבטיח לנו ,ראשי הערים ,ויחבר את  531בזמן לתל אביב ,זה ישנה פה את כל תמונת
המצב .במקביל העיר יגאל ,שהתוכנית האסטרטגית של הוד השרון מדברת על רחוב הפרדס.
מי שלא מכיר ,חברי חברי האופוזיציה ,כדאי שתלמדו את תכנית האב של הוד השרון
שאושרה לפני כמה שנים טובות .היא אמורה לחבר ,קידום שתי הטבעות החדשות שכרגע הן
בתהליכי תכנון מתקדמים ואישורים מתקדמים ,יאפשר את סלילת רחוב הפרדס וחיבורו
לכביש  . 4לגבי ז'בוטינסקי .ז'בוטינסקי לא מיועד לתנועה מורחבת .לפי כל המחקרים שהציגו
לנו נציגי משרד התחבורה ויועצי תחבורה מומחים ,שאם נוסעים משם לפחות תושבי השכונה
שם ,או לפחות התחבורה הציבורית ,משהו נקודתי ,זה מקצר את הזמן לתל אביב בשעות
השיא ב 20-דקות 25 ,דקות .זה הנתונים .כרגע זה נמצא בבדיקה .לאור פניית התושבים
וחבר ,תזכיר לי את השם?

יעקב:

יעקב.
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חי אדיב:

יעקב ,אמרתי אנחנו נעשה תהליך שיתוף ,נקשיב אחד לשני ונספק פתרונות .לא יכול להיות
שאחרי דבר כזה חברי האופוזיציה עושים מזה חגיגה .אם זה חגיגה אז אני משאיר את זה
לאופוזיציה ולכם אני יוצא מהמשחק.

נדב דואני:

למה?

חי אדיב:

אבל אם רוצים שיתוף פעולה,

(מדברים ביחד)
חי אדיב:

הבת שלי גרה על ז'בוטינסקי ,יש פה חברים טובים שאני מכיר גרים שם ואני לא נגד אף אחד.
אני בעד כולנו ואנחנו עוזרים לתושבים,

יגאל הררי:

נכון ,בלי פוליטיקה.

חי אדיב:

בשיתוף,

נדב דואני:

אז אתה לא בעד ז'בוטינסקי?

אמיר כוכבי:

זו פעם ראשונה שהוא מודה בעד כולנו.

(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

אני הצעתי להיפגש איתם ואמרתי להם בלי פוליטיקה .אני לא רוצה נקודות.

חי אדיב:

לכן ,לכן ,אתם דופקים את התושבים,...

יגאל הררי:

 ...לפני שלוש שנים בעד ועכשיו בגלל שהם מתנגדים,

חי אדיב:

היום יוצאים להצבעה ,נקודה.

(מדברים ביחד)
נוה גור:

יש לי בקשה,

מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,דקה .לפנים משורת הדין ,מה קרה?
חי אדיב:

אני ,חבל לי שתושבי העיר הנחמדים והנעימים,

עדי ברמוחה :אבל נתנו לך אפשרות לדבר עם תושבי העיר ,אתה לא פוגש אותם .אתה פוגש אחד,
יגאל הררי:

הוא נפגש איתם,

נדב דואני:

אני יכול לדעת למה אתה עושה מכל דבר פוליטיקה?

יגאל הררי:

גם אני נפגשתי עם חלק מהם .הם אמרו שהם לא מערבים פוליטיקה אז תכבד אותם על זה.

נוה גור:

אה ,חי,

חי אדיב:

מורידים את זה מסדר היום ,נקודה.

נוה גור:

חי ,אני מבקש דקה קצרה לחזק פה משהו.

יגאל הררי:

לא ,אין פה,

נוה גור:

בבקשה ,יגאל .לא ,ברוח טובה .בבקשה ,ברוח טובה.
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חי אדיב:

אין רוח טובה ,אי אפשר שתהיה רוח טובה,

נוה גור:

רגע ,שנייה ,שנייה,

חי אדיב:

בבקשה להוריד מסדר היום,

נוה גור:

רגע ,אני מבקש דקה.

חי אדיב:

אני מזמין את התושבים לפגישה מסודרת .מחר יש לי פגישה עם תושב אחד,

נדב דואני:

אגב ,אנחנו נשמח חברי המועצה גם להגיע לפגישה .אדוני ראש העירייה ,נשמח להגיע אתך
לפגישה .נשמח להגיע אתך לפגישה עם התושבים.

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה,

חי אדיב:

לא,

נדב דואני:

למה לא?

חי אדיב:

כי אתם לא יודעים לשתף פעולה ,אתם לא יודעים להקשיב,

נדב דואני:

אנחנו גם מצביעים,

(מדברים ביחד)
חי אדיב:

אתם לא יודעים כי אם הייתם רוצים לשבת איתנו הייתם יושבים,

מאיר חלוואני :שמישהו מחברי הקואליציה יספר לנו על התוכנית הזאת שאתה כל הזמן אומר אופוזיציה,
יגאל הררי:

ניצה.

מאיר חלוואני :אני רוצה לשמוע .אופיר ,תספר לנו מה התוכנית של ציר החינוך .בבקשה.
(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :ואני רוצה להגיד לך עוד משהו .אתה ,מצחיק אותך אבל אתה צריך לעשות סדר בעסק שלך,
למה,
חי אדיב:

אתה מוזמן,

מאיר חלוואני :לא ,אני רוצה להגיד משפט,
חי אדיב:

 ...לשמוע ולקבל הסבר על תוכנית אב.

מאיר חלוואני :כי לא מקבלים .אני קודם כל מוכן ללמוד אבל זו הזדמנות טובה אחרי שהסגן שלך אמר ש10-
שנים בז'בוטינסקי לא יקרה כלום זו התחייבות ,תגידו שזו התחייבות.
חי אדיב:

לא בז'בוטינסקי ,הוא אמר בדרך הים.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע .זה מה שהוא אמר.
עדי ברמוחה :הוא אמר בז'בוטינסקי.
מאיר חלוואני :הוא אמר ז'בוטינסקי.
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חי אדיב:

דרך הים.

עדי ברמוחה :אמר ז'בוטינסקי.
מאיר חלוואני :רגע ,תנו רק מילה אחת .אם לא דוחפים לא מדברים .רגע ,ואני מבקש סליחה ,ואני מבקש,
חי ,שאולי תתחייב ו פעם אחת ,אולי תתחייבו פעם אחת חי ,אם אתם מצביעים על שקיפות
ושיתוף,
נדב דואני:

תארגן פגישה ולא ייצא ממנה כלום כמו כל הפגישות,

מאיר חלוואני :אם אתם מצביעים על ,חי,
(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :משה ,תן לי רק שנייה .משה.
משה חנוכה:

 ...הרבה שנים לא יגיע להישגים שראש העיר הגיע אליהם.

מאיר חלוואני :משה .כל הכבוד על ההישגים .כל מה שאני מתכוון להגיד זה שאם אתם מצביעים על שקיפות
ושיתוף ,באמת תעשו את זה עם התושבים .זה לא  ...רגע ,רגע .הם יושבים פה ומודאגים מזה
שהורסים להם את הרחוב...
חי אדיב:

זו אחת הערים המובילות,

מאיר חלוואני :שהורסים להם את הכביש.
נדב דואני:

אתה לא נפגש עם תושבים .מה אתה מבין בשיתוף? הדלת שלך לא פתוחה לקהל.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה ,רבותיי .מי בעד שלא לכלול את הנושא על סדר היום? מי בעד שלא לכלול
את הנושא בסדר היום? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת,

חי אדיב:

ולהעביר לוועדת תחבורה,

מאיר חלוואני :לא ,זה לא מה שהצענו.
עדי ברמוחה :אני לא ראיתי את ועדת תחבורה.
ניצה משה:

יש ב 9-לחודש ועדת תחבורה .אני מחר אבקש מגלית לזמן את כולם .יושב ראש ועדת
התחבורה זה ראש העירייה וממלא מקומו.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

רבותיי ,אני באמצע הצבעה .רבותיי ,אני באמצע הצבעה .אני ממשיכה .יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל.

נדב דואני:

תקשיב ,תקשיב .אז תקשיב אתה רגע,

חי אדיב:

אני לא שומע.

נדב דואני:

אז תשמע .גם הגיע הזמן ש ...את הציבור בהוד השרון,
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ניצה משה:

מי נגד?

נדב דואני:

 ...האם אתה מוכן לזמן את הציבור לוועדת תחבורה שלך.

מדברים יחד
ניצה משה:

רבותיי ,אתם מצביעים .מי נגד?

אמיר כוכבי:

זה לא מי נגד ,זה מי לדון בנושא.

חי אדיב:

אתה כנראה לא מקשיב,

נדב דואני:

אמרת בבית,

ניצה משה:

מי בעד להסיר ומי נגד?

אמיר כוכבי:

זה מי בעד לדון ומי נגד לדון?

ניצה משה:

מי בעד הם הצביעו .מי בעד להסיר הם הצביעו.

עדי ברמוחה :הצביעו? לא ראיתי שום אצבע.
ניצה משה:

כי את דיברת.

עדי ברמוחה :לא ,אני רואה,
חי אדיב:

מי נגד?

נדב דואני:

ניצה מקריאה ,אל תבלבלו.

ניצה משה:

או קיי .אני סיימתי את ההצבעה פה .הקראתי את השמות.

עדי ברמוחה :בצד ההוא של השולחן סיימת את ההצבעה של הבעד.
ניצה משה:

 ...ואפילו אמרתי שאביאל כרגע לא נמצא פה .אני ממשיכה .מי,

אמיר כוכבי:

רגע ,אמרת את זה כי זה חשוב? שנשים לב לזה שאביאל לא,

ניצה משה:

לא ,התבקשתי להודיע שאביאל לא פה ושלא ירשמו.

אמיר כוכבי:

אולי זה חשוב .אולי אנחנו אמורים להבין מזה משהו.

ניצה משה:

או קיי .מי נגד? מי נגד?

אמיר כוכבי:

אביאל יוצא דווקא בהצבעה כזאת.

יגאל שמעון:

אין ,תודה רבה.

ניצה משה:

מי נגד?

עדי ברמוחה :למה אין? תראה את היד שלי?
ניצה משה:

מי נגד? אני רואה את אמיר ,את יעל ,נדב ,את עדי ומאיר .ונוה .ואביבה נמנעת.

יגאל שמעון:

מי נמנע?

הצבעה  :מי בעד שלא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני
מיום  20.06.16בנושא חיבור דרך הים לכביש ?4
54

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,יואב
רוזן ,אופיר טואיל.
הצבעה :מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?
 6בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 1נמנע :אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :141/16
מועצת העירייה מחליטה לא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב
דואני בנושא חיבור דרך הים לכביש .4
=========================================================
ניצה משה:

או קיי .תודה.

סעיף  – 3הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום  – 23.6.16שינוי מהותי בהרכב ועדת
ביקורת
ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה .ההצעה לסדר של חבר המועצה נוה גור .שינוי מהותי בהרכב ועדת
ביקורת .הצעת החלטה .לצורך שמירה על הדמוקרטיה ושמירה על ערכיה ועל תפקודה התקין
של עיריית הוד השרון ושל ועדת הביקורת ,הרכב ועדת הביקורת ישונה באופן שזו תמנה רוב
לחברי האופוזיציה.

יגאל שמעון:

אני מבקש לא לדון בהצעה.

ניצה משה:

להסיר .שלא לכלול את הנושא בסדר היום.

יגאל שמעון:

אני לא הבנתי ,לא הבנתי,

אביבה גוטרמן :חי ,חי.
יגאל שמעון:

כן.

חי אדיב:

אנחנו מתואמים.

אביבה גוטרמן :אני מציעה לך להזמין את ועד הפעולה של הטוקבקיסטים ,לא ,לוועדת ,יש בתשיעי,
דובר מהציבור :היינו בפגישה ויש עוד פגישה ,אנחנו מתאמים.
אביבה גוטרמן :אני אומרת לוועדה ש,
נוה גור:

לא ,רגע.

חי אדיב:

 ...כל שיתוף פעולה  ...כולם זה בסדר.

נוה גור:

טוב ,אפשר לדבר?

יגאל שמעון:

נוה ,בבקשה.

נוה גור:

כן .אני,

ניצה משה:

רבותיי.
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נוה גור:

אני יש לי עשר דקות,

ניצה משה:

יעל .לא לנהל שם שיחות כי הוא מדבר .אביבה.

נוה גור:

יש לי עשר דקות ,אני ברשותכם רוצה לקחת דקה אחת כי התקיים פה דיון בנושא
ז'בוטינסקי .כולם דיברו ואי אפשר היה לדבר .אני רוצה רגע לחזק פה את הדברים שנאמרו
ולהתייחס לאותם תושבים .תראה.

יגאל שמעון:

זה לא קשור עכשיו,

נוה גור:

סליחה .יש לי  10דקות,

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא ,לא .ההצעה שלך אתה מוריד אותה?

נוה גור:

לא .אני לא מוריד אותה ולכן מותר לי לדבר  10דקות .אני רוצה לדבר עכשיו ולומר דבר אחד
בנושא ז'בוטינסקי ולעבור לדברים אחרים.

יגאל הררי:

זה על חשבון הזמן שלו.

נוה גור:

על חשבון הזמן שלי ,הכו ל בסדר .אמרת ,אדוני ראש העירייה ,שיש פה תכניות אב ותוכניות
מוכרות וידועות והכל מסודר וכן הלאה .אני מבקש ממך .כשאתה יושב ,בסופו של דבר
כשמוציאים כביש לאן שהוא תמיד יש מי שנפגע ומי שלא .כשאתה יושב עם התושבים ,לא
יכול להיות שלא מציגים בפניהם את התשובות .קודם כל תגיד להם מה המצב .מה קיים ,מה
מתוכנן ומה אתה מתכנן .זה לא פני הדברים בפגישות איתם .הם מגיעים אליך מבולבלים
ויוצאים עוד יותר מבולבלים .אני מבקש שבשלב הראשון תציג להם את התוכניות ותגיד להם
מה יש ומה אין .זה אחד.

יגאל הררי:

איך אתה יודע?

נוה גור:

סליחה שנייה .יש לי  10דקות,

חי אדיב:

אז אני אשאל אותם...

נוה גור:

יש לי  10דקות אז בבקשה לא להפריע לי.

יגאל הררי:

איך אתה יודע?

נוה גור:

דבר ראשון .דבר שני ,אני מאוד מבקש כשלישיבה הזאת אתה ,כשאתה מקיים ,תזמן את
אותם תושבים שיוכלו להיות קשובים במסגרת אותו שיתוף ,תזמין אותם לוועדת תחבורה.
בזה סיימתי את הנקודה הזאת .אני רוצה לדבר על סוגיית ועדת הביקורת .אולי זה קשור גם
להתנהלותה של עיריית הוד השרון .לפני כחודש ימים פניתי לחברת הכנסת קארין אלהרר
שהיא יושבת ראש ועדת הביקורת בכנסת בהצעה להביא לשינוי במה שקורה במדינת ישראל
בכלל וגם בהוד השרון בפרט .אני ,כיושב ראש ועדת הביקורת יושב מזה שנתיים בתפקיד
ורואה דברים שאני חושב שהם לא ראויים לדמוקרטיה של מדינת ישראל .ובעבר ביולי
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הניחה ,חברת הכנסת ,הצעה לתיקון החוק במסגרת שינויים שרוצים לעשות .ההצעה
שדיברתי עליה מדברת על זה שעושים שלושה שינויים מהותיים .שינוי אחד זה מוציאים את
הגוף המבוקר מהגוף המבקר .זה צריך להיות מנותק לחלוטין ,המבקר איננו צריך לקבל את
משכורתו מהרשות המקומית ,איננו צריך לשבת במקום הזה ,לא צריכים להיות מערכת
יחסים כזו או אחרת כדי שניתן יהיה לבצע את העבודה בצורה יעילה .אחד .שתיים ,שתיים.
אני מדבר על ,לא דיברתי על המועצה עדיין .דיברתי ככלל על מדינת ישראל .שתיים ,שתיים
ואני רוצה רגע לחזק ולומר בעניין הזה שעבודתו של המבקר בעיר הזאת נעשית בצורה לעילא
ולעילא ,אז שלא ישתמע פה שום אמירות אחרות .אחד .שתיים ,אני חושב שראוי לתת
למבקר במדינת ישראל מבקר עירוני את הסמכות גם לתת קנסות וליצור מצב שיש פה
איזושהי אכיפה מצדו בדיוק כפי שיש במסגרות מסוימות גם למבקר המדינה ,כיוון שכאשר
ישנם דו"חות חמורים של מבקר העירייה כלפי עיריית הוד השרון ,יש רגעים שצריך לתת לו
סמכויות .והדבר השלישי ,וכאן זה מה שאנחנו דנים ,זה שינוי בהרכב הוועדה .ועדת ביקורת
בניגוד לוועדות אחרות ,היא ועדה שתפקידה לבקר את עיריית הוד השרון .קודם כל אני רוצה
להזכיר שביקורת זה לא דבר רע .ואני רוצה להזכיר שמביקורת אפשר להביא לשינוי .ואני
רוצה להזכיר שרשות מקומית כמו עיריית הוד השרון או כמו כל גוף אחר תמיד יהיו בו
תקלות וצריך לראות איך משפרים .אבל מה קורה במדינת ישראל שלנו ומה קורה בהוד
השרון שלנו? ישנם דו"חות ,תיכף אתייחס גם לחוק ,אביבה ,אתייחס גם לחוק ,תאמיני לי,
כנרת אלישע כהן :אתה לא יכול לשנות,
נוה גור:

אני אתייחס לכל ואז תתייחסו.

אביבה גוטרמן :זה הכול נכון .זה סטטוטורי...
נוה גור:

אני מסכים שצריכה גם להיעשות עבודה סטטוטורית ולכן אני מדבר רגע על עיריית הוד
השרון .אנחנו קיבלנו בשנים האחרונות דו"חות מאוד מאוד קשים על התנהלותה של עיריית
הוד השרון .חריגה של מיליון שקל בתקציב בנושא חברת הבגרויות ,חריגות של מאות אלפי
שקלים בנושאים אחרים ,המלצות של מבקר העירייה לגשת למשטרה .אולי זו ההזדמנות
לספר משהו לכל הציבור שלא יודע את זה עד רגע זה ,שלפני מספר חודשים פניתי למשטרה
בעצמי ,לאור המלצתו של מבקר העירייה ,לבחון את כל אותם דברים שעלו באותו דו"ח
ביקורת ,ולא פניתי למשטרת כפר סבא אלא פניתי לגופים הגבוהים במשטרה .כאשר קיבלתי
את תשובתם נאמר שמדובר ככל הנראה בהתנהלות שהיא מנהלתית איננה תקינה ועדיין לא
מצאו ,ואני לא יודע אם ימצאו .אני מקווה בשבילנו שלא ימצאו אבל לא מצאו דברים
פליליים .אבל אני פעלתי בהתאם למה שמבקר העירייה ביקש לפעול .ועכשיו אני בא ואומר,
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יש מצב שאנחנו יושבים כחברי ,יואב ,אני מתקשה לדבר ככה .אני רוצה לתאר לציבור את מה
שקורה בנושא ועדת הביקורת שלנו .אני מוצא את עצמי כיושב ראש הוועדה עסוק בחודשים
האחרונים בניסיונות לזמן את חברי האופוזיציה לישיבות .אני רוצה לספר שאנחנו יושבים,
סליחה ,הקואליציה.

אנחנו יושבים בישיבות כאשר עולות ,כאשר הדו"חות של המבקר

הם דו"חות חמורים .אנחנו יושבים שם ובסופו של יום אנחנו ,כחברי אופוזיציה ,מוצאים את
עצמנו במצב שלקואליציה אין שום אמירות ,שום אמירות לשיפור פני המצב ,שום התייחסות
לדברי המבקר .יושבים דוממים .עכשיו ,אני מבין .אני מבין שדו"חות קשים כאלה אולי לא
נוחים לקואליציה ,אבל אני טוען שאם רוצים לעשות שינוי אמיתי ולתת לוועדת הביקורת את
היכולת להתנהל בצורה תקינה בניגוד לוועדות האחרות ,לא יכול להיות מצב שיש פה רוב
לקואליציה בוועדה הזאת .עכשיו אתייחס גם לעניין הסטטוטורי .אני אתייחס גם לעניין
הסטטוטורי ובזה אסיים.
יגאל הררי:

זה חוקי או לא חוקי?

כנרת אלישע כהן  :חוק.
נוה גור:

בדו"ח האחרון ,יגאל,

יגאל הררי:

חשוב לי לדעת.

נוה גור:

אני עונה לך.

ניצה משה:

יגאל.

נוה גור:

בדו"ח האחרון של המבקר,

ניצה משה:

יש לך עוד  4דקות.

נוה גור:

אני אסיים לפני .השקיעה הוועדה מעל  40שעות עבודה ועוד ,אנוכי ועוד אחרים השקיעו רבות
בדו"ח הזה .עבודה שאני חושב שראויה להערכה .אבל מה קורה? ראש העירייה מקבל את
דו"ח הביקורת ,איננו מתייחס לדו"ח הביקורת ,שולח תעודות הוקרה .ראש העירייה נדרש
לזמן מנהלות בתי ספר .השבוע זימנתי גננות לישיבה.

משה חנוכה:

היועץ המשפטי אומר שזה לא בסמכות הוועדה.

נוה גור:

אל תפריע בבקשה ,משה .ראש העירייה נותן הנחייה בניגוד להמלצת מבקר העירייה,

משה חנוכה:

היועץ המשפטי אומר שזה לא בסמכות הועדה.

נוה גור:

בניגוד להמלצת מבקר העירייה שלא תגענה לוועדת הביקורת .זאת אומרת ,ראש העירייה
אומר למנהלות אל תגיעו .אני לא מרשה לכן להגיע לוועדה הביקורת.

משה חנוכה:

יש לך מסמך שראש העירייה אמר?
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נוה גור:

כי שמא ,כי שמא ,כי שמא יש איזשהו סיכוי שיתגלו שם דברים קשים .אותו דבר למנהלות.
ואז ועדת הביקורת ,שאמורה לבקר את עבודתו של ראש העירייה ,איננה יכולה לתפקד בדרך
הראויה .ואתה פונה לחברי הקואליציה ,האם יש לכם המלצות על דברי המבקר? והדממה
היא מוחלטת .עכשיו לנושא החוק .החוק בא ואומר שמספר חברי הוועדה לא יעלה על 7
והרכב הוועדה יהיה תואם ככל שניתן את ההרכב הסיעתי של המועצה .או קיי? ראש
העירייה ,סגניו ,חבריו וכן הלאה .אביבה ,אני טוען בצורה מאוד ברורה שאולי זה מסובך
יותר ,צריך,

משה חנוכה:

אולי זה לא חוקי.

נוה גור:

את הפרשנות הזאת של החוק הזה כאשר נאמר ככל שניתן ,ובגלל המצב שבו אנחנו נמצאים
בעירייה ,אני לא יודע איך זה ברשויות אחרות ,הגיעה השעה שיפרשו את הכלל הניתן הזה
בדרך רחבה ואם צריך שיפנה ראש העירייה גם למשרד הפנים ויבקש לא ליצור רוב כזה .אם
הוא רוצה ביקורת ראויה ,שייעשה את הכלל שניתן בצורה פרשנית .אנחנו ראינו,

משה חנוכה:

אתה יודע מה מדהים ,נוה?

נוה גור:

אנחנו ראינו,

משה חנוכה:

אחרי שזייפת,

נוה גור:

אנחנו ראינו,

משה חנוכה:

את הדו"ח של החברי ועדת הביקורת,

נוה גור:

אנחנו ראינו,

משה חנוכה:

והוכחנו לך שזייפת אותו.

נוה גור:

אנחנו ראינו,

משה חנוכה:

אתה רוצה עוד סמכויות בניגוד לחוק,

נוה גור:

חנוכה ,אתה כרגע אומר אמירות,

משה חנוכה:

בניגוד לחוק,

נוה גור:

אנחנו אמרנו ,אנחנו ראינו בסופו של דבר,

משה חנוכה:

פשוט מדהים.

נוה גור:

בוועדה האחרונה ,כאשר הגשנו את המלצות הוועדה ,פנינו לכל אותם חברים .איש מהם לא
היה לו מה לומר .ואמרתי להם פניות כתובות ,הכול כתוב ,הכול מוקלט כי יש לנו כל הוועדות
הללו מוקלטות .האם יש לכם משהו לומר? שקט דממה ,לא משיבים .ואז כשמגישים את
ההמלצות של העירייה ,של הוועדה,

משה חנוכה:

של היושב ראש ,וחותמים בשם הוועדה שלא אישרה את ההמלצות,
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נוה גור:

של הוועדה ,יש מי שמנסה לעשות פוליטיקה .עכשיו אני אזכיר עוד משהו .פניתי לכמה מבקרי
רשויות במדינה שלנו ואני רוצה לצטט לך ,משה ,מה אומר החוק .הוועדה תגיש למועצה את
סיכומיה והצעותיה .אני לא זקוק לא לאישורך כיושב ראש הוועדה ואף אחד לא זקוק
לאישורו של אף אחד מחברי האופוזיציה לסיכומיה של הוועדה .אנחנו לא זקוקים.

משה חנוכה:

נוה ,אתה איש חוק .אתה רוצה שאני אצביע בניגוד לחוק?

נוה גור:

לכן ,רגע ,תראה אם אתה רוצה לקחת מזמני אני אעצור .אתה רוצה להתייחס ,תתייחס
בהמשך .לכן אני בא ואומר ,לקח היועץ המשפטי את החוק ,פירש אותו בצורה מאוד רחבה
בניגוד להנחיות המבקר .אני קורא לעיריית הוד השרון לעשות מהלך ראוי ואמיץ וליצור מצב
שבו יש רוב לאופוזיציה בוועדת הביקורת.

ניצה משה:

נוה ,תודה.

יגאל שמעון:

טוב ,תודה.

נוה גור:

בבקשה.

יגאל שמעון:

קודם כל אני לא מבין מה זה אתה קורא .אתה קורא לנו לעבור על החוק? תענה לי.

נוה גור:

לענות לך?

יגאל שמעון:

כן.

נוה גור:

התשובה היא חד משמעית לא.

יגאל שמעון:

לא.

נוה גור:

אגב ,את זה אתה עושה מעולה בלעדי .אתה עובר על החוק בצורה נהדרת ,אתה עושה את זה
בטאבלטים ,אתה עושה את זה בהרבה דברים ,אז אל תבלבל...

יגאל שמעון:

אני אשיב לך.

נוה גור:

בבקשה.

יגאל שמעון:

.עו"ד נוה גור..

נוה גור:

כן.

יגאל שמעון:

ושים לב מה אתה עושה.

נוה גור:

כן.

יגאל שמעון:

אתה ,כמי שאמור לייצג את החוק,

נוה גור:

אהה.

יגאל שמעון:

עומד כאן וקורא לנו לחברי מועצת העירייה ,חבר'ה ,תעברו על החוק רק בגלל שאני לא מסוגל
לנהל את ועדת הביקורת כי אתה לא יכול לנהל אותה עם יחס,

נוה גור:

יגאל ,זה תת-רמה.
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יגאל שמעון:

של,

נוה גור:

זה תת-רמה מה שאתה,

יגאל שמעון:

קואליציה ואופוזיציה .זה מה שאתה רוצה לעשות.

נוה גור:

זה תת-רמה מה שאתה עושה.

יגאל שמעון:

שאנחנו נעבור על החוק?

נוה גור:

אנחנו עושים עבודה,

יגאל שמעון:

שאתה לא יכול לעבוד,

נוה גור:

שאתה צריך להתגאות בה,

יגאל שמעון:

ומתפקד,

נוה גור:

ולהתפאר.

יגאל שמעון:

ועדת ביקורת.

נוה גור:

תתבייש.

יגאל שמעון:

אז אני רוצה לשאול אותך שאלה .אם אתה לא מסוגל לנהל ועדת ביקורת,

נוה גור:

אה ,אני מבין,

יגאל שמעון:

איך התמודדת על רשות,

נוה גור:

אני מבין,

יגאל שמעון:

איך רצית להיות ראש עיר ,אני חייב לדעת,

(מדברים ביחד)
אביבה גוטרמן :יגאל זה לא יפה .הוא מנהל מאוד יפה את ועדת הביקורת,
ניצה משה:

אביבה.

אביבה גוטרמן :רגע.
ניצה משה:

אבל זה לא דיון.

אביבה גוטרמן :אז אפשר לענות תשובה מאוד פשוטה .כל מה שהוא אמר אגב זה נכון לא להוד השרון ,זה
נכון בכל המדינה.
ניצה משה:

אביבה.

אביבה גוטרמן ... :זו ועדה סטטוטורית,
חי אדיב:

פנה לכנסת.

מאיר חלוואני :הוא אמר שהוא פנה ,חי .לא הקשבת בהתחלה.
(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אביבה ,אין פה דיון.
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אביבה גוטרמן :צריך לפנות,
ניצה משה:

אין דיון.

יגאל שמעון:

אני יש לי ,נוה,

נוה גור:

אגב ,כשאתה יורד למקומות הנמוכים,

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא,

נוה גור:

אני מבין שאנחנו עושים עבודה טובה בעבודת הביקורת .אני הייתי מאושר לדעת שקיבלנו
כותרת בעיתון על ועדת הביקורת .סימן שעשינו עבודה טובה.

יגאל שמעון:

תודה רבה .טוב ,אני לא רואה ,אני כבר לא יודע מי פה ,איזה סיעה ביחד הולכת פה.

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

נוה ,אני מציע לך כמי שאמור להיות באמת אדם ששומר על החוק ,לפחות תחזור בך,

נוה גור:

כן.

יגאל שמעון:

מהבקשה שלך ,מההצעה שלך לחברי המועצה.

נוה גור:

מאה אחוז.

יגאל שמעון:

אני מבקש ממך,

נוה גור:

אני,

יגאל שמעון:

שתחזיר את ההצעה שלך לשולחנך ,זה שבא ושומר על החוק ותאמר אני חוזר בי .אמרתי את
דברי ,שמופנה לאותה חברת כנסת שרוצה לשנות ,שזה בסדר ,אין לי בעיה .אבל מועצת העיר
לא תעבור על החוק ,לא תצביע על ההצעה שלך כי אנחנו שומרי חוק ואנחנו לא נעשה את זה.
אני מבקש,

ניצה משה:

אני מעלה את זה,

נוה גור:

מי שומר חוק? אתה שומר חוק?

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה ,רבותיי .אני מעלה להצבעה .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום?

נוה גור:

ניצה ,יש לו ,ניצה ,מאיר רוצה עוד דקה,

ניצה משה:

אתה עברת ב 2-דקות את הזמן שלך.

נוה גור:

הפריעו לי פה המון.

ניצה משה:

אני מודדת עם סטופר.

נוה גור:

תני לו את הדקה שלי.

ניצה משה:

לא .אני מצטערת.

נוה גור:

מאה אחוז .תודה.
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ניצה משה:

אני מעלה לסדר ,אני מעלה להצבעה .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? רבותיי ,אני
מעלה להצבעה ,חי.

יגאל שמעון:

חי ,יגאל,

ניצה משה:

חי ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקווה .רבותיי ,יואב ,יגאל הררי ,אופיר ואביאל .מי,

עדי ברמוחה :אביאל נכנס?
ניצה משה:

כן.

עדי ברמוחה :לא ראיתי.
יגאל שמעון:

הוא לא עובר על החוק .עם כל הכבוד.

ניצה משה:

מי נגד?

אמיר כוכבי:

לקיים דיון זה לא לעבור על החוק.

יגאל שמעון:

לא ,הוא ביקש,

ניצה משה:

רבותיי,

אמיר כוכבי:

גם אתה קצת מבולבל .לקיים דיון זה לא לעבור על החוק .בוא תקיים דיון ותראה מה כולם
מצביעים אבל אתה מפחד אפילו את זה לעשות .אתה פחדן .אתה פחדן כמו ההוא .נדבקתם.

יגאל שמעון:

נכון.

אמיר כוכבי:

זה הדבקות הדדית הפחדנות הזו.

ניצה משה:

רבותיי ,מי נגד? אמיר ,יעל ,נדב ,נוה ,מאיר ועדי?

עדי ברמוחה :לא ,אני לא הצבעתי.
ניצה משה:

אני יודעת ,אני שואלת.

יגאל שמעון:

מי נמנע?

ניצה משה:

מי נמנע? עדי נמנעה ואביבה לא פה.

הצבעה :מי בעד שלא לכלול את הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום  23.06.16בנושא
שינוי מהותי בהרכב וועדת בקורת?
 10בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,יואב
רוזן ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ.
הצבעה :מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?
 5בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 1נמנע :עדי ברמוחה.
החלטה מס' :142/16
מועצת העירייה מחליטה לא לכלול את הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור בנושא
שינוי מהותי בהרכב וועדת בקורת?
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=========================================================
יגאל שמעון:

נמשיך הלאה .תודה רבה.

סעיף  – 4הצעתו לסדר של בר המועצה מר נוה גור מיום  – 23.6.16הקמת מועדון שחמט בהוד השרון
ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה .הצעתו לסדר של חבר המועצה נוה גור ,הקמת מועדון שחמט בהוד
השרון .הצעת החלטה .עיריית הוד השרון תקים מועדון שחמט עבור כלל תושביה ,ילדיה ,בני
הנוער ,מבוגרים ובני הגיל השלישי ותקצה משאבים ,מקום ותקציב לשם הפעלתו החל
מהראשון לספטמבר .2016

חיים שאבי:

אני מבקש להסיר את זה מסדר היום.

ניצה משה:

או קיי.

מאיר חלוואני :אבל חיים ,הוא ביקש מראש שנגיד את זה ,למה אתה אומר? אה ,אתם מתואמים .אל
תתבלבלו בשמות.
(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

כן ,בבקשה.

מאיר חלוואני :בהם יקשו לא  ...לך לדבר?
נוה גור:

כן.

מאיר חלוואני :אז אני רוצה בבקשה דקה,
נוה גור:

בבקשה.

מאיר חלוואני :מה דעתך?
נוה גור:

בכיף.

יגאל שמעון:

אתם משחקים שחמט איתנו עכשיו.

מאיר חלוואני :לא ,אתה רוצה עכשיו לדבר על הסיעות אולי פעם? תדבר .נו ,תדבר .לא ,כי אני מתפלא עליך
על מה שאמרת קודם .אני מתפלא עליך.
ניצה משה:

מאיר ,בבקשה.

מאיר חלוואני :לא התחלתי עוד לדבר ,לא להתחיל את הסטופר.
ניצה משה:

לא ,לא .הנה אני מסתכלת על השעון מהרגע שאתה מתחיל.

יגאל הררי:

גם את השחמט הזה הם רוצים להרוס?

מאיר חלוואני :עוד לא .אז אדוני ראש העיר .אדוני ראש העיר .אני רוצה לספר לך ולחברי הקואליציה
והאופוזיציה שמה שחברי לסיעה סיפר על העניין של ועדת הביקורת מתקיים בעוד ועדות.
חיים שאבי:

זה קשור לשחמט?
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מאיר חלוואני :עזוב ,חכה שנייה עם השחמט .חכה שנייה .אותו סיפור קורה השכם וערב בוועדת הכספים.
יושבים כולם ,קואליציה כמו בובות כולם מצביעים זה בעד ,לא חשוב מה כתוב ,לא יודעים
מה כתוב .כולם ,שולח את כולנו ללמוד את הקואליציה,
חיים שאבי:

למה לא מתואמים,

מאיר חלוואני :אתם מתואמים כי אתם כל היום יושבים ,אין לכם מה לעשות .תשבו ,תחליטו מה אתם
רוצים להצביע בעד מה נגד וזהו .במקום זה תהיו ...אני לא הפרעתי לך עכשיו ,חיים .נו.
יואב רוזן:

אתה יכול להצטרף למעגל העשייה.

מאיר חלוואני :אני ,קודם כל ,אין לי שום בעיה להצטרף .הבעיה היא שאני מרגיש שגם אם אני רוצה
להצטרף ואני מביא לפה דברים שהם חיוניים לתושב אתה מצביע נגד ,יואב .ואם אתה מזמין
אותי סימן שכדאי להיות בצד הזה אז אולי תספר לנו ,עכשיו אתה מפריע לי.
יואב רוזן:

אלה כללי המשחק ,אתה לא מבין,

מאיר חלוואני :לא ,אני לא מבין אותם .אני טירון ,אני לא מבין אותם וזה נראה לי משחק מכור .אני רוצה
לדבר עכשיו ,אל תפריע לי .עוד שנייה עם השחמט.
נוה גור:

הגדשנו את כללי המשחק.

מאיר חלוואני :על כל פנים ,תושבים יקרים ,כי פה זה דמגוגיה ,אז אני רוצה לספר לכם שבוועדת הכספים
שזו ועדה מאוד חשובה ,כן? אנחנו באים ,וגם עם זכות ההצבעה שלנו ,לא נעים לי ,רוצה
להגיד מילה לא יפה אבל זה בית שימוש .אתה בא לשם ,כן .אתה בא לשם ,אתה לא שווה
קול .אף אחד לא מקשיב לך .לא מעניין אותך .באים סגורים ומתקדמים.
חיים שאבי:

מה ,מה ציפית אבל? אני לא מבין.

מאיר חלוואני :אל תגיד לי מה ציפיתי ,אני לא מנהל דיון עכשיו .לא ,אני אשמיץ כי אני יושב שם .אני אגיד
לך למה אני משמיץ .אותך אני,
חיים שאבי:

מה רצית?

מאיר חלוואני :איך אומר ראש העיר הקודם? אני אוהב אותך .חיים ,אני אוהב אותך .אין לי בעיה אתך .יש
לי בעיה עם ההתנהלות שלך בוועדת הכספים .ואתם ברמת קואליציה השתלטתם,
יואב רוזן:

זה התפקיד...

מאיר חלוואני :או קיי ,אז זה התפקיד חבר'ה ,אבל אני רוצה להגיד את מה שיש לי .אפשר ,יואב? אני מודה
לך .בסוף ,חבר'ה ,מי ששומע מהתושבים כי זה דמגוגיה .אנחנו מהצד של האופוזיציה ,יש פה
מכירה טוטאלית של התושבים בוועדת הכספים ,בוועדת הביקורת ,בפארק עתידים שעשו
כבר חלק ממנו ,בז'בוטינסקי איפה שאתם רק רוצים ישברו לכם את הראש שמה .רק יעשו
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לכם נתיב תחבורה ציבורית שישחרר אתכם ונתיב אופניים שאפילו ב level-לא מתאים
לרכיבת אופניים .אפילו את זה לא למדו .אז רק שתדעו ,כמה עבר ,ניצה?
חיים שאבי:

רבע שעה.

ניצה משה:

לא ,לא.

מאיר חלוואני :לא ,לא .כמה דקות עברו?
ניצה משה:

.4

מאיר חלוואני :עכשיו עוברים לנושא הבא .תודה.
ניצה משה:

נוה ,יש לך  6דקות.

משה חנוכה:

תודה על המילים החמות.

מאיר חלוואני :לא דיברתי אליך .אתה יש לך עוד עניין גדול איתי.
נוה גור:

אני שואל את עצמי מה מרגישים תושבים כשבאים לפה תמיד .אני חוזר הביתה אחרי זה
ואומר לעצמי ,חלקם הם פעם ראשונה פה ובאמת זה ,זה דבר מאוד עצוב .פעם אחת כי הם
מסתכלים על הסגנון,

יגאל הררי:

איך לא,

נוה גור:

ופעם שנייה ,ופעם שנייה,

יגאל הררי:

מה אתה מתלונן.

נוה גור:

מכיוון שהם מבינים בעצם את מה שלחלקנו לקח זמן להבין ,שזה הכול פה משחק אחד בוטה
ומכוער וכשיואב אומר ,תוך כדי שהוא מדבר בטלפון ,כשיואב אומר אלה כללי המשחק אני
רוצה להזכיר,

יגאל הררי:

אלה כללי המשחק ...

נוה גור:

רק שנייה ,אל תפריע לי בבקשה.

יגאל הררי:

אתה שיחקת,

ניצה משה:

יגאל.

נוה גור:

יגאל ,אתה כל הזמן מפריע ומעכב את הדיון ומתנהג בבוטות .כללי המשחק הם שהתושבים
הם אלה שצריכים להכתיב לנו,

כללי המשחק הם אלה שאנחנו מסתכלים על התושבים

בעיניים ולא מרמים אותם ,לא מהאופוזיציה ,לא מהקואליציה .מסתכלים להם בעיניים
ועושים את מה שראוי עבורם .הגיע זמן להפסיק עם כל הבלוף הזה .עכשיו נדבר בקצרה על
ההצעה הנוראית להקים מועדון שחמט .הרי כל פעם שהעלינו פה הצעות מאוד מאוד ראויות
של ציבור שלם שמבקש להקים פה דברים בענייני חינוך ,בענייני תרבות ,אמרו שזו הצעה
שלא דנים בה אפילו .עכשיו ,אני חושב,
66

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

ניצה משה:

נוה .תמשיך ,שקט.

נוה גור:

כן ,לא ,אני פשוט,

אמיר כוכבי:

תחברו למקרן שנראה גם מה הם רואים.

נוה גור:

 ...אדבר שהוא יוכל לשמוע כי ראש העירייה עסוק.

אמיר כוכבי:

מראים לו ערוץ...

נוה גור:

אני חושב שאפשר לקיים דיון על מועדון שחמט או על כל רעיון אחר .זה הרי הועלה על ידי
תושבים .דיברנו על מתנ"סים בשכונות ,הורדתם את זה .דיברנו על תחבורה לבית העלמין
לאנשים ביום הזיכרון ,הורדתם את זה .דיברנו 20 ,אלף דברים ,אתם פשוט לא מוכנים לדון
בדברים האלה ואני אומר ,אם אתה כל כך אמיץ ,אדוני ראש העירייה ,מנהיג דגול ,תקיים
דיון .מקסימום אחרי זה תגיד יש לנו פה מועדון שחמט מעולה .אנחנו באמת עושים פה
עבודה .אז אני רוצה לספר שפנו מספר תושבים בנושא הזה וסיפרו לי על חשיבותו של
השחמט מכיוון שכבר לא נשאר לי הרבה זמן אני לא אספר מה יש בשחמט .אני חושב שראש
האנשים שיודעים פה מה זה נותן לילדים ,ואני יכול לספר לכם שבראשון לציון העירייה
מקציבה מאות אלפי שקלים למועדון כזה ובכפר סבא העיר השכנה שלנו יש מועדון מאוד
מצליח ,ובהרצליה יש דבר כזה ובעיריית באר שבע .מתחילים בגילאי  5עד גיל  90ובגילאי 5
תופסים את אותם ילדים ונותנים להם לפתח את היכולות שלהם ,פיתוח מיומנויות וריכוז
וחשיבה והתמדה והשקעה והרבה דברים שקורים גם בספורט בכלל ובפרט בספורט הייעודי
שנקרא שחמט .ויש חוגים ,ויש פעילויות ,ויש תחרויות .ובפריפריה עושים את זה אפילו
בשעות בתי הספר ,בבוקר ,במסגרת בתי הספר .ובחלק מהמקומות עושים את זה כהשלמות
ותחרויות ארציות וליגות וכל מה שאפשר רק לחלום עליו .עכשיו ,לא מבקש פה שום דבר
מעבר למה שהעירייה לא יכולה לעמוד .בשביל להקים דבר כזה צריך בסך הכול  150 ,100אלף
שקלים .יש מודלים בסיסיים שכל מועדון ומועדון יכול להציג בפניכם איך זה עובד עם
המבנה ,ועם האפיון של אותם צרכים של אותו דבר בשביל להקים את הדבר הזה .מפעל הפיס
עוזר ומשתתף אז תיכף אולי תרצו להגיד שיש בצהרונים ,חיים ,פה ושם שחמט .אני לא מכיר,
אני אשמח לדעת ,אבל זה לא מה שאני מדבר .אני מדבר על להקים פה גוף ראוי שיאפשר
לילדים ,בכלל לעיר ,ואני רוצה להזכיר שבעיר הזאת יש דבר אחד טוב שלא תלוי בראש
העירייה שלנו .הוא לא קשור אליו .הוא תמיד מתפאר וזה לא קשור אליו .יש לנו את
האוכלוסייה הטובה ביותר במדינה הזאת .ומכיוון שכך יש פה ילדים ונוער מהטובים ביותר
במדינה הזאת .תנו להם .תנו להם את ההזדמנות להיות חלק ממועדון כזה.

ניצה משה:

תודה.
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כנרת אלישע כהן :שנוהרים לפה מן הסתם בגלל העשייה.
נוה גור:

בגלל העשייה.

כנרת אלישע כהן :כן .בגלל שהוד השרון היא עיר מבוקשת,
נוה גור:

כולנו נהרנו,

כנרת אלישע כהן :אני לפחות ,אני נולדתי פה,
נוה גור:

לא ,לא ,לא ,לא .אם את מתייחסת ,כולנו נהרנו בגלל ראש העירייה .הרי  15שנה,

כנרת אלישע כהן :אני אמרתי בגלל העשייה העירונית ,בגלל מה שהעיר הזאת מייצגת,
נוה גור:

מספיק עם הסיסמאות האלה.

כנרת אלישע כהן :אין ,זה לא שום סיסמאות .זה עובדות בשטח.
נוה גור:

עם כל הדיבורים האלה .אני חושב שהעובדה שיש לכם פה כל כך הרבה מתנדבים בעיר הזאת
זה תוצר בראש ובראשונה של האוכלוסייה הזאת והעובדה שיש לכם  ...כאלה טובים זה
תוצר של האוכלוסייה הזאת ויכולתם להגיע איתם לשמים.

יגאל הררי:

אתם נותנים לו להפריע .הוא לא רוצה לשמוע תשובה.

נוה גור:

יגאל ,אתה לא צריך לענות.

כנרת אלישע כהן :אני יכולה להסתדר אתו יפה.
יגאל הררי:

לא ,לא צריכים להסתדר אתו .חיים שאבי סגן ראש העיר צריך לענות ,והוא יענה בצורה
מסודרת בלי פופוליזם.

חיים שאבי:

ראשית נוה ,א ם דיון היה תורם בישיבה הזו אז תאמין לי ,כנראה היו מתקיימים הרבה
דיונים ,אבל מה שקורה פה ,הדיונים פה לא תורמים כלום חוץ מפוליטיקה .וכל נושא שעולה
פה מקלקל יותר מאשר תורם .זה דבר ראשון .דבר שני ,עיריית הוד השרון לא מקימה
מועדונים .דבר שלישי ,בעיר אם הזכרת את ראשון לציון ששמה פועלת האקדמיה לשחמט,
אז גם בהוד השרון ,פועלת האקדמיה לשחמט .מי שפועלת בראשון לציון .היא פועלת פה
בעשרות גנים .לפני שנתיים שלוש היא גם פעלה במהלך שעות הלימודים .יש פה מאות ילדים
שמשחקים שחמט .נגעתם בנושא שאני חושב שלא הייתם צריכים כל כך,

יגאל הררי:

לא ,שיגעו .מותר להם.

חיים שאבי:

לשחק בו .מה שכן ,מה שכן .במידה ומישהו ירצה להקים מועדון שחמט ,שזה מה שקורה
בכפר סבא ובכל הערים ,אני מבטיח לך דבר אחד וזה גם הבטחה של ראש העיר ,שאנחנו
נעודד כל מי שירצה להקים מועדון שחמט פה .היו ניסיונות בעבר של כל מיני גורמים כולל
אלמוג בורשטיין שרצה ,והוא יכול להגיד לך שתמיד ניסינו לעודד את זה,

מאיר חלוואני :אחרי שסגרתם לו את המשרד ולקחתם לו את האוטו מה אתם,
68

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

חיים שאבי:

אנחנו מדברים על שחמט ,לא על,

נדב דואני:

אפשר מילה טובה?

חיים שאבי:

דקה רגע ,דקה.

נדב דואני:

מילה טובה .הבת שלי לומדת,

אביבה גוטרמן :זה מעט מה שעשו.
נדב דואני:

וכל הכבוד לך על היוזמה הזאת .גם בגן וגם בבית ספר.

חיים שאבי:

אני יכול להגיד לכם שזו יוזמה שהוצעה לראש העיר לפני כמה שנים .שנייה רגע ,אביבה.
תקשיבו .נוה ,נגעת בנקודה כנראה לא כל כך טובה.

יגאל הררי:

לא ,אבל נדב היה צריך לענות לו.

מאיר חלוואני :אמרת את זה,
חיים שאבי:

אז אני יכול להגיד לכם ,לפני כמה שנים האקדמיה לשחמט הייתה בפגישה אצל ראש העיר
וראש העיר נתן או קיי מוחלט ועודד את זה,

נוה גור:

אז קדימה ,תקימו,

חיים שאבי:

דקה .וביגאל אלון שכבות שלמות למדו שחמט במהלך שנות הלימודים בעשרות אלפי שקלים,

נוה גור:

יגאל ,יש פה מועדון שחמט ,סליחה ,חיים,

חיים שאבי:

דקה ,אולי נוה,

נוה גור:

בבקשה ,סליחה.

חיים שאבי:

אם אתם רוצים תשובה,

נוה גור:

אתה צודק .אני מתנצל.

חיים שאבי:

אם כבר דיברתם על העשייה אנחנו נגיש לכם ,אני יכול להגיד לך שאם יקום איזה עמותה
שתרצה להקים מועדון שחמט אנחנו נעודד ,ניתן מקום ,ניתן תמיכה וניתן הכול בשביל לקדם
את השחמט בעיר.

נוה גור:

אז יאללה ,קדימה תקימו.

חי אדיב:

קדימה .לא צריך ...

אביבה גוטרמן :האמת שחיים ,בנושא של השחמט ביגאל אלון וזה ,מזמן,
נוה גור:

חיים עשה עבודה יפה בבתי הספר ועדיין,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

חיים ,חיים ,בוא נחדד את העניין .אנחנו ,אנחנו,

ניצה משה:

רבותיי ,אין דיון .סיימנו .עוברים להצבעה.
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נוה גור:

אין דיון ,רק משפט לחיים להתייחס למה שהוא אמר .בסופו של דבר ,מה שנעשה בנושא
השחמט בשנתיים האחרונות זה יפה ומכובד ,זה עדיין לא מה שקורה בערים אחרות .בואו
תמסדו את זה .תעשו את זה עם מקום ,עם מבנה ,עם גוף שינהל את זה .לא ככה בצהרונים,

ניצה משה:

אני עוברת להצבעה .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום?

אביבה גוטרמן :מי בעד לעשות את הילדים יותר חכמים?
ניצה משה:

חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת,

אביבה גוטרמן :רגע ,מה הסיבה בסוף?
ניצה משה:

חנוכה,

חיים שאבי:

לא צריכים דיונים שיבואו נקים...

כנרת אלישע כהן :כי קדמו,
ניצה משה:

תקווה ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ואביאל .מי נגד? רבותיי?

עדי ברמוחה :נגד מה? להסיר?
ניצה משה:

לקיים את הדיון.

נדב דואני:

מי נגד לקיים את הדיון?

ניצה משה:

מי בעד .סליחה ,מי בעד לקיים דיון .מי נגד,

יגאל הררי:

עייפתם אותה.

ניצה משה:

מי בעד לקיים דיון?

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

מי בעד שלא לכלול ,אז זה מה שאמרתי בהתחלה .עכשיו מי נגד ,נכון? אז זה מה שאני
שואלת.

דוברת:

מי בעד לקיים את הדיון.

ניצה משה:

סליחה ,מי נגד לקיים .בבקשה.

נדב דואני:

אנחנו לא נגד לקיים .למה את פונה אלינו?

נוה גור:

מי נגד להסיר? מי נגד להסיר?

אמיר כוכבי:

ניצה ,מי נגד להסיר.

ניצה משה:

מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? זאת הייתה ההצבעה הראשונה .אז שאלתי מי
נגד.

ירון סולברג:

 ...היה שגוי.

חיים שאבי:

נו ,תצביעו.

נוה גור:

על מה נצביע?
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אמיר כוכבי:

על מה אנחנו מצביעים ,ניצה?

נוה גור:

ניצה ,אני רוצה,

ניצה משה:

לכלול את הנושא בסדר היום.

אמיר כוכבי:

מי נגד שלא לכלול?

נוה גור:

מי נגד להסיר את ההצעה ניצה.

אמיר כוכבי:

מי נגד שלא לכלול זה לא עברית.

ניצה משה:

זה מה שכתוב בתקנון ,או קיי? תקנון של ישיבות מועצת העיר וניהולה.

אמיר כוכבי:

מי נגד שלא לכלול? מה זאת העברית הזאת?

ניצה משה:

רבותיי ,או קיי.

אמיר כוכבי:

לא ,באמת .מה זה העברית הזאת .זה ניגוד כפול ,זה לא הגיוני.

ניצה משה:

אני שואלת מי נגד .הייתה פה הצבעה....

אמיר כוכבי:

אבל זו הייתה טעות,

ניצה משה:

מי נגד עכשיו ,או קיי? זאת הטעות.

אביבה גוטרמן :את יודעת מה? אולי יהיה יותר פשוט .הקואליציה הצביעה ,עכשיו האופוזיציה.
מאיר חלוואני :אבל הקואליציה הצביעה בעד.
ניצה משה:

מי בעד ,לא ,מאיר .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? שלא לכלול.

מאיר חלוואני :אני מצטער .לא רוצה להכעיס אותך .פשוט לפי ההגדרה שלך הם הצביעו בעד.
ניצה משה:

לא ,לא .מי בעד שלא לכלול את הנושא על סדר היום.

עדי ברמוחה :אז מי בעד?
ניצה משה:

הם הצביעו.

נוה גור:

הם בעד או נגד?

ניצה משה:

הם הצביעו בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום.

מאיר חלוואני :עכשיו מה מצביעים עכשיו?
אמיר כוכבי:

מי בעד כן לכלול.

עדי ברמוחה :מי נגד.
אמיר כוכבי:

מי נגד.

נדב דואני:

נגד מה?

אמיר כוכבי:

נגד לא לכלול.

ניצה משה:

אתם רוצים להצביע ,או קיי?

אמיר כוכבי:

 12שנים של קריסת הדמוקרטיה ואפילו משפט אתם לא מסוגלים?
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ניצה משה:

נכון ,או קיי.

אמיר כוכבי:

ניצה ,לא מכובד .תיסגרי על הנוסח .יש דיביזיה משפטית שלמה שתנסח לך.

ניצה משה:

מי,

דובר:

זה לא יהיה חוקי אחרי זה,

אמיר כוכבי:

תן לה משפט.

ניצה משה:

לא ,סליחה .אני מבקשת גם לא להתערב מהקהל.

אמיר כוכבי:

מה זה לא להתערב? אם זה מה שמבינים בקהל זה גם מה שיבינו בפרוטוקול ואז זה יוצא
הפוך.

ניצה משה:

סליחה .כתוב בפרוטוקול במפורש,

אמיר כוכבי:

ואז זה יוצא הפוך,

ניצה משה:

מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום.

אמיר כוכבי:

מה הבעיה להגיד מי נגד לקיים דיון ,מי בעד? מה הבעיה? למה אתם מנסים ,למה אתם
מנסים להוליך שולל בכל דבר שאתם עושים בעירייה הזאת? למה?

ניצה משה:

לא אנחנו .בוא תקרא .יש תקנון לניהול ישיבות .הסעיף אומר ,אני אקריא לכם את הסעיף.
סליחה .אחרי שמבקשים להסיר את הנושא מדבר מי שהעלה את ההצעה ומנמק מי שבעד
להסיר ,או קיי? עד כאן .אחרי זה המועצה רשאית להחליט אחד מאלה .שלא לכלול את
הנושא בסדר היום ,או קיי? וזה מה ששאלתי .מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום .ועל
זה הצביעו החברים פה .או קיי? או אחרי זה ,או להוסיף את הנושא ,זה במידה ויש נושאים
אחרים ,לכלול את הנושא של ישיבת מועצה אחרת או להעביר לוועדה  ,אבל אתם הצבעתם,
הם הצביעו על שלא לכלול את הנושא כיוון שביקשו לא לכלול את הנושא,

(מדברים ביחד)
חיים שאבי:

מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?

משה חנוכה:

מי נגד?

ניצה משה:

רגע ,מי הצביע כרגע? אמיר ,יעל ,אביבה עדי

נוה גור:

זה תלוי מתי שני רוכבי האופניים נפגשו ביחד.

ניצה משה:

אביבה ,עדי ,מאיר ונוה,

נוה גור:

אני הצעתי את ההצעה.

ניצה משה:

או קיי .נדב ,מה הצבעת?

נדב דואני:

בעד לכלול.

ניצה משה:

בעד לכלול .או קיי .תודה.
72

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

הצבעה  :מי בעד שלא לכלול את הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור מיום  23.06.16בנושא
הקמת מועדון שחמט בהוד השרון?
 10בעד :חי אדיב ,יג אל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,יואב
רוזן ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ.
הצבעה :מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?
 7בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :143/16
מועצת העירייה מחליטה לא לכלול את הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נוה גור בנושא
הקמת מועדון שחמט בהוד השרון.
=========================================================

בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ג' .כינוס ,בקשה לכינוס ישיבה שלא מן המניין ,בקשה של  7חברי מועצה
עם הצעת החלטה .על מנת לשמור על בריאות תלמידיה ומניעת נזקי קרינה אפשריים עיריית
הוד השרון תימנע מהתקנה ו/או הצבה של תקשורת אלחוטית במוסדות החינוך בעיר .תסיר
כל רשת אלחוטית קיימת במוסדות החינוך בה ותפעל להטמעת פרויקטים של תקשוב בהם
בהתבסס על תשתית קווית בלבד .או קיי.

יגאל שמעון:

דיון ,דיון.

מאיר חלוואני :אה ,דיון?
ניצה משה:

כן .בזה יש דיון.

נדב דואני:

ישיבה שלא מן המניין ,יש דיון.

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

בבקשה.

נוה גור:

כמה זמן יש לנו?

ניצה משה:

כל אחד  5דקות.

נוה גור:

לפני שנתיים ,אגב ניצה ,שמונה ואחת עשרה אז רק שתראי ,בסדר? לפני שנתיים הודיעה
עיריית הוד השרון ,גבירתי המנכ"לית ,את לא נשארת לשמוע את הנושא החשוב? תיכף
חוזרת? יש לנו  5דקות.

אמיר כוכבי:

 5דקות לכל דובר.
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ניצה משה:

נוה בבקשה.

נוה גור:

לא ,אני לא אקיים דיון כשראש העירייה ככה מתייחס לדברים.

חיים שאבי:

אתה יש לך  5דקות ,תעשה בהם מה שאתה רוצה.

נוה גור:

אתה תעשה מה שאתה רוצה ב 5-דקות שלך.

חיים שאבי:

מה שבא לך תעשה  5דקות .אתה יכול לרקוד גם על השולחן.

ניצה משה:

נוה ,נו .הוא מחכה שחי יסיים.

חיים שאבי:

סליחה ,מה ,הוא עובד אצלך?

נוה גור:

תדע לך שאני משלם לו את המשכורת והוא עובד אצלי ,כן.

יגאל הררי:

מה אתה אומר? אוי ואבוי...

נוה גור:

בחיי.

אמיר כוכבי:

מילא אם הוא היה עובד.

ניצה משה:

טוב ,או קיי .בבקשה נוה.

נוה גור:

כן ,אפשר להתחיל ,בבקשה .לפני שנתיים,

אמיר כוכבי:

על מי הוא עובד?

נוה גור:

לפני שנתיים הודיעה עיריית הוד השרון להורים בעיר באמצעות ראש העירייה שלנו על כך
שהם נדרשים ללכת ולרכוש טאבלטים באלפי שקלים לכל ילד .אני רוצה להזכיר ,במסגרת
החוקית כפי שאמר היועץ המשפטי ,שפרויקט ה BYOD-שזה אומר טאבלט צמוד לכל ילד
ולדברי ראש העירייה וכל אגף החינוך שהתהדר בעניין הזה ,הפרויקט הזה יכשיר את הילדים
שלנו לאתגרי המאה ה ,21-ככה הסברתם לפני שנתיים .ואז כששאלנו אתכם למה ללכת
לפרויקט שלוקחים מהילדים ספרים ולא הולכים על איזשהו מינון ,על איזשהו תהליך
מסודר ,על איזשהו פרויקט שנקרא פרויקט עגלות שהוא איזשהו פרויקט שהוא עם קצת יותר
מינון ,כל אחד מכם מראש העירייה ומטה דרך אגף החינוך אמר פרויקט העגלות זה פרויקט
שנכשל בכל הארץ ,איננו ראוי ,קטסטרופה וכן הלאה .ואז לפני כשנה הלכתם להורים ושישה
בתי ספר הודיעו לכם בצורה נחרצת שהם אינם מוכנים יותר לעשות ניסוי לא מבוקר בילדים
שלהם והם לא מוכנים להוציא כסף בלתי חוקי מכיסם ,והפרויקט הזה עצר ואמרנו בדיון
הקודם מה אמרה ועדת החינוך של הכנסת ,שהפרויקט הזה איננו חוקי ומה אמר בג"צ לפני
חודש ימים ולפני חודש ימים בישיבה של הנהגת ההורים גם אומרים לנו פה בעירייה
שהטאבלטים שההורים רכשו כבר אבד עליהם הקלח .עכשיו ,עיריית הוד השרון בימים אלה
פועלת להכניס פרויקט של עגלות ,אותו פרויקט כושל ,לדבריכם ,באמצעות קרינת  wifiלבתי
הספר ,אותו פרויקט שנכשל עכשיו שוב פעם ניסוי על הילדים שלנו .עכשיו ,אני רוצה להזכיר
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את ההוראות ,הוראות הדין והוראות חוזר מנכ"ל מחודש יולי  2013ואת הוראות הוועדה
הבין משרדית של משרד החינוך ,משרד להגנת הסביבה ,משרד הבריאות ,מה הן אומרות.
וגם אותו בג"צ שאימץ את ההחלטות האלה .שכולן באופן גורף קובעות שעל מנת למנוע
סכנות ונזקי קרינה אפשריים יש להימנע מהתקנה של ,מהתקנת רשת אלחוטית במוסדות
החינוך ולהתקין רשת קווית בלבד .אז אם העירייה פועלת בימים אלה לפגוע בבריאות
הילדים שלנו ולהתקין רשתות אלחוטיות ,אני מבקש שהיועץ המשפטי שאישר פה לפני כמה
ישיבות שצריך להמציא מסמכים ממהנדסים ומאנשים מוסמכים שכדי להתקין רשת קווית
צריך להביא אישור שהתקנה של רשת אלחוטית היא מסכנת את הילדים שלנו .אני לא מכיר
איזשהי רשת אלחוטית שמסכנת את ילדינו .עכשיו אתם בטח תגידו על הקרינה ועל ה,wifi-
אנחנו כולנו חיים בסביבת  wifiבבית ,בקניונים ,אז אני רוצה ברשותכם ,מכיוון שלא
מאפשרים לנו להציג מצגת פה ,אני מבקש להשמיע דברים שאומר פרופסור סטיליאן גמרט,
ראש אגף מניעת רעש וקרינה במשרד להגנת הסביבה ,בהקלטה בישיבה מסודרת שהוא אישר
את ההקלטה ,מה הוא אומר על נושא ה.wifi-
נווה גור משמיע הקלטה :הנכדות שלי ישבו כל היום עם הטאבלט .שלי עם המחשב  ...ממש לא .ממש לא... .
ראשונה... .
יגאל שמעון:

תשמיע ציטוט במקום.

נוה גור:

אני ברשותכם ,מכיוון שלא שומעים אז אני אקריא את מה שהוא אומר ,והוא אומר ככה .אם
אתה יכול להסתדר בכל שיטה אחרת ,מה עוד שהשיטות הן לא יקרות ,לא יותר בעייתיות ,רק
שנייה .יש עדי פות לרשת קווית ואתה צריך לנמק למה אתה לא שם רשת קווית .רק כשאתה
עברת את המשוכה הזאת מתחילים להיות שאר הדברים רלוונטיים.

אמיר כוכבי:

ככה מתחילים תחקירים.

יגאל שמעון:

או קיי ,כן.

נוה גור:

אני אצטט את מה שהוא אומר כיוון שלא היה ניתן לשמוע .לא הייתי רוצה שהנכדות שלי
יישבו כל היום בכיתה עם  .wifiנדב ,זה מפריע לי .עדיפות לרשת קווית ואתה צריך לנמק
למה אתה לא שם רשת קווית .כל בית ספר שיש בו רשת אלחוטית ללא נימוק כתוב וברור
לכל ההורים למה צריך רשת אלחוטית זה בית ספר לא תקין .פרופסור סיגל סדצקי ,מנהלת
היחידה לאפידמיולוגיה של סרטן וקרינה מה היא אומרת ,ש wifi-זה זיהום סביבתי .מכון
הבריאות העולמי מגדיר את ה wifi-כמסרטן אפשרי ,ועוד רשימה ארוכה של סיכונים .ואני
שואל אותך ,אדוני ראש העירייה ,מדוע עיריית הוד השרון פועלת שלא על פי דין בימים אלה
כדי להתקין  wifiבבתי הספר? אז אנחנו פה הגשנו הצעה שבאה ואומרת להפסיק את הניסוי
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בילדים שלנו .אני מדבר פה כאבא שאמור להכניס את שני ילדיו לבית ספר עתידים ושם אתם
פועלים בדיוק כמו בחטיבות האחרות.
ניצה משה:

נוה ,זו הדקה האחרונה.

נוה גור:

מתוך כמה?

ניצה משה:

מתוך,

נוה גור:

ה?5-

ניצה משה:

יותר מ.5-

נוה גור:

כן.

ניצה משה:

עוד דקה.

נוה גור:

אז אני אקח עוד  2דקות משל מאיר ,בסדר? ולכן אני בא ואומר ,עיריית הוד השרון בימים
אלה ,אחרי שכבר פעלה במשך שנתיים בצורה לא חוקית ,עכשיו פועלת שוב פעם בדרך
שעלולה לפגוע בבריאות של הילדים שלנו .אתם מדברים על פוליטיקה .אדוני ראש העירייה,
כנראה שהילדים שלנו לא מעניינים אותך אבל אני אומר לך שאנחנו לא נאפשר לך לפעול
בדרך הזאת ,ואני אומר לך שלא יהיה  wifiבבתי הספר ואני אומר לך שבמקום להוביל פה
עכשיו למאבקים של הורים ושל ילדים ושל הנהגות הורים וכל מה שקרה בשנתיים
הא חרונות ,כאשר כל ההורים אמרו לך בצורה נחרצת לעצור את הדבר הזה ,הגיע הזמן לפעול
באחריות ולא לפגוע בבריאות של הילדים שלנו .אתה לא יכול להכניס את הילדים שלי ואת
הילדים של התושבים פה לחממה של קרינה של  40לפטופים מקרינים יחד .יש פה סיכון
בריאותי ואני מבקש,

משה חנוכה:

נדב ,אתה מפריע לו.

נדב דואני:

נכון .צודק.

ניצה משה:

בבקשה להמשיך.

נוה גור:

יש פה סיכון בריאותי של ממש בילדים שלנו ואני מבקש לפעול בעניין הזה לפי דין ולשמור על
הבריאות של הילדים ולהימנע מכל  wifiולעצור את כל הקרינה שיש היום בכל בתי הספר.

יגאל שמעון:

כן .בבקשה ,מי .יש עוד מישהו?

ניצה משה:

בבקשה ,מאיר .יש לך  3דקות.

מאיר חלוואני :אני חושב שבדקה אני אסיים את זה.
ניצה משה:

בבקשה.

מאיר חלוואני :בשביל לחסוך לכם זמן .כל מה שאני מבקש להגיד זה שאני לא מבין בנושא הזה .אני מנסה
ללמוד אותו .אבל אני כן מבין מהתנגדות של הורים שאכפת להם מהבריאות של הילדים
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שלהם .ואני לא אשקר לכם .אני נמצא בקבוצה כזו ואני למד שיש בעיה .ואם ישנה בעיה,
חבר'ה ,מה בדיוק הבעיה לבוא ולהקשיב ,אתם מדברים על שקיפות ועל שיתוף ציבור .קחו
את ההורים האלה ,החבר'ה שמגיעים ,שלמדו את זה .הביאו את כל המחקרים האלה ותראו
איך אפשר לעשות את הסביבה הכי נוחה והכי טובה לילדים שלנו .חי ,אני מדבר אליך .אני
מזמין אתכם לעשות את זה טוב לילדים שלנו .גם לנכדים שלנו .זו סיבה שצריכה להיות
בריאה .אולי מישהו פה "ירים את הכפפה" ויעשה עם זה מעשה חיוני לבריאות הילדים.
תודה.
יגאל שמעון:

כן ,אביבה.

אביבה גוטרמן :אני די מצטרפת למה שמאיר ,גם אני לא מבינה בזה ואני חושבת שאם אני לא יודעת ,אני
יודעת שישנו כזה דבר שאומר ,משפט ,על כל פנים אם יש ספק אין ספק ,אז אני חושבת שכן
שווה לבדוק את זה ואין לי ספק שאין פה מישהו שלא חושב שצריך לבדוק או חושב שצריך
לסכן את הילדים .לא נראה לי .לכן אולי זה שווה באמת איזושהי בדיקה ,מול המומחים ,מול
גופים שצריך .אני זוכרת בבית ספר תל"י בתחילת הקדנציות שבאתי לשם אז אמרת לי קחי
תבדקי ,היה נושא של,
מאיר חלוואני :עמוד חשמל.
אביבה גוטרמן :עמוד חשמל שהילדים לא למדו בכיתה א' שם וכשבאתי שמעתי המומחה אמר ככה ,המומחה
אמר ככה .אני אמרתי תשמעו ,כשיש ספק אין ספק ,וביקשתי להטמין את זה באדמה ובאתי,
ואתה אמרת לי כל מה שתגידי זה יהיה ,וכך היה .וטמנו את זה באדמה .אז לכן אני מאמינה,
חי אדיב:

למרות שלא עשית שאילתה במועצת עיר.

מאיר חלוואני :היא הייתה סגנית אבל.
אביבה גוטרמן :לא קשור,
מאיר חלוואני :זה משמעותי,
אביבה גוטרמן :אבל אני מאמינה שגם בנושא הזה אתה יכול ,אני מאמינה שגם פה אתה תנהג באותה צורה
כי זה באמת עניין של בריאות ואף אחד פה לא רוצה לסכן לא את הילדים ,לא את המבוגרים,
נוה גור:

כרגע לא נוהגים ככה .רק שתדעי ,אביבה .כרגע יש ..wifi

אביבה גוטרמן :אני לא יודעת .אני אומרת ,אני באמת לא מכירה את הנושא ולכן,
נוה גור:

אז כרגע יש.

אביבה גוטרמן :צריך מומחים שיבדקו ,לא יודעת.
נוה גור:

יש הנחיות .ההנחיות אומרות להימנע מזה.

יגאל שמעון:

טוב.
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נדב דואני:

לא רוצה לחזור על הדברים של חברי ,גם נוה וגם מאיר .הנושא הזה הוא באמת הוא חדש
יחסית.

אמיר כוכבי:

נדב ,הוא לא מקשיב לך.

נדב דואני:

לא נורא ,הוא לא מקשיב .מקשיב הוא לא מקשיב .הנושא הוא נורא חדש .יש המון ספקות,
יש המון שאלות בעניין הזה ,ואף אחד לא עשה בדיקה רצינית .מה שאני מצפה מהעירייה,
כשרוצים להכניס פרויקט כזה ,באמת לעשות אותו בצורה חכמה ,מושכלת ,עם בדיקות
רציניות ולא בדיקות חפיף .אני מבין שזה נראה נורא נחמד להגיד כל הילדים עם טאבלטים,
זה נראה כזה מאוד איני ,כניסה למאה הבאה .צריך לעשות את זה חכם ,בצורה נבונה .יש
רופאים שטוענים כך ,יש רופאים שטוענים אחרת .כל אחד השאלה מי עושה את המחקר יכול
למצוא עמדות לכאן ולכאן ,אבל אני חושב שהעירייה צריכה לנהוג בנושא הזה
באובייקטיביות מלאה .לבדוק מחקרים ולהביא אנשי מקצוע בנושא הזה ולקבל החלטה,
נכון ,יכול להיות שצריך לעשות  wifiחלקי ,אולי רק במעבדות ,אולי  wifiשיופעל בחצר בלבד
שילדים ייצאו החוצה לעבוד בטאבלטים שמיועדים למעבדה .הוא לא נושא חד משמעי ולכן
צריך לעשות עבודה מעמיקה ויסודית ולא לחפף .אני גם אגב רוצה להגיד פה תודה לגדעון
לייכנר שעומ ד פה בצד ואין לו זכות דיבור היום וחבל ,שהעלה את הנושא הזה לסדר היום
ובאמת למדתי ממנו הרבה .אני מודה שגם אני לא הכרתי את הנושא הזה לפני כן למעט ככה
מדי פעם ,חבר'ה ,זה באמת לא מנומס מה שקורה שם .ממש לא .אתם רוצות לעשות סלפי,
תמונות ,לא בזמן ישיבת המועצה .מה קרה לכם? אני רוצה להגיד לו באמת כל הכבוד על מה
שהוא עשה ,שהוא העלה את זה לסדר היום .שהוא לקח את זה כפרויקט אישי ומחנך אותנו
חברי מועצת העיר ומי שלא נפגש אתו אני ממליץ שייפגש אתו וישמע עוד מידע .אולי ישנה
את עמדתו לכאן או לכאן.

מאיר חלוואני :במקום אני מצטרף לדברים שלך.
יעל ברזילי:

אני מתנצלת על הצרידות מראש ,אני הגעתי קצת חולה .אה ,כל הנושא הזה של  wifiהוא
נושא שאנחנו מתעסקים בו כבר הרבה זמן .קודם כל במסגרת הוועדה לקידום מעמד הילד
והילדה בעיר .חלקכם הייתם בדיון .היה דיון ארוך ואנחנו מקיימים את תהליך הלמידה הזה
כבר הרבה מאוד זמן .בדיון שהיה כאן בוועדה לקידום מעמד הילד והילדה אנחנו קיבלנו
מצגת על ידי מר גדעון רייכנר שעומד כאן ,ועל ידי גורמים נוספים למדנו את החומר ,חקרנו
אותו ,את ההשלכות של קרינה על ילדים .בנוסף ,הצטרפתי לישיבת הנהגת הורים .בישיבה
הזו אפילו יו"ר ההנהגה עצמו אמר שהמלצתו היא לעבור לתקשורת קווית .זה משהו שמייצג
את דעת ההורים בעיר .חשוב לציין שהשיח הוא לא שיח פדגוגי .אף אחד לא מדבר על הפן
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החינוכי או על טכנולוגיה .כולנו פה אנשים שמשתמשים ב wifi-באופן סדיר .משתמשים
בפלאפונים .אנחנו בעד חינוך מתקדם .יש היום שיטות חדשניות ומופלאות ללימוד ילדים.
אני דווקא בעד להיות יצירתית ולצאת מהקופסה אבל השיח פה הוא שיח שמה שמנחה אותו
הוא עקרון הזהירות המונעת ועיקרון הזהירות המונעת אומר שאם אנחנו לא יכולים לקחת
אחריות על הצעדים שלנו ,עדיף שלא נעשה אותם .עדיף שמראש נחשוב על הבריאות של
הילדים האלה שהולכים לשבת תכל'ס בחממות קרינה .אני מבינה שחלקכם לא מכירים את
החומר אבל אני חוקרת אותו כבר חצי שנה ומכירה וזו המשמעות באופן חד-משמעי .ואני גם
לא מבינה האמת מה האינטרס ,כי הרי הוכחנו שגם מבחינה תקציבית וגם מבחינה פרקטית
זה הרב ה יותר קל .הדגמנו את זה במסגרת הוועדה ,אני מזמינה אתכם אם תרצו אני מוכנה
להעביר נתונים לכולם .יש לנו את הכול בממש בשלוף .אין שום סיבה לא לעבור לתקשורת
קווית .זה לא ימנע לא בחינוך הילדים ,לא בחוויית הלמידה ,לא ,לא ימנע איזושהי התקדמות
רוחבית שקיימת .אנחנו בעד ההתקדמות הזאת אבל יש כאן איזה משהו שצריך כדאגה כנה
ואמי תית מהורי הילדים בעיר ,אין שום סיבה לקיים את הדבר הזה כל עוד אנחנו לא יודעים
מה יהיו ההשלכות שלו בעתיד ,ואני בטוחה שאף אחד ואחת שיושבים סביב השולחן הזה לא
ירצה לקחת את האחריות על דברים שאנחנו לא יודעים מה תהיה התוצאה שלהם .אז
ההמלצה הזו בעיני היא נכונה .קל לעבור לתקשורת קווית .זו אפילו חובתנו כנבחרי ציבור
שיש להם אחריות גם על דברים שאנחנו נכון ,עדיין לא יודעים בהכרח שהם פוגעניים אבל יש
סבירות גבוהה שהם ייפגעו ,בטח שלא על חשבון הילדים .בטח שלא בתירוצים של קידמה.
אני ממליצה ואני אשמח מאוד להעביר לכולכם את החומר וגם להגיע לדיון הבא בוועדה
לקידום מעמד הילד והילדה ,שעושה עבודה בנושא .זהו.
יגאל שמעון:

תודה.

ניצה משה:

תודה.

אמיר כוכבי:

אני אתחיל ואומר ,מאחר ואתה דואג פה לקרינה לכולם.

יגאל שמעון:

כול היום ב. s/m/s-

אמיר כוכבי:

עד כמה הדבר הזה ,עד כמה הדבר הזה ,עד כמה הדבר הזה כל נושא הטאבלטים בעיר ,הוא
לא פדגוגי אלא רק גימיק פוליטי שנולד בלחץ של קמפיין ,הרי יום לפני הבחירות האחרונות,
על הדבר הזה מעידה כאלף עדים העובדה שאין פה לא ראש מדור בתי ספר בדיון מיוחד ,לא
ראש אגף חינוך ,לא סמנכ"ל חינוך חדש בעירייה .אין פה אף דמות פדגוגית שזומנה על ידיכם
כדי לתת תשובות על הנושא על הדיון המיוחד שכונס,

חי אדיב:

 ...היא אמרה שזה לא דיון פדגוגי.
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אמיר כוכבי:

אני אומר ,אני מחזק .עד כמה זה לא דיון פדגוגי,

חי אדיב:

זה לא דיון פדגוגי .הדיון,

אמיר כוכבי:

עד כמה זה לא דיון ,אני שמח שאתה מסכים עם האופוזיציה .זה כותרת יפה .מסכים עם
האופוזיציה ,זה לא דיון פדגוגי .הוא מודה שזה עניין פוליטי לחלוטין .אז אני אתייחס,

חי אדיב:

פוליטי או ...

אמיר כוכבי:

לזה כעניין פוליטי שלך .האדרה עצמית וזה בסדר ,זה לגיטימי .גם אמרתי לך את זה פעם .זה
לגמרי פרוגטיבה של ראש עירייה להחליט שהוא עושה תהליך כזה או אחר במערכת .הוא יכול
לקבל השראות מפה או משם ,מאיש כזה ,מאישה אחרת .לקום בבוקר ולהחליט שהוא עושה
איזשהו מהלך לא פדגוגי אלא פוליטי לחלוטין .אבל מעבר לזה אמרתי לך גם שכשאתה
מתעסק עם ילדים אתה מתעסק עם הדבר הכי חשוב להורים שלהם ,ואז כפועל יוצא אתה גם
מתעסק עם ההורים והמלצתי לך לעשות תהליך שיתוף ציבור .אני זוכר אותך מהנהן .הנהנת.
והיום מוקדם יותר בישיבה גם אמרת את המילים תהליך שיתוף ציבור .אבל אתה יודע ,אני
לא חושב שאתה מבין מה זה אומר תהליך שיתוף ציבור ,כי אתה משתמש במשפט הזה מדי
פעם אבל אתה לא מבין מה הוא אומר .והנה ,פעם אחר פעם ,תהליכים שלך נתקעים בציבור
זועם שמצליחים גם להפוך לך את התהליכים .אתה לא מצליח להוביל אותם מאלף עד תו.
ביטלו לך את הטאבלטים ,יבטלו לך גם העגלות האלה .כמו שמבטלים לך כל מיני דברים
אחרים בעיר ואם לא בעיר אז בבית משפט ,ואם לא בבית משפט במשרדי ממשלה ,כי הגישה
שלך של כאן ועכשיו ומה שאני רוצה ואתם יכולים להמשיך לקטר בחוץ כבר עברה מן העולם.
זה עוד תופס בתורקיה ,חי ,אבל פה זה לא תופס .ובישיבה הקודמת הצעתי לך לתדלק.
מטפורית וגם באמת .לנסוע לתחנת הדלק ולבדוק כמה עולה ליטר דלק .יש לי תחושה שלא
בדקת .גם בנושא הזה אני ממליץ לך לקרוא את המפה .הנה מונח צבאי ,אותו אתה בטוח
מבין .לקרוא את המפה ולהבין שבתי המשפט מאסו בראשי עיריות שחושבים שהם יודעים
יות ר טוב מכולם .יש ציבור ,צריך להתייעץ אתו ,צריך לשתף אותו בתהליכים שעושים .צריך
לקבל ממנו הסכמה על חלק מהתהליכים ובטח לא לקחת את הכסף שלהם כדי לפגוע בילדים
שלהם .אז אני מציע לך ,לפני שמתחילה שנת הלימודים ,לקחת את כל הנתונים החדשים
האלה שמפתיעים אותך פתאום בשנתך  13שנה על כיסא ראש העירייה ולנסות לשנות כיוון.
תשאל את יואב ,שינוי כיוון זה שלו.

יגאל הררי:

חבל שלא באת איתנו,

אמיר כוכבי:

ותעשה את זה .תשנה כיוון בעניין הזה .לך תדע ,אולי עוד תצליח .זה הכול.

יגאל שמעון:

טוב.
80

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

משה חנוכה:

אני רוצה להתייחס.

יגאל שמעון:

כן .משה ,בבקשה.

משה חנוכה:

תראו ,אנחנו יושבים כאן כבר שעתיים וחצי ואני ,ברשותכם ,רוצה לתת הערה כללית
שחשבתי עליה בצהריים אבל שאני חייב להגיד אותה .היום בצהריים חשבתי לי על ישיבת
המועצה הקרובה והאמת ,תיארתי לעצמי שככה היא תראה .חשבתי איך אני אוכל להעביר
את המסר שלי ואת מה שאני מרגיש וחושב בדרך שלא תעורר ותכעיס אתכם אבל לא מצאתי
דרך שלא לעורר ולהכעיס .אז חשבתי על משפט של א.ד .גורדון שאמר ,שאמר שלעולם לא
יהיה ניצחון של האור על החושך כל עוד לא נעמוד על האמת הפשוטה שבמקום להילחם
בחושך אנחנו צריכים להגביר את האור .ואחרי שנתיים וחצי סביב השולחן הזה בהרכב הזה,
שנתיים וחצי שבהם אתם נלחמים בכל הכוח במה שבעיניכם הוא חושך גדול ,אנחנו פשוט
מנסים להגביר קצת את האור .במקום לדבר על,

אמיר כוכבי:

זה קרינה ,חנוכה .זה לא אור.

משה חנוכה:

במקום,

אמיר כוכבי:

ילדים זוהרים.

משה חנוכה:

במקום לדבר על העברת כספים לעמותות שיש חשש לגבי הניהול התקין שלהם ,לגבי האופן
שבו הן מתנהלות ,אנחנו פשוט הפסקנו לתקצב עמותה כזאת ,לפני ,בתחילת הקדנציה
והעברנו את הכספים שחסכנו לאירועי תרבות ,לפסטיבלים ולאירועים בשכונות .כשהייתה
בעיית ונדליזם לבני הנוער לא נלחמנו בוונדליזם אלא הגברנו את האור והקמנו את מרכז
הפאר שנותן מענה לבני נוער .אנחנו לא דיברנו על העברת כספים לאברכים במקום
לסטודנטים .פשוט הגברנו את האור וחילקנו השנה מלגות לסטודנטים בלמעלה מ 80-אלף
שקלים .בשנה הבאה נמשיך ונגביר את האור ונכפיל את הסכום הזה .אופיר מגביר את האור
לילדים בחינוך ממלכתי דתי ,תקווה מגבירה אור לקשישות בנווה הדר שאין להן תחבורה
ציבורית נגישה .כל אחד מהחברים שיושב כאן סביב השולחן עושה את זה בדרך שלו.
בהתנדבות ,באהבה גדולה .הם לא נלחמים ,הם מגבירים את האור .אבל בחושך אחד אנחנו
לא התעסקנו .חושך שבא לידי ביטוי גם בהתבטאויות .היום ,האמת ,לא היו סביב השולחן
בישיבה הספציפית הזאת אבל התבטאויות בפייסבוק ,ברחובות ,התבטאויות שהמטרה
שלהם היא להוציא ולהכתים את כל מי שיושב סביב השולחן הזה מהצד הזה של השולחן,
אבל אני יכול להגיד לכם שאתם יכולים להיות רגועים ,שתנוח דעתכם .אנחנו גם  ...לא נלחם.
אנחנו ,אתם יודעים ,מאמינים באמת הפשוטה הזאת שבמקום להילחם בחושך אנחנו צריכים
פשוט להמשיך ולהגביר את האור וזה מה שאנחנו נעשה.
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אביאל אברמוביץ :יפה מושיק.
יעל ברזילי:

מה הקשר ל?wifi-

(מדברים ביחד)
אמיר כוכבי:

יש לך עוד שתיים וחצי דקות.

חי אדיב:

צריך להפסיק את ה wifi-ואת הקווית כי גם היא מסרטנת וכולם ואז אין בעיה ,רק אור.

מאיר חלוואני :זה נשמע מזלזל.
(מדברים ביחד)
נוה גור:

זה היה מאוד מרגש מה שאמר משה .רק לא הבנתי איך זה קשור.

יגאל שמעון:

יגאל הררי ,בבקשה.

יגאל הררי:

יש לי חמש דקות.

חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :דבר על מלחמות קצת ,יגאל ,בחייאת דינק.
נוה גור:

נראה אותם בסוף מקבלים החלטה שמשאירים  wifiלילדים שלנו.

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

יגאל הררי ,בבקשה.

נוה גור:

לא .כי אנחנו לא מדברים על הילדים פה ,זה לא באמת חשוב הילדים.

יגאל הררי:

עוד פעם א .ד .גורדון? האמת ,מכולם ,מאוד הפתיע אותי,

אמיר כוכבי:

יש לו ספרון ציטוטים .הוא לא מחדש .אבל בסדר.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע .לא שמענו .עוד פעם?
יגאל הררי:

אמת שמכולכם הפתיעה אותי רק התלונה של אמיר כוכבי .למה? כי אמיר אמר שיום לפני
הבחירות הוחלט לחלק טאבלטים .ממש הפתיע אותי .יום לפני הבחירות הוא חילק פליירים
של ראש העיר והוא לא זכר את זה .מפתיע.

אמיר כוכבי:

אני מצטער .רציתי לחלק של המועמד השני אבל הוא היה בים.

יגאל הררי:

ולכן אז לבוא להתלונן על משהו שעשית והיית שותף לו אתה צריך לשמוח ,זה דבר ראשון.
דבר שני,

אמיר כוכבי:

יגאל ,אמרתי גם הפררגטיבה של ראש עירייה לעשות מה שהוא רוצה .המלצה? להתייעץ עם
הסביבה .הוא לא טוב בזה ,גם אתה לא טוב בזה.

יגאל הררי:

אני הקשבתי,

אמיר כוכבי:

זה בסדר ,זה בסדר,

חי אדיב:

יגאל ,ההערה שלך,
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יואב רוזן:

להיפך ,אתה טועה .אני לא הולך לים בכלל.

יגאל הררי:

אני ממש הקשבתי לכולכם הפעם ואמרתי שאני חייב לשמוע את דעת החכמים ,כי אני
במקרה עובד ברדיו ואני יודע שכל הזמן מדברים על קרינה מייננת או לא מייננת .מדממת או
לא מדממת .מה מקרין יותר ,מה מקרין פחות .לא מצאתי מומחה אחד שיכול לעמוד מול
מומחה אחר ולהגיד אני צודק.

נוה גור:

אז בוא נהמר .אז בוא נהמר.

יגאל הררי:

עכשיו ,אל תענה לי .אני שמעתי אותך,

נוה גור:

בוא נהמר.

יגאל הררי:

אני לא הפרעתי לך.

נוה גור:

אתה תהמר על הילדים שלך.

יגאל הררי:

אני לא הפרעתי לך.

נוה גור:

לא ,מה זה לא הפרעת .כל הישיבה אתה מפריע .בוא נהמר .בוא תלמד ותראה מה אומרים
המומחים הרבים ובוא תראה מה אומר החוק.

יגאל הררי:

נוה ,יום לפני הבחירות,

נוה גור:

אל תזלזל בילדים שלי.

יגאל הררי:

ידעת ש ...טאבלטים .אל תהיה פופוליסט...

נוה גור:

אל תזלזל בילדים שלי ואני אומר לך ,אני אומר לך שאני אשבית לך את בתי הספר אם אתה
תפתח פה ,אם אתה תפתח פה בתי ספר עם  .wifiאני מזהיר אותך ,כי פעם לפני  30שנה אמרו
את זה על בתי ספר על אנשים שעישנו .אתה תכניס את הילדים שלך לכיתה שיש בה עשן של
סיגריות? אתה תכניס את הילדים לבית ספר שיש מעליו אנטנה סוללרית? אז אל תשחק
עכשיו פה במשחק פוליטי ותגיד בצורה פשוטה לכל מי שיושב פה חבר'ה ,החלטנו לעצור את
ה wifi-נגמר הדיון .לא יהיה איש אחד פה מההורים בעיר הזאת שיפריע לכם לעשות פה
טאבלטים ,שיפריע לכם לעשות כל תקשורת שאתם רוצים .נעזור לכם לעשות מה שאתם
רוצים .אל תספר סיפורים שזה לא בריא ושזה כן בריא ,כל הסיפורים מהרדיו שלך.

חיים שאבי:

אתה מפריע.

נוה גור:

אני לא אתן לפוליטיקה הנמוכה הזאת לנהל את חיינו.

חי אדיב:

הסיסמאות שלך,

נוה גור:

אתה על תענה עכשיו .תן לו לסיים.

חי אדיב:

 ...ישב ושמע את השטויות,
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נוה גור:

כי אתה מנהל את הדברים בצורה רדודה .אתה קיבלת החלטה ככה ,בוא נשים טאבלטים
לילדים .לא הבנת את המשמעות .אתה אפילו לא מבין מה קורה שמה.

חי אדיב:

תן לו לדבר.

נוה גור:

נתת ליושב ראש ההורים לדבר ... ,ואחרי שנתיים ההורים בפנים אמרו לך כמה אתה לא
מבין .עכשיו תעצור את זה עכשיו לפני שיהיה מאוחר מדי.

חי אדיב:

תן לו לדבר .אתה דיברת שטויות... ,

נוה גור:

אתה אל תגיד לי שדיברתי שטויות.

חי אדיב:

אתה יכול לדבר שטויות ולשתוק.

נוה גור:

אתה  13שנה,

חי אדיב:

תן לו לדבר.

נוה גור:

אתה אל תגיד לי לשתוק כי אתה ראש עיר חצוף ואתה לא מנהיג,

חי אדיב:

אתה מפריע ,חוצפן.

נוה גור:

ואתה רדוד ו 60-אחוז מהעיר הזאת לא סתם רצו לתת לך בעיטה מכאן.

חי אדיב:

שמעתי עליך,

נוה גור:

ואתה לא תהיה פה עוד ראש עיר אחד פעם אחת .אתה נגד לעיר הזאת כבר  13שנה .תתבייש
לך.

חי אדיב:

חתמת על הסכם,

נוה גור:

תתבייש לך .בדיוק בשביל לא להשאיר אותך להוביל את העיר הזאת כפי שעשית .אבל אתה
רדוד וקטן.

חי אדיב:

אני רדוד ,כן .תעשה  10אחוז ממה,

נוה גור:

אל תספר לי סיפורים עכשיו .אתה לא מבין כלום בחינוך.

חי אדיב:

הלאה .קדימה .חוצפן.

נוה גור:

כלום אתה לא מבין בחינוך.

חי אדיב:

תן לו לדבר.

נוה גור:

אז אל תגיד שטויות.

חי אדיב:

תן לו לדבר .תכבד את החבר שלך.

נוה גור:

אתה תכבד את הילדים בעיר הזאת.

חי אדיב:

דיבר אתך חנוכה ,ילד משלך,

נוה גור:

הילד שלך גדל על ברכך ו 13-שנה כל מה שאתה יודע להגיד זה הילד ,הילד .תירגע.

חי אדיב:

הילד חכם מאוד.
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נוה גור:

אתה פשוט לא מבין לליבם של הילדים פה .אתה פשוט לא מבין לליבם של הילדים פה ואני
אומר לך שאני מזהיר אותך .אם אתה תשים  wifiבבתי הספר,

חי אדיב:

תפסיק לדבר שטויות.

נוה גור:

כי אני אלמד אותך,

חי אדיב:

יש לך בית משפט תלך לשם.

נוה גור:

מה זה לשים  wifiבבתי הספר.

חי אדיב:

תלך למשטרה ולבית משפט .תפסיק לבלבל את המוח .עושים פה דיון ציבורי,

נוה גור:

אז אל תספרו לנו סיפורים של פוליטיקה.

חי אדיב:

אתה מבלבל את המוח .תן לו לדבר.

נוה גור:

תהיה בשקט ,תן לו לדבר.

חי אדיב:

אתה מפריע.

נוה גור:

אז אל תגיד,

חי אדיב:

תפסיק להפריע לו ,זה הכול.

יגאל הררי:

גם אם אתה חושב שדיברתי שטויות ,עדיין יש לי את הזכות להגיד את מה שאני חושב.

חי אדיב:

בדיוק.

יגאל הררי:

זה לא בדיוק כמו הכביש של ז'בוטינסקי שאתם לא מראים לאנשים את כל התוכנית .כמו
שאני הצעתי להם את עזרתי אז אני אומר לך עכשיו אל תדבר שטויות ואל תדבר בהתלהמות
כי מי שצועק לא קובע.

נוה גור:

אה יגאל ,יגאל .אתה צועק פה שעתיים ,אל תגיד לי .אתה כשתדבר על הילדים אני אצעק
כמה שאני רוצה ולכן תדבר אתה בצורה מכובדת .אני לא אפריע לך לדבר,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אני לא אפריע לך לדבר ,אני לא אפריע לך לדבר אבל כשאתה תדבר על הילדים ,תדבר בצורה
שונה ואל תגיד שזה כן מסוכן ,לא מסוכן .אתה לא מומחה ואתה לא תביא לסיכון של
הילדים ,נקודה.

חי אדיב:

ואתה מומחה?

נוה גור:

אני קודם כל מבין יותר ממך ,זה דבר ראשון .ודבר שני ,אם אני ואתה לא מבינים ,בוא נעשה
דבר אחד .ניישם את ההנחיות של משרד החינוך של כל הרשויות.

יגאל הררי:

אני אגיד לך משהו לצערי ואני אומר את זה וזה נשמע כמו קלישאה ובדיחה כבר.

נוה גור:

בבקשה.
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יגאל הררי:

יום לפני הבחירות ראש העיר הבטיח לתושבים טאבלטים .אתה רצת לחתום לקואליציה כי
הבטיחו לך סגן בשכר.

חי אדיב:

בדיוק.

יגאל הררי:

עכשיו ,אתה,

נוה גור:

בדיוק ,אנחנו נכנענו לפוליטיקה,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

כי קיבלנו תיק .כי חיפשנו שכר .קשקוש בשכל .כל מי שיושב פה לא מחפש פה שכר ולא מחפש
כבוד .בא כדי לשנות .יש פה ראש עירייה שכנראה שכח את תפקידו .אתה רוצה שנזכיר לך
מה ראש העיר אמר על יגאל ,עבריין שנצטט פה דברים .אז אל תספר סיפורים עכשיו ואל תרד
לרמה הנמוכה הזו.

יגאל הררי:

אני בינתיים לא יורד לשום רמה נמוכה.

נוה גור:

בסדר .אז תדבר על הילדים ותדבר על טאבלטים .אל תמרח אותנו בסיפורים.

יגאל הררי:

לא ,לא .אני מדבר עכשיו,

נוה גור:

 5שנים ישבת פה באופוזיציה .תשאל את עצמך מה עשית.

יגאל הררי:

יותר ממך.

נוה גור:

אני שמח.

יגאל הררי:

תקרא את הפרוטוקולים .יש דברי הימים של מועצת העיר .אני מבטיח לך שלא התנהגתי
כמוך .ואותי לא קונים.

מאיר חלוואני :אני מוכרח להגיד לך שאתה מצליח,
יגאל הררי:

 ...בכסף .תמורת שכר והבטחה לשכר אתה הלכת ,מכרת את נשמתך.

נוה גור:

נכון .לשטן.

יגאל הררי:

אתה מספר פה סיפורים שממש לא מעניינים .הכול חירטוטים .כמו שלא ידעת למשל שיש
קרוב ל 500-ילדים בשחמט ,העלית פה הצעה .עכשיו ,צא ולמד כמה ילדים לומדים שחמט
ולא עם מישהו שכאן בעירייה ,במוסדות ,בבתי ספר לומדים ,בגני ילדים לומדים .לא לבוא
להעלות הצעה שאתה לא יודע אפילו את החומר העיקר שיהיה כתוב בפייסבוק העליתם
הצעה לסדר .כל החוכמה הזאת להטעות את התושבים כמו עם רחוב ז'בוטינסקי שאתה
אפילו לא יודע מה ,הצוות המקצועי יושב ,לא מעניין אותך בכלל מה הם חושבים .הייתה
ללכת לחמם את התושבים לזרות להם חול בעיניים .אתה אפילו לא יודע מה עושים בשבילם.

נוה גור:

כן ,אתה,

יגאל הררי:

מה אתה מבלבל את המוח.
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נוה גור:

בוא תספר לנו .wifi ...

יגאל הררי:

ואתה מדבר כבעל מקצוע.

נוה גור:

נכון.

יגאל הררי:

היית אומר שמעו ,אולי נביא איזה מומחה או נביא שני מומחים .ואני אומר לך ,לא משנה מה
כל אחד יגיד מבחינת מומחה .אני לא אומר לכל ילד יש טלפון ,שזה הקרינה היותר ,שאף אחד
לא יודע מה היא .אני לא אומר ה wifi-הוא טוב או לא טוב .אני לא מומחה .גם אתה לא
מומחה .והמומחה שהבאת הוא רק אחד .יש אלף לפה ואלפיים לשם .מי מהם טוב? עכשיו,
בטוח אני שאם זה היה לא בריא ,המדינה הייתה מחוקקת חוק שעוצרת את כל ,אני עובר
ברחוב הטלפון שלי מתחבר לשכנים שלי כבר בדרך שה wifi-שלהם גולש לרחוב ,למה הוא
כבר לא של  100מטר .הוא של  400מטר .הולך ברחוב ,אני עומד בחנייה שנייה ,לפני שאני
נכנס הביתה ,כבר כל השכנים שלי רוצים להתחבר לאינטרנט .אז אתה אומר לי אם זה טוב
או לא טוב,

נוה גור:

אתה בעד,

יגאל הררי:

אתה יודע מה טוב ומה לא טוב? כן בורחים מזה או לא בורחים מזה? אפילו אתה יכול לבוא
להגיד שהמטען מקרין .אתה יכול לבוא להגיד לנו שמבחינה חוקית זה נכון או לא נכון?
בריאותית זה נכון או לא נכון?

דובר מהקהל :כן.
יגאל הררי:

לא אתה ולא שכמותך ויש עוד אלפים שאומרים שזה לא ,ויש אלפים שאומרים שזה כן.

נוה גור:

אז מה אתה אומר?

דובר מהקהל :אני אשמיע לך את הרגולטורים במדינת ישראל,
ניצה משה:

סליחה,

יגאל הררי:

אני אומר,

דובר מהקהל :אני אשמיע לך את הרגולרטורים במדינת ישראל.
ניצה משה:

סליחה ,אדוני.

יגאל הררי:

אני אומר,

דובר מהקהל ... :ומשרד להגנת הסביבה.
ניצה משה:

אני מבקשת,

דובר מהקהל :את פרופסור שדה,
ניצה משה:

סליחה אדוני.

דובר מהקהל ... :כדי להשתיק אותי.
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ניצה כהן משה :סליחה.
יגאל הררי:

אני אומר נוה ,אני אומר לך,

דובר מהקהל :את פרופסור שדה כפי שמדבר ו ...ממושך .על מחלות ,על מחלות ,על עוד  10ו 20-שנה.
ניצה משה:

סליחה ,אדוני מתבקש להפסיק.

דובר מהקהל :אני מזמין אותך להזמין אותי להנגיש לך את המידע הזה.
יגאל הררי:

אני רק רוצה,

דובר מהקהל :אני שנה מנסה לפגוש את ראש העיר כדי להראות לו את המידע הזה .רק להראות לו אותו.
שלא יגיד את דעתו .רק להנגיש לו את המידע הזה.
יגאל הררי:

אני רוצה להמשיך ,סליחה.

נוה גור:

תן לו דקה לדבר ,מה קרה? קודם הוא נתן לתושבים  ...תן לו דקה לדבר ,מה אתה פוחד?

ניצה משה:

תושבים אינם משתתפים ,נוה,

דובר מהקהל :כבוד ראש העיר ,אני מבקש ,אני מבקש להגיע למשרד שלך להנגיש לך את המידע שאני מכיר
אותו.
חי אדיב:

 ...סמול טוק,

דובר מהקהל :מה?
חי אדיב:

למה לא אמרת לי את זה כשנפגשנו ברבע לשש?

דובר מהקהל :אנחנו נפגשנו ברבע לשש?
חי אדיב:

נתתי לך יד ,לחצת לי יד.

דובר מהקהל :אז מה רצית?
חי אדיב:

למה לא אמרת לי אני רוצה לדבר איתך.

דובר מהקהל :הייתי ,אני,
חי אדיב:

למה אתה צריך להגיד את זה פה?

נוה גור:

מה זה קשור? מה זה קשור?

דובר מהקהל :במה אתה מאשים אותי כרגע?
חי אדיב:

אני לא מאשים אותך,

נוה גור:

שלא אמרת לו ישר.

דובר מהקהל :במה אתה מאשים אותי?
ניצה משה:

סליחה,

דובר מהקהל :מה רצית שאני אעשה?
ניצה משה:

רבותיי,
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(מדברים ביחד)
דובר מהקהל :אתה יודע כמה אי-מיילים שלחתי וביקשתי להיפגש אתך?
נדב דואני:

יהודית יכולה לקבוע עכשיו ,אין בעיה.

דובר מהקהל :אני מבקש להיפגש איתך ועם הסגנים שלך ועם אנשים להנגיש לכם את המידע .תראו אותו.
יגאל שמעון:

אתה העברת אלי ,סליחה ,אתה פנית אלי.

דובר מהקהל :מה? לא ,פניתי לראש העיר.
יגאל שמעון:

אתה אומר עם הסגנים,

דובר מהקהל :לא ,אני אומר ,יגאל .יגאל ,תקשיב .אל תאשים אותי בשקרים .אתה לא תצליח,
יגאל שמעון:

אתה אמרת סגנים.

דובר מהקהל :אמרתי אני מבקש ,אמרתי ,אני פניתי לראש העיר .אני יכול להראות לך אי-מיילים.
ניצה משה:

טוב ,או קיי ,תודה רבה.

יגאל שמעון:

פנה אלי בבקשה.

דובר מהקהל :ופניתי למחלקת פניות והנגשתי את המידע,
ניצה משה:

תודה .סליחה ,תודה.

יגאל שמעון:

טוב .בואו נמשיך ,אני גם רוצה ותקשיב למה שאני,

יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד .נשארה לי עוד דקה ,יגאל.

יגאל שמעון:

כן.

מאיר חלוואני :קח עוד שתיים ,יגאל .לא ,בכיף .אם זה חשוב ,נשמע.
יגאל הררי:

מה שאני רוצה להגיד ,אז במקום כל הדברים האלה לעשות קווי או לא קווי ,עד שיהיה קווי
האינטרנט הוא מחובר בשעת הלימוד .שעה ביום לומדים עם מחשבים ,האינטרנט מחובר רק
שעה אחת .זה אינטרנט בבקרה שאחרי שעה הוא נסגר .עכשיו אני אומר לא חס וחלילה שאני
מזלזל במה שהאדון הנכבד אמר או מה שאמר נוה .לא ,אני לא אומר שהוא לא מומחה או כן
מומחה .זה לא מה שאני אומר .אני אומר גם לעשות קווי אז יש תוכנית .יעשו אותה לאט
לאט .כי כל ילד שבסך הכל לומד על המחשב שעה לא ,בבית הוא יושב  5שעות ואבא לא כל כך
דואג שהילד יושב  5שעות מול המחשב והוא מוקף כולו ,הוא מוקף כולו ב wifi-של הבית.

יעל ברזילי:

זה לא אותו דבר ,יגאל .זה לא אותו דבר.

יגאל הררי:

זה לא אותו דבר? ממש לא אותו דבר ?.מה הוא שונה,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

 30מחשבים שמקרינים ביחד זה שונה,

יעל ברזילי:

 ...בכיתה ולהתמודד עם ההשלכות קרינה .זה פשוט לא אותו דבר.
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יגאל הררי:

זה מקרה שכל המומחים ,אני יכול להגיד לכם שהנכד שלי בא אלי הביתה והוא בן  ,6הוא
יושב על המחשב ,משחק עם ילדים מארצות הברית על אייפוד .לא בקווי ולא בלפטופ .ולא
בקבוע .באייפוד .הוא משחק משחקים דרך האינטרנט משחקי מלחמה עם ילדים מארצות
הברית ויש לו  .wifiאז הוא יושב שעתיים ,עכשיו יבואו יגידו לי,

חי אדיב:

הוא בן  .6מה קורה עם ילד בן ?15

מאיר חלוואני :יגאל ,הוא מנצח במשחקים ,יגאל?
יגאל הררי:

מה שא ני רוצה להגיד .אני לא אתווכח על החוכמה של הנכד שלי ,כל אחד חושב ששלו הכי
טוב.

מאיר חלוואני :תגיד אז שהוא מנצח.
יגאל הררי:

ולכן כולנו רוצים ,כולנו אומרים בואו ,אנחנו גם רוצים שזה יהיה קווי .יש תוכנית .זה לא
דבר פשוט לבוא להגיד עכשיו לבוא להגיד יאללה ,עוד פעם ,בואו נעשה .זה עולה  ,Xזה עולה,
זה לא עולה הרבה.

נוה גור:

נכון ,זה,

יגאל הררי:

זה לא עניין כספי אבל זה גם לא עניין שהחוכמה נמצאת במקום אחד של השולחן.

נוה גור:

אז מה ההחלטה שלך? אתה בעד קווי?

יגאל הררי:

לא ,אתה לא הקשבת.

נוה גור:

תסביר .תגיד זו תשובה בסוף כן או לא .אתה בעד קווי או לא?

יגאל הררי:

לא הקשבת.

נוה גור:

אני הקשבתי לכל מילה.

יגאל הררי:

אני רק אומר שהחוכמה והתוצאות של הבדיקות הן לא נמצאות במקום אחד.

נוה גור:

נכון .עד כאן ,אז מה ההחלטה שלך?

חי אדיב:

טוב,..,

נוה גור:

אז מה ההחלטה שלך ,יגאל? אתה ,יגאל ,אתה לא עונה עכשיו .אתה בעד קווי או לא? תגיד?
החוכמה לא פה לא פה .תגיד,

יגאל הררי:

אתה תראה בהצבעה שלי.

נוה גור:

תגיד מה ההחלטה שלך.

יגאל הררי:

יש דיון.

נוה גור:

אתה לא יודע להגיד? פתאום השתתקת?

יגאל הררי:

תשמע עד הסוף את האנשים שהולכים להצביע.

יגאל שמעון:

אני אשיב בבקשה .אם אתם רוצים להקשיב אלי אני אשמח.
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נוה גור:

בבקשה .קחו החלטה אמיצה פעם אחת.

יגאל שמעון:

אני מכיר את הנושא הזה על בוריו .כמה שאני יכול להכיר .אני רוצה להגיד לכם כמה מילים
על השנים האחרונות בנושא האנטנות ,הקרינה וכל מה שקשור .אנחנו הרשות היחידה
שמעסיקים קבלן ,בודק מוסמך של משרד להגנת הסביבה שמבצע בדיקות בכל מוסדות
החינוך בעיר .בדיקה גם לאנטנות סלולריות וגם למערכת חשמל .ואני רוצה להגיד לכם שאני
מודאג יותר היום ממערכת החשמל .מהקרינה ממערכת החשמל ,קווי מתח חשמליים אני כן
מודאג ואנחנו מטפלים בזה באופן מיידי .אני לא מודאג מנושא הקרינה מאנטנות סלולריות
כי עדיין לא ראיתי פה היום בעיר הוד השרון ,עם כל מאות הבדיקות שביצענו כאן ,לא ראיתי
כאן נתונים שאני יכול לבוא ולומר  ,שעוברים את הגבול של עשירית מהתקן הישראלי שהוא
החמור ,מוחמר,

כנרת אלישע כהן :מחמיר.
יגאל שמעון:

מחמיר ביותר באירופה .בארצות הברית אני לא יודע .אני מדבר על אירופה.

דובר:

לא.

יגאל שמעון:

או קיי .אני ,בוא נדבר על ה .wifi-הקמנו רשת אלחוטית בשישה ,שבעה בתי ספר.

חי אדיב:

שישה.

יגאל שמעון:

שישה בתי ספר .ביצענו שם בדיקות קרינה,

נוה גור:

באיזה בתי ספר?

יגאל שמעון:

אה ,יש באתר,

נוה גור:

רגע ,תן לו להגיד,

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

שנייה ,רגע.

נוה גור:

לא ,כי בתצהיר לבית המשפט נאמר שאין פה ,יש בבתי ספר ,הייתה רשימה והיה כתוב,

יגאל שמעון:

אל תפריע לי.

נוה גור:

שאלה בתי הספר שאין בהם  .wifiאני לא כל כך מבין על מה אתה מדבר.

יגאל שמעון:

תן לי בבקשה .ביצענו בדיקות קרינה במערכת ה wifi-בכל בתי הספר לא פעם אחת ולא
פעמיים .גם כשהילדים נמצאים ,גם כשעובדים וגם כשהמערכת מוגברת .לא ראיתי אף חוות
דעת או דו"ח שאני יכול לבוא ולומר לכם ,תשמעו אני דואג .לא ראיתי ,הממצאים היו
אפסיים .גם היום כשאתה מדבר היום ,גם היום כשאתה מדבר היום ,עוד לא ראיתי ממך
אפילו איזושהי בדיקה מוסמכת שבאה ואומרת יש סכנה ,כי אני הראשון שהייתי צועק.

נוה גור:

אני מוכן,
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יגאל שמעון:

שנייה ,תן לי ,אתה לא נותן לי לדבר.

נוה גור:

אתה לא מרשה לנו להכניס אנשים .אל תגיד ,אל תגיד .אתה רוצה,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אתה הרחקת את המומחה שלנו מבתי הספר.

יעל ברזילי:

בוועדה לקידום מעמד הילד היו מומחים והיו נתונים ....,למה הבדיקות לא תקינות

יגאל שמעון:

עוד פעם אני חוזר,

יעל ברזילי:

והייתה גם מטרה למה הבדיקות לא תקינות.

יגאל שמעון:

לא הבאת לי בדיקה אחת שמדברת על קרינה,

נוה גור:

 ...מניפולציות בזה .תשמע את מה שיעל אומרת לך.

יעל ברזילי:

בוועדה לקידום מעמד הילד היו מומחים וגם הצגנו הוכחות למה ,מדוע בדיקות שנעשו
בעיריית הוד השרון אינן תקינות .אנחנו נראה לכם את זה.

יגאל שמעון:

אבל עשה את זה גם משרד החינוך עשו את זה.

נוה גור:

משרד החינוך אומר לך להתקין רשת קווית.

יגאל שמעון:

אתם לא יכולים לבוא ולומר,

יעל ברזילי:

הוכחות שמדגימות שהבדיקות לא תקינות.

יגאל שמעון:

שנייה ,יעל .אז תביאו לי בדיקה,

יעל ברזילי:

חבל שלא אמרת ,אני אביא לך בשמחה.

יגאל שמעון:

שבאה ואומרת שיש סכנה ,תביאו בדיקה,

יעל ברזילי:

אני אביא לך.

יגאל שמעון:

תביאו,

נוה גור:

לא ,לא ,לא .אל תתבלבל ,אל תתבלבל.

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

תביאו לי בדיקה מוסמכת שבאה ואומרת,

נוה גור:

אל תתבלבל .תביא לי אתה בדיקה ,אתה תביא לי בדיקה,

יגאל שמעון:

יש לי,

נוה גור:

אתה תביא לי בדיקה שאומרת שאתה מכניס רשת אלחוטית למרות החובה שלך להכניס רשת
קווית.

יגאל שמעון:

או קיי.

נוה גור:

אתה תראה לי את זה.

יגאל שמעון:

תן לי בבקשה,
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נוה גור:

אתה תראה לי למה אתה מתקין רשת אלחוטית.

יגאל שמעון:

כל הבדיקות מפורסמות באתר העירייה .בשקיפות מלאה .עכשיו תקשיב,

(מדברים ביחד)
יעל ברזילי:

.אינן תקינות ..היה  ...דקה בבית ספר אחד ושתי דקות בבית ספר אחר?  ...את המק"ט של
הברקוד? זה דברים שאנחנו בדקנו ,יש לנו את הנתונים האלה.

יגאל שמעון:

תנו לי להשלים .עכשיו מה אתם באים ואומרים? אני עכשיו לא מתווכח אם כן טאבלטים או
לא טאבלטים .אני לא מתווכח .אני רוצה לדבר עכשיו על קרינה.

נוה גור:

כן.

יגאל שמעון:

אתם באים ואומרים בואו נעביר את זה לרשת קווית .את מה?

נוה גור:

לא אנחנו ,משרד החינוך,

יגאל שמעון:

שנייה ,אין לי בעיה ,את זה עוד לא קיבלנו.

נוה גור:

אומר לך ,תקרא.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה ,אנחנו נעשה מה שאומרים.

נוה גור:

יופי.

יגאל שמעון:

שנייה רגע.

יגאל הררי:

יגאל ,אם משרד החינוך היה חושב שזה מסוכן היה מעביר חוזר מנכ"ל,

נוה גור:

יש ,תקרא.

יגאל הררי:

והיה תופס את כולם,

נוה גור:

אתה ,אמרת שאתה קורא .תקרא .תקרא ,אתה אפילו לא יודע לקרוא .תקרא ,יגאל ,את מה
שאומר משרד החינוך.

חי אדיב:

אין הוראה כזו.

יגאל שמעון:

אם אתם רוצים תשובות אתם רוצים תשובות.

יעל ברזילי:

בעוד כמה זמן מסתכלים על ההחלטה הזו ובוחנים,

נוה גור:

תקרא,

דובר מהקהל :חוזר מנכ"ל .3611
נוה גור:

אומר בדיוק את מה,

דובר מהקהל :זה חוזר מנכ"ל .3611
יגאל שמעון:

אני רוצה להשלים .עכשיו אתם באים ואומרים ,אין לי ,עכשיו אני אומר לכם עוד פעם .אני
לא מתווכח .כן טאבלטים לא טאבלטים .איזה חינוך אתם רוצים ,זה לא משנה ,פדגוגיה .אני
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מדבר איתכם עכשיו על קרינה .אתם באים ואומרים בוא ניקח  40תלמידים ונתקין להם
בכיתה רשת קווית.
יעל ברזילי:

יגאל ,אנחנו הדגמנו בוועדה,

יגאל שמעון:

תני לי בבקשה להשלים .עכשיו ,בוא תסביר לי מה זה רשת קווית ל 40-תלמידים.

נוה גור:

אני אסביר .אתה רוצה תשובות?

יגאל שמעון:

אני אגיד לך מה זה רשת קווית ל 40-תלמידים.

נוה גור:

אתה רוצה תשובות? אתה רוצה תשובות?

יגאל שמעון:

זה אומר שבכל כיתה,

נוה גור:

כן.

יגאל שמעון:

יהיו  40טרנספורמטורים,

נוה גור:

כן,

יגאל שמעון:

שצמודים,

נוה גור:

הנה ,עכשיו,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אתה לא יודע מה אתה אומר.

יגאל שמעון:

כשאתם מדברים לכל ילד ,לכל ילד,

מאיר חלוואני :אבל יש לך איזה חוסר הבנה ,תקשיב...
יגאל שמעון:

חיבור לחשמל,

מאיר חלוואני :מה פתאום,
יעל ברזילי:

יגאל ,אתה טועה .אתה לא מכיר את ה,

יגאל שמעון:

או קיי.

מאיר חלוואני :המחשבים ממשיכים לעבוד על הבטריות .מה הקשר לחשמל?
יגאל הררי:

יגאל ,אל תענה סתם.

יגאל שמעון:

עכשיו אתם רוצים לחבר ברשת קווית ,בסדר.

אמיר כוכבי:

יגאל ,בכיתות בהוד השרון יש  40תלמידים עכשיו?

יגאל שמעון:

אז בואו תחליטו ,בואו תחליטו,

אמיר כוכבי:

שברתם גם את השיא הזה?

יגאל שמעון:

אז הבעיה היא לא הטאבלטים.

אמיר כוכבי:

גם את השיא הזה שברת?

יגאל שמעון:

לא ,תחליטו.
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נוה גור:

הפרויקט הזה יש בו הרבה בעיות ,וחלק,

יגאל שמעון:

סליחה,

נוה גור:

הפרויקט הזה יש בו הרבה בעיות ,תקשיב .אני יכול להראות לך שאתה גם חולה בסכרת וגם
חולה בבעיות אחרות .אל תראה לי עכשיו ,אל תגיד לי עכשיו מה הבעיות .יש בעיה בטאבלט
במכשיר עצמו ,יש רשימה ארוכה של דברים,

יגאל שמעון:

אני אומר לכם .אנחנו נעשה מה שיחליטו במשרד החינוך.

נוה גור:

לא הבנתי מה החלטת .מה החלטת?

יגאל שמעון:

אני מבקש .אני מבקש .תביאו לי ,ת ביאו לי בבקשה דו"חות ,תביאו לי בבקשה בודק שיבוא
יוכיח,

יגאל הררי:

לא דו"חות .דו"ח.

יגאל שמעון:

לא משנה ,דו"ח אחד או שניים.

נוה גור:

יגאל,

מאיר חלוואני :אתה יכול להציג לנו את הדו"חות שאתם נותנים?
נוה גור:

מרמה,

יגאל שמעון:

אני אישית,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אתה יודע שהבודק שלך היה בתוך  2דקות לפי הדו"ח שלו ב 3-בתי ספר שונים או בשני בתי
ספר? עבר ממקום למקום .על מה אתה מדבר ,תגיד לי?

יגאל שמעון:

הבודק לי מוסמך ואני לא,

נוה גור:

אז מה.

יגאל שמעון:

אני,

יעל ברזילי:

הוא מוסמך אבל הוא לא קוסם .הוא לא יכול לעבור בין דקה לדקה בין בתי ספר ,יגאל ,נו
באמת.

(מדברים ביחד)
ניצה כהן משה :תנו לו לסיים.
נוה גור:

אתה דיברת לפני דקה ,אתה דיברת לשמור על החוק ,אז תשמור על החוק.

יגאל שמעון:

אז אני שומר על החוק.

נוה גור:

תשמור על החוק.

יגאל שמעון:

עכשיו אני אומר לכם עוד פעם .תפסיקו להפחיד את האנשים ואת הילדים ואת ההורים.
תפסיקו .תביאו לי נתונים שזה מסוכן .אתם לא מסוגלים.
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(מדברים ביחד)
יגאל שמעון:

חברים ,תביאו לי בודק,

מאיר חלוואני :אבל תקרא .הבודק שלך היה ב 3-דקות בשלושה בתי ספר.
יגאל שמעון:

תביא לי בודק שלך.

מאיר חלוואני :איך הוא בדק את כולם ב 3-בתי ספר?
יגאל שמעון:

תביא לי בודק שלך.

מאיר חלוואני :אתה יכול להגיד לי את הבודק שלך איך הוא היה בבית ספר בשלושה מוסדות חינוך ב3-
דקות? תסביר לי איך בודקים את זה.
יגאל שמעון:

עוד פעם אני חוזר .תביא לי בודק שלך.

יעל ברזילי:

יגאל .אנחנו נביא לך,

מאיר חלוואני :יש דו"חות,
נוה גור:

יגאל ,אתה התבלבלת לגמרי .אתה פשוט לא מבין מה אתה אומר.

יגאל שמעון:

אתם לא מסוגלים.

נוה גור:

אתה התבלבלת.

יגאל שמעון:

לא התבלבלתי.

נוה גור:

אתה יודע מה אומר לך משרד החינוך? אתה יודע מה הוא אומר?

יגאל שמעון:

אני לא מדבר עכשיו,

נוה גור:

רגע .אני לא צריך להביא לך בודק .המשרד להגנת הסביבה,

יגאל שמעון:

נוה ,אל תדבר,

נוה גור:

ומשרד החינוך אומר לך מראש אל תתקין רשת כזאת.

יגאל שמעון:

אל תערבב דברים.

נוה גור:

לפני שתי דקות אמרת לשמור על החוק.

ניצה משה:

רבותיי,

יעל ברזילי:

יגאל ,אנחנו נעביר לך,

יגאל שמעון:

אני מבקש ,תביאו לי מודד קרינה שאתם חושבים שהוא הכי טוב בעולם,

נוה גור:

אתה ,סליחה .אתה החלטת לשים רשת אלחוטית בבתי הספר ,זה מה שהחלטת? תגיד מה
החלטת .אל תגיד לי תביאו לי.

יגאל שמעון:

אתה על תערבב דברים .אני לא מדבר עכשיו ,אני מדבר על קרינה .אל תדבר איתי עכשיו,

מאיר חלוואני :אנחנו עכשיו עושים דיון אם כן  wifiאו לא .wifi
יגאל שמעון:

 ...קרינה .תביאו לי בבקשה בודק .אני לוקח אותו אישית,
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נוה גור:

מאה אחוז .אלף ,תקבל.

יגאל שמעון:

אנחנו נשלם,

נוה גור:

תקבל ,תקבל.

יגאל שמעון:

כדי שתהיו רגועים.

נוה גור:

תקבל .עכשיו,

יגאל שמעון:

כשתביא לי שיש בעיית קרינה,

נוה גור:

תגיד ,ואחרי שתראה את הדו"חות מה תעשה? מה תעשה אחרי?

יגאל שמעון:

אני אתך.

נוה גור:

רגע ,רגע ,רגע.

יגאל שמעון:

אבל אם לא ,אם לא אתה תתנצל,

נוה גור:

כן ,כן .אני קודם כל,

יגאל שמעון:

אתם לא מסוגלים.

נוה גור:

אני קודם כל לא מתבייש להתנצל.

יגאל שמעון:

 ...לא פעמיים ולא שלוש,

נוה גור:

יגאל ,מה תעשה אחרי? מה תעשה אחרי?

יגאל שמעון:

תשאלו את הנהגת ההורים.

נוה גור:

כן ,תשאל אתה את הנהגת ההורים ,כן.

יגאל שמעון:

כל טלפון שהוא מרים אלי שיש חשש ,חשש,

נוה גור:

כן .מה אומרת הנהגת ההורים?

יגאל שמעון:

אני שולח את הבודק .ולא אחד,

נוה גור:

מה אומרת הנהגת ההורים? היא בעד? בעד קרינה או לא? מה אומרת הנהגת ההורים אדוני,
אתה יודע?

יגאל שמעון:

כל עוד,

יעל ברזילי:

הנהגת ההורים אומרת,

נוה גור:

מה אומרת לך הנהגת ההורים?

יגאל שמעון:

אני לא יודע מה הם אומרים .אני אומר לכם מה אני עושה .אני בודק.

מאיר חלוואני :לא ,אבל אמרת שאתה עם הנהגת הורים.
יגאל שמעון:

אני בודק.

חי אדיב:

מה זה חשוב?

נוה גור:

אה ,זה לא חשוב?
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מאיר חלוואני :למה זה לא חשוב? זה הורים.
יגאל שמעון:

לבדוק אם יש קרינה או אין .אם תוכיחו לי שיש קרינה אני אתכם .אם יש קרינה .אתם לא
מבינים את זה.

נוה גור:

אני שואל אותך ,עזוב אותי.

יגאל שמעון:

אתם חושבים,

מאיר חלוואני :נושא ההורים,
נוה גור:

אני לא מבין,

יגאל שמעון:

הרי מיגנו את כל בתי הספר מהחשש של קרינה .על מה אתם מדברים בכלל?

נוה גור:

אז אתה בעד רשת אלחוטית או רשת קווית?

יגאל שמעון:

אני בעד ,יש לך את זה בכל הארץ.

נוה גור:

אני שואל אותך,

יגאל שמעון:

תצא בחוץ לפה תראה,

(מדברים ביחד)
נוה גור:

אתה מתכוון להכניס  40ילדים לרשת אלחוטית? אני שואל אותך ,אתה פשוט פחדן ,אתה לא
עונה .תענה.

יגאל שמעון:

תקשיבו,

נוה גור:

תענה.

יגאל שמעון:

בכל מקום .גם בבית חולים וגם משרדי הממשלה יש לכם רשת .תפסיקו.

נוה גור:

זה רק מראה שאתה לא מבין.

יעל ברזילי:

יש הבדל בין קו רחב,

נוה גור:

 ...בין ילדים למבוגרים .אתה לא מבין .אתה פשוט לא מבין.

יגאל שמעון:

אני ,אתה מבין.

נוה גור:

אני מבין .אתה לא נותן לי הזדמנות להראות,

יגאל שמעון:

תפסיקו להטעות את כולם.

יעל ברזילי:

יגאל ,אנחנו נשמח להעביר לך את הנתונים,

יגאל שמעון:

אני אשמח.

חי אדיב:

אני רוצה,

יעל ברזילי:

וחבל שלא היית בוועדה.

יגאל שמעון:

תביאו בודק אני בא אתכם.

ניצה כהן משה :או קיי,
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מאיר חלוואני :רגע ,רגע.
ניצה משה:

ראש העירייה מבקש לסכם.

יגאל שמעון:

אתם לא מסוגלים,

חי אדיב:

טוב ,רבותיי .קצת עובדות .אני לא מתיימר להבין באלחוטי ולא בקווי .כמו שכל אחד קרא
חומר מתוך הנחה ש אחרי שכל אחד קרא והבין בכל התחומים ואני לא רוצה להתווכח עם
אף אחד פה .מבחן העובדות .בהוד השרון ,בכל בתי הספר ,יש רשת קווית ואנחנו היינו בין
הראשונים בארץ שהכנסנו מקרן וברקו ולמידה דרך ברקו שזה למידה יותר משוכללת
ומהירה וטובה בכל כיתה בבתי הספר בעיר .ועל כך כל הכבוד לכל מערכת החינוך שהובילה
את העניין ועשתה את זה .אז אי אפשר להגיד על העניין הזה משהו רע  .הדבר השני ,הכנסנו
בהחלט  wifiבשישה בתי ספר וזה עובד וזה מצויין וזה טוב .יש ויכוחים בעניין הזה מבחינת
קרינה אבל באותה מידה שמעתי הרבה מומחים גם שאומרים רשת קווית היא מסוכנת .כמה
היא מסוכנת יותר מאלחוטית? לא יודע .אבל אני כן יודע שאימא שדיברה איתי שעתיים וחצי
הבן שלה ישב בצד ושיחק ב wifi-בחוץ ככה והשתעשע והיא לא העירה לו שום הערה .אז לכן
בואו נעשה סדר .אנחנו עובדים בדיוק על פי הוראות של משרד החינוך ,נקודה .יושב פה גם
היועץ המשפטי ושומע את הדברים.

נוה גור:

מה הן אומרות,

חי אדיב:

אל תתווכח איתי.

נוה גור:

מה הן אומרות?

חי אדיב:

לא רוצה להתווכח אתך.

חיים שאבי:

נו ,די.

חי אדיב:

לא רוצה לדבר אתך.

נוה גור:

מה הן אומרות?

חי אדיב:

אתה קשקשת יותר מדי ,דיברת,

נוה גור:

אני לא קשקשתי.

חי אדיב:

דברים מהבטן אבל אני רוצה להגיד גם,

נוה גור:

תגיד מה הן אומרות.

חי אדיב:

הלאה.

משה חנוכה:

...

ניצה משה:

אל תפריעו ,הלאה.

משה חנוכה:

נטו.
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חי אדיב:

הלאה.

נוה גור:

אני יודע מה הן אומרות.

חי אדיב:

בהוד השרון ,אנחנו עובדים על פי החוק ,נקודה.

נוה גור:

מה הוא אומר?

חי אדיב:

אתה רוצה לא להפריע לי?

נוה גור:

אני רוצה שתגיד מה הוא אומר.

חי אדיב:

אני לא הפרעתי לך אפילו במילה,

ניצה משה:

אבל נוה,

נוה גור:

אתה כנראה או לא יודע או עובר עליו.

חי אדיב:

שוב ,סגנון מבזה ,משפיל ,אותך ואת כל חברי האופוזיציה,

נוה גור:

תודה רבה.

חי אדיב:

שמדברים בצורה כזאתי .אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה .גם אם אתה מדבר שעות אני
מקשיב לך .הגיע הזמן שתשמע גם אחרים .וגם בטח את יושב ראש ה,...

נוה גור:

ראש העירייה ,כן.

חי אדיב:

הישיבה הזאת .לעניין ה wifi-יש בהחלט מחלוקת ,יש דיון ,ואני מצפה לצערי ממשרד החינוך
שייתן הוראה מאוד ברורה ,למרות שיש חוזר מנכ"ל ונותן את כל האפשרויות ומאפשר גם,
דורש גם קווי וגם זה וזה בדיוק מה שאנחנו עושים ,ויש פה עכשיו תכנית עבודה ואגף החינוך
יודע ואנחנו בוחנים את כל החלופות ,כולל קווי .יש לזה יתרונות ויש לזה חסרונות וצריך
למצוא את המינון הנכון בכל התהליך הזה .אני ממשיך לעשות בדיוק מה שאנחנו עושים היום
ונמשיך לפתח ,ומי שדיבר על הטאבלטים חצי מהדברים שנאמרו פה לא מדויקים ,לא
מחוברים למציאות .אנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת החוק ואם יש
התנגדויות אז יהיה התנגדויות .ובבית הספר שיהיו התנגדויות לא יהיה טאבלט .וכל מי שיצא
בסיסמה קופצים לדור הבא ,מכירים את הסיסמה הזאת ממערכת הבחירה? זה קופצים לדור
הבא.

יגאל הררי:

בגלל זה חברת אתו לקואליציה.

חי אדיב:

כן .חשבתי שקופצים לדור הבא.

מאיר חלוואני :לא ,ידענו ש,
חי אדיב:

אז יש כבר,

מאיר חלוואני :לא מקיים הסכמים ,אחי,
חי אדיב:

ואף אחד שלא ידבר על הילדים שלו .לך יש ילדים,
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(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :ראש עיר עם קומבינות .זה מה שאמרתם .איפה אתם יושבים היום? לא מתאים.
חי אדיב:

אני צריך לדאוג לכולם וכמו שאני דואג לילדים שלי ולנכדים שלי אני דואג גם,

נוה גור:

אני מוטרד מאיך שאתה דואג להם.

חי אדיב:

ולכל תושבי העיר .אז אף אחד לא ידבר על אחריות.

נוה גור:

אני מוטרד מאיך שאתה דואג להם.

חי אדיב:

אף אחד לא יכול לדבר על אחריות.

נוה גור:

אתה כנראה מוכן אפילו בשביל הכיסא שלך,

חי אדיב:

אף אחד אין לו אחריות ולא לוקח אחריות,

נוה גור:

לא לדאוג לבריאות הנכדים שלך.

חי אדיב:

כמוני.

נוה גור:

עד כדי כך ,עד לשם הגעת.

חי אדיב:

לכן,

נוה גור:

אתה מסונוור,

חי אדיב:

 ...הקווי,

נוה גור:

אתה מסונוור,

חי אדיב:

כרגע הצוות המקצועי,

נוה גור:

וחסר יכולת אפילו,

חי אדיב:

ששש ,אתה לא רוצה להקשיב .אתה פוחד,

נוה גור:

אני לא אקשיב לקשקושים .לא אקשיב לקשקושים כאלה .אתה מדבר על החוק ואתה לא
יודע מה הוא אומר .אתה מדבר על משרד החינוך,

חי אדיב:

עשיתי בשכל שזרקתי אותך במשפט אחד מהקואליציה

נוה גור:

אתה לא יודע מה הוא אומר.

חי אדיב:

 .מגיע לך.

נוה גור:

תלך פעם אחת ותקרא את הדברים .אתה פשוט לא יודע.

חי אדיב:

מטומטם.

נוה גור:

מה אמרת? מטומטם?

חי אדיב:

כן ,כנראה .אם אתה לא מקשיב,

נוה גור:

אני מטומטם,

חי אדיב:

כנראה,
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נוה גור:

אני מטומטם.

חי אדיב:

הלאה.

נוה גור:

לך לבתי הספר .תצטלם,

חי אדיב:

לכן,

נוה גור:

ותגיד להם ,הנה אני המנהיג שקורא מטומטם לחברי מועצה.

חי אדיב:

לכן,

נוה גור:

אתה לא מתבייש ,תגיד לי?

חי אדיב:

אני לא צריך להוכיח,

נוה גור:

תקשיב ,אני מציע לך,

חי אדיב:

אני לא,

נוה גור:

לסיים את הדיון .לא צריך לשמוע אותך .אף אחד פה לא מעוניין לשמוע את הדברים שאתה
מדבר.

חי אדיב:

אני שמעתי את השאילתות.

נוה גור:

כי אתה פשוט מדבר,

חי אדיב:

הצעה לסדר,

נוה גור:

בתת-רמה,

חי אדיב:

בשביל מה? בשביל להשמיע,

נוה גור:

שכשאנחנו מסתכלים עליך מהצד אנחנו מתביישים ,התושבים ,בך.

חי אדיב:

תתבייש.

נוה גור:

שב בשקט .תסיים את הדיון .תגיד שאתה בעד קרינה בקרב כל בתי הספר ,תשקר לציבור עם
כל הסיסמאות שלך ואני אומר לך שלא יהיה  wifiבבתי הספר .עכשיו ,תחליט באיזה דרך
אתה עושה את זה.

יגאל הררי:

האמת שזה אחד הימים שהוא יורד מהפסים .זה קורה לו.

חי אדיב:

כן .הוא ירד מהפסים מזמן ,אבל לא חשוב .לכן,

מאיר חלוואני :אתה כל החיים שלך  ...הפסים.
חי אדיב:

הויכוח ,הויכוח בטח לא בדיון פוליטי,

נוה גור:

יגאל ,זה בהחלט נראה עצוב,

חי אדיב:

שנוהגים לערבב פוליטיקה,

נוה גור:

הדרך שבה אתה מנהל,

חי אדיב:

שמהול בהרבה פוליטיקה,
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נוה גור:

בטח פוליטיקה.

חי אדיב:

ולא משהו מקצועי.

נוה גור:

הילדים שלי,

חי אדיב:

הצוות המקצועי,

נוה גור:

בטח ,בטח פוליטיקה,

חי אדיב:

בשיתוף פעולה,

נוה גור:

אני לא אתן לך לפגוע בשערה מראשם .רק תעז ,נראה אותך.

חי אדיב:

תדאג לשלך,

דובר מהקהל :כבוד ראש העיר ,אתה מרשה לי להגיד שני משפטים,
חי אדיב:

תדאג לעצמך,

דובר מהקהל :מחוזר מנכ"ל?
נוה גור:

מה פתאום ,הוא פוחד ,הוא פוחד.

חי אדיב:

יש לי חוזר מנכ"ל פה ,אני יודע לקרוא כמוך .הלאה .אנחנו מובילים תהליך,

נוה גור:

אנחנו לא צריכים לשמוע .תעבור לדיון ,תעבור לדיון,

חי אדיב:

לא שואלים אותך ,אל תקשיב לי,

נוה גור:

חבל על הזמן.

חי אדיב:

אנחנו מובילים תהליך .הצוות המקצועי קיבל הנחייה ,בשיתוף פעולה עם צוות מצומצם כולל
יושב ראש הנהגת ההורים להוביל את כל מה שצריך .הכול בתיאום עם משרד החינוך .משרד
החינוך קיבל כמה הנחיות גם מבית המשפט ,לא רק בעניין של  wifiאלא גם בדברים אחרים.
כל הנחייה שהם יתנו אנחנו נעמוד .אין מגבלה של משרד החינוך לא לעבוד ב .wifi-אין
מגבלה כזאת .ומי שמצטט חלקי דברים,

דובר מהקהל ... :במוסדות חינוך יש להעדיף התקנה של רשת חוטית,
חי אדיב:

נכון.

נוה גור:

אה,

חי אדיב:

להעדיף כן .אני לא נגד.

נוה גור:

אז מה אתה עושה?

דובר:

אז מה? אז מה?

מאיר חלוואני :אז תעשה מה שעדיף.
חי אדיב:

אנחנו ,אל תבלבלו את הכיוון .הוד השרון,

103

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

נוה גור:

אני רוצה לדעת מי מנתק פה את המיקרופונים .אני רוצה לדעת מי מנתק פה את
המיקרופונים.

מאיר חלוואני :אפשר שתעשה,
חי אדיב:

הוד השרון,

נוה גור:

מה ,אנחנו בסוריה?

חי אדיב:

נעשה את מה שצריך,

נוה גור:

אני רוצה לדעת מי מנתק את המיקרופונים,

חי אדיב:

לא צריך שאילתה בעניין הזה,

נוה גור:

אני לא אתן לך לדבר כל זמן שמנתקים את המיקרופונים.

חי אדיב:

הלאה.

נוה גור:

אתה מתנהג כמו בסוריה ולשם אתה מתאים כנראה.

חי אדיב:

בסדר ,בסדר .עם אחד כמוך צריך להתנהג ככה.

נוה גור:

עם אחד כמוך בכלל אנחנו משלמים מחיר יקר מדי.

חי אדיב:

קדימה להצבעה .קדימה להצבעה,

נוה גור:

יאללה .נראה אותך מצביע עכשיו ,תקריא את ההחלטה ואני רוצה לראות מה אתם מצביעים
פה.

חי אדיב:

ההחלטה היא שהדיון הזה לא שווה את הדיבורים,

נוה גור:

לא שאלנו אותך,

חי אדיב:

חסרי הערך.

נוה גור:

הרי כל דבר פה זה פוליטיקה.

חי אדיב:

אנחנו עושים גם  wifiוגם קווי,

נוה גור:

אתה בעד שלא נעלה פה הצעות לסדר.

חי אדיב:

ובסוף התהליך יהיה קווי בכל בתי הספר.

נוה גור:

אתה בעד שלא נעלה הצעות לסדר,

חי אדיב:

אף אחד לא שואל אותך.

נוה גור:

אתה ,אתה רוצה שלא נעלה פה הצעות לסדר.

חי אדיב:

לא שואלים אותך,

נוה גור:

אתה רוצה שלא נעלה הצעות לסדר תגיד ,שלא נבוא לפה .אל תקיים ישיבות .כל הצעה
שמועלית פה זה פוליטיקה .אז מה אתה רוצה ,שנשב ונשחק פה שחמט שאתה לא יודע
לשחק?
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חי אדיב:

אתה לא מדבר אלי ,אתה מדבר לכמה אנשים ששומעים אותך.

נוה גור:

אני מדבר,

חי אדיב:

אני מקווה שהם מבינים,

נוה גור:

אתה בטח לא מסוגל להקשיב,

חי אדיב:

את השטויות שאתה מדבר,

נוה גור:

אתה הרי לא שומע אף אחד אז על מה אתה מקשקש בכלל?

חי אדיב:

אני לא מקשקש.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה,

נוה גור:

ראש העיר ...

חי אדיב:

עיריית הוד השרון היא,

נוה גור:

חברי מועצה .אל תזיינו בשכל הוא אומר ,אתה מטומטם .זה ראש עיר במדינת ישראל.
שמעתם פעם איזה מנכ"ל חברה שמדבר כמוך? לך תצטלם אחרי זה עם חברי כנסת תגיד להם
אני המנהיג שמדבר לחבר מועצה ואומר לו מטומטם.

חי אדיב:

נעלה את זה,

נוה גור:

ולך אחרי זה לילדים תצטלם איתם ותגיד,

חי אדיב:

מה לעשות,

נוה גור:

אני ראש העיר שאומר לחברי המועצה אל תזיינו בשכל.

חי אדיב:

לא אמרתי את זה.

נוה גור:

תתבייש לך .לא.

ניצה משה:

טוב ,רבותיי ,אני מעלה להצבעה.

נוה גור:

בחינוך אתה מבין .אתה מבין,

ניצה משה:

סליחה ,נוה,

נוה גור:

בחינוך אתה מבין.

ניצה משה:

אני רוצה להעלות פה להצבעה.

מאיר חלוואני :לא ,לפני ,שנייה עוד מילה אחת .אני רוצה להבין .כל מי שדיבר פה עשה מזה דמגוגיה? אני
רוצה להבין .לא הבנת,
חי אדיב:

כן ,כן ,כן,

מאיר חלוואני :שיש פה איזה מסר שמטריד את ההורים? ביקשתי ממך "להרים את הכפפה",
חי אדיב:

 ...ואתם לא רוצים לשמוע .בכל בתי הספר ,בכולם ,תיכון חטיבה יסודי ,בכולם יש רשת
קווית ,נקודה .יש ברקו ומחשב בכל כיתה ועובדים עם זה בשיעורים פרונטאליים כולם.
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מאיר חלוואני :כל הכבוד.
חי אדיב:

יש גם  wifiבשישה בתי ספר .ימשיכו לעבוד למרות הקשקושים של נוה גור.

מאיר חלוואני :אבל ,אבל,
חי אדיב:

הלאה .בנוסף לזה מערכת החינוך קיבלה הנחייה לעבוד בתוכנית עבודה מודרגת ומובנית
לבנות את המשמעות של הקווי .לא קשור לשאילתה שלכם .להצעה לסדר שלכם .לכן ,ההצעה
הזו,

מאיר חלוואני :כן ,אבל ,אבל,
חי אדיב:

פופוליסטית .אין בה שום דבר.

מאיר חלוואני :אבל משרד חינוך ,חוזר מנכ"ל אומר ,חי,
חי אדיב:

שום בסיס.

מאיר חלוואני :חי .חוזר מנכ"ל אומר,
חי אדיב:

חוזר מנכ"ל נמצא לידי פה ,אני יודע לקרוא אותו כמוך בדיוק.

מאיר חלוואני :אז למה אתה לא יכול להעדיף קווי? תנחה העדפה לקווי ,מה קרה?
חי אדיב:

אבל יש,

מאיר חלוואני :מה קרה? שישה בתי ספר.
חי אדיב:

זה הכל .תלכו לבית משפט,

מאיר חלוואני :עוד פעם תלכו לבית משפט?
חי אדיב:

ונפגש שם.

נוה גור:

קח אותנו לבית משפט .תפתח שנת לימודים עם כל בתי ספר עם ה 40-מחשבים שמקרינים.
אני רוצה לראות אותך,

חי אדיב:

הלאה ,נושא הבא .קדימה.

נוה גור:

ותתבייש לזה שאנחנו לא יכולים לדבר כרגע.

חי אדיב:

אני מתבייש.

נוה גור:

שאתה משתיק אותנו.

חי אדיב:

בינתיים אתה מפריע,

נוה גור:

אתה כנראה רוצה שאנחנו נבוא לפה עם מגה-פונים ,זה מה שאתה רוצה.

ניצה משה:

או קיי .אני מעלה להצבעה .מי בעד הצעת ההחלטה כפי שהוצגה פה על ידי  7חברי מועצה? מי
בעד?

נוה גור:

תקריאי בבקשה את ההחלטה.

ניצה משה:

אני,
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נוה גור:

לא הקראת אותה.

ניצה משה:

אני הקראתי אותה.

נוה גור:

אני מבקש שתקריאי את ההחלטה.

ניצה משה:

לא .אני לא רוצה,

נוה גור:

את לא רוצה ,אל תקריאי .מאה אחוז.

חי אדיב:

למה את מדברת איתו בכלל?

נוה גור:

אל תקריאי ,תודה רבה.

ניצה משה:

אני הקראתי אותה בהתחלה ואני עכשיו מעלה אותה להצבעה.

חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה:

והיא מונחת לפניכם פה.

משה חנוכה:

יפה מאוד.

ניצה משה:

מי בעד?

מאיר חלוואני :אני לא יודע לקרוא ,את יכולה לקרוא לי,
דובר מהקהל :כל מי שמצביע נגד ההחלטה,
ניצה משה:

מי בעד?

דובר מהקהל :שיזכור שהוא מדבר,
ניצה משה:

סליחה ,אדוני,

דובר מהקהל :על בריאות הילדים והנכדים והאחיינים והשכנים .תזכרו את זה.
ניצה משה:

מי בעד? מאיר ,נוה,

נוה גור:

מי בעד מה?

ניצה משה:

מי בעד ההצעה שהוגשה פה? אמיר ,יעל ,אביבה .מי נגד ההצעה כפי שנוסחה פה? מי? חי,
יגאל ,חנוכה ,תקווה ,יואב .יגאל הררי ,אופיר טואיל ואביאל.

הצבעה:
 5בעד :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן.
 8נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,יואב רוזן ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ.
החלטה מס' :144/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתם של חברי המועצה מר נוה גור ,מר מאיר חלוואני ,הגב' עדי ברמוחה,
הגב' אביבה גוטרמן ,מר נדב דואני ,מר אמיר כוכבי ,הגב' יעל ברזילי בנושא נזקי קרינה במוסדות
החינוך.
===========================================================
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חי אדיב:

אנחנו לא נגד הקווי ,אנחנו נגד לעשות מזה פוליטיקה .נקודה.

נוה גור:

די ,די לקשקש.

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא,

נוה גור:

אתה החלטת לפגוע בבריאות הילדים ,זה מה שאתה עושה.

אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2017
ניצה משה:

אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  2017כפי שהוצגו בפני חברי
המועצה במסמך המרכז גם את ההצעות לשינוי תבחינים לשנת הכספים  2017מסמך שסומן
כנספח ב' להזמנה .בבקשה .תבחינים.

ניצה משה:

מישהו רוצה להתייחס?

חי אדיב:

בואו נשמע קודם כל את כולם ואחרי זה אתה תסכם .יגאל .קדימה ,מישהו רוצה להתייחס?

אמיר כוכבי:

למה נתייחס? צריך לעבור סעיף סעיף ולהצביע .מה,

חי אדיב:

נעבור סעיף סעיף? קדימה.

יגאל שמעון:

כן .בוא נצביע סעיף סעיף.

חי אדיב:

בבקשה ,קדימה .יגאל .מה הסעיף הראשון? לפי הסדר .או קיי.

ירון סולברג:

יש הצעה .בואו נעבור ככה ,בואו ננסה לראות איך זה הולך .סעיף  16לתבחינים ,הנושא מספר
אחד,

נדב דואני:

לא שומעים אותך ,ירון.

ירון סולברג:

סליחה?

נדב דואני:

תתקרב למיקרופון ,לא שומעים אותך.

ירון סולברג:

טוב .הסעיף הראשון שתקיימו עליו הצבעה זה סעיף  16לתבחינים שאומר לא תינתן תמיכה
אלא אם יציג הגוף המבקש תמיכה נתונים המעידים על כך שלפחות  40אחוז מפעילות הגוף
המבקש תמיכה נעשית ו/או מיועדת לתושבי העיר ,והנוסח המוצע ,כמפורט בסעיף  ,1זה
שבמקום  40אחוז יבוא  80אחוז ,דהיינו ש 80-אחוז מפעילות הגוף המבקש תמיכה נעשית או
מיועדת לתושבי העיר .זאת ההצעה.

חי אדיב:

או קיי ,מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,כנרת,
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יגאל שמעון:

פה אחד?

דובר:

כן.

דובר:

רגע ,במקום  40ל?80-

ניצה משה:

כן.

יגאל שמעון:

מה שסיכמנו ,לא?

חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

או קיי ,פה אחד?

יגאל שמעון:

רק נדב נגד .או קיי.

הצבעה:
 13בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן.
 1נגד :נדב דואני.
החלטה מס' : 145/16
מועצת העירייה מאשרת את התיקון בסעיף  16לתבחינים :לא תינתן תמיכה אלא אם יציג הגוף המבקש
תמיכה נתונים המעידים על כך שלפחות  80אחוז מפעילות הגוף המבקש תמיכה ,נעשית ו/או מיועדת
לתושבי העיר.
============================================================
ירון סולברג:

סעיף  17לתבחינים .התמיכה שתיתן העירייה למוסד הציבור לא תעלה על  60אחוז מסך
התקציב המאושר של מוסד הציבור לשנה החולפת .ההצעה כרגע ,אפשרות אחת היא במקום
 60אחוז שיהיה  90אחוז ,והצעה אחרת היא במקום  60אחוז שיבוא  80אחוז .אני הייתי
מציע ,כדי לעשות את הדברים ,מה?

חי אדיב:

אנחנו סיכמנו על  80אחוז .ההמלצה היא שלנו על  80אחוז .מי בעד?

נדב דואני:

אבל למה? רשום  90אחוז.

חי אדיב:

אבל אנחנו ממליצים ,הנהלת העירייה ממליצה על  80אחוז .מי בעד?

ירון סולברג:

לא ,בסדר .אז אין בעיה .אז יהיה ,רגע רק שנייה אדוני ,סליחה .דקה ,אבל הסעיף  2.1במקום
 60יבוא  90אחוז .ניצה ,את איתי?

ניצה משה:

כן.

ירון סולברג:

לא ,אבל זה כתוב .נספח ב',

ניצה משה:

אני מחזיקה,
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ירון סולברג:

לא .אני מחזיק את נספח ב',

חי אדיב:

זהו ,תעברי אחד אחד,

ירון סולברג:

ותעברי .עכשיו מי בעד ,60

ניצה משה:

או קיי.

ירון סולברג:

 90במקום  60ואחר כך תעברי ל 80-במקום .60

חי אדיב:

או קיי .אז מי,

ניצה משה:

מי בעד,

חי אדיב:

.2.1

ניצה משה:

מי בעד,

חי אדיב:

.2.1

ירון סולברג:

.2.1

ניצה משה:

סעיף  90 ,2.1במקום ?60

אמיר כוכבי:

את יכולה להקריא רגע את הסעיף כי אני לא מוצא אותו אז אני לא יודע,

ירון סולברג:

כן ,זה בנספח ב'.

ניצה משה:

בנספח ב' סעיף .2.1 ,17

ירון סולברג:

לא ,רגע ,רגע ,דקה .אמיר מסתכל בתבחינים .בתבחינים זה מופיע סעיף .17

חיים שאבי:

עמוד .3

ירון סולברג:

תחזיקו בבקשה ממול ,תקראו את החוברת .תחזיקו ממול את נספח ב'.

משה חנוכה:

אין לנו את זה.

יגאל הררי:

זה בסדר יום ,משה.

יגאל שמעון:

חברים ,אפשר לאשר את ה?80-

יגאל הררי:

לא ,רגע.

ניצה משה:

זה לא .80

יגאל הררי:

מצביעים על  2.1ואחר כך על .2.2

ירון סולברג:

סעיף  2.1מי בעד ,90

ניצה משה:

מי בעד  90במקום ?60

נדב דואני:

אני.

חי אדיב:

נדב בעד.

ירון סולברג:

או קיי .עכשיו תעשי מי בעד .80

ניצה משה:

מי בעד ?80
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חי אדיב:

.2.2 .80

ניצה משה:

,2.2

יגאל הררי:

הצעת הוועדה.

ניצה משה:

במקום ?60

חי אדיב:

המלצת הוועדה .קדימה.

ניצה משה:

המלצת ועדת המשנה.

מאיר חלוואני :מי זה יושב ראש ועדת המשנה?
משה חנוכה:

יגאל הררי.

ניצה משה:

חי ,יגאל,

מאיר חלוואני :אני רוצה להצביע בעד ,רגע תגידי שהכול נגד,
ניצה משה:

כנרת ,חנוכה ,תקווה,

אמיר כוכבי:

שנייה רגע.

מאיר חלוואני :בבקשה לכתוב שאני בעד,
ניצה משה:

מאיר,

מאיר חלוואני :ניצה .שלא יגיד לי,
אמיר כוכבי:

איזה מוסד ציבור,

מאיר חלוואני :קואליציה,
ניצה משה:

מאיר ,יגאל הררי ,יואב רוזן

ירון סולברג:

זה כתוב בחוזר המנכ"ל נקרא מוסד ציבור.

חי אדיב:

או קיי .אביאל,

ניצה משה:

ואביאל.

חי אדיב:

מה עם אביבה,

ניצה משה:

רגע .אביבה בעד .נדב היה בעד.

נדב דואני:

הייתי בעד .2.1

ניצה משה:

אני יודעת.

נדב דואני:

 90אחוז מהתקציב של העמותה יבוא מהעירייה?

ניצה משה:

 80במקום  .60אנחנו מצביעים על . 2.2

חי אדיב:

אתם בעד  22.או ?2.1

אמיר כוכבי:

אנחנו לא בעד זה ולא בעד זה.

חי אדיב:

או קיי ,הלאה.
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אמיר כוכבי:

אנחנו נגד.

ניצה משה:

מי נגד? יעל ואמיר.

הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,מאיר חלוואני,
יגאל הררי יואב רוזן ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 2נגד:

יעל ברזילי ואמיר כוכבי

החלטה מס' :146/16
מועצת העירייה מאשרת את התיקון בסעיף  17לתבחינים כך שהתמיכה שתיתן העירייה למוסד הציבורי
לא תעלה על  80אחוז מסך התקציב המאושר של מוסד הציבור לשנה החולפת.
==============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  .3סעיף  21.1לתבחינים .הצעת ועדת התמיכות .לאחר המספר  20אלף ₪
תבוא המילה ,במסגרת.

חי אדיב:

מי בעד?

אמיר כוכבי:

ניצה ,זה לא עובד ככה .את צריכה להקריא את זה פה ,להגיד איזה סעיף זה פה,

יעל ברזילי:

ומה התיקון.

אמיר כוכבי:

ואז להגיד מה התיקון .אחרי ...

ניצה משה:

סעיף  21.1.1לתבחינים  :מספר המסגרות אותן מפעילה העמותה 20 ,אלף  ₪למסגרת .או קיי?

נדב דואני:

היועץ המשפטי ,להבין את המשמעות .כל מסגרת תקבל ?20

ירון סולברג :נ כון ,זה מה שעשיתם גם בשנה שעברה .זה רק להעביר ,זה טכני.
חי אדיב:

סעיף ,4

אביבה גוטרמן :כן.
יגאל שמעון:

פה אחד ,תודה.

הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :147/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון בסעיף  .21.1.1לתבחינים כך שמספר המסגרות אותן מפעילה העמותה –
 ₪ 20,000למסגרת.
==============================================================
כנרת אלישע כהן :אני לא רואה שאומרים.
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ניצה משה:

או קיי .אני עוברת לסעיף  ,21.3.4הצעה ראשונה.

חי אדיב:

כנרת.

ירון סולברג:

סעיף  21נקודה ,ניצה ,עצרי שנייה.

נדב דואני:

 200אלף? מקבלים את ההצעה ,נדב דואני,

ירון סולברג:

 ,21.3נדב ,21.3 .נוסח הסעיף .תנתן תמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון בכפוף לעמידה בכל
על סך של  100אלף  .₪התיקון הוא כדלקמן.

חי אדיב:

כנרת,

ירון סולברג:

מתחלק ל 4-הצעות .הצעה אחת  ,150הצעה אחת  ,140הצעה אחת  180והצעה אחת .200
פשוט .או קיי? זה הכל.

נדב דואני:

אז שינית את ה,

ירון סולברג:

ניצה ,תעלי להצבעה.

ניצה משה:

או קיי ,אני מעלה להצבעה.

ירון סולברג:

מי בעד סעיף,

ניצה משה:

מי בעד סעיף,

ירון סולברג:

מי בעד סעיף ?4.1

ניצה משה:

 .4.1או קיי .מי בעד סעיף,

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

 150 - ,4.1אלף .מי בעד?

יגאל הררי:

הצעה מספר .4.4

ניצה משה:

רגע .אני עוברת אחד אחד .אני באמצע הצבעה .מי בעד סעיף ,4.1

אמיר כוכבי:

רגע ,שנייה,

ניצה משה:

 150אלף ?₪

אמיר כוכבי:

לא ,לא .שנייה ,שנייה ,לפני ההצבעה .מאיפה יוצאת התוספת הזאת?

ניצה משה:

מאיפה יוצאת התוספת?

ירון סולברג:

קודם כל מדובר על כך ,מדובר על כך שבעצם כל הסכומים יקבעו בספר התקציב שאתם
תצביעו עליו בנובמבר ,בדצמבר .שמה תקבעו .כי כרגע התקציב ל 2017-כידוע עדיין לא מוכן
ולא אושר על ידכם .לכן כל סוגיית התקציב תבוא בשלב הבא .ההערה היחידה שכן אפשר
לומר בשלב הזה הוא שבשנת  ,2016בשנת  2016היה סעיף של קימחא דפיסחא או קמחא
דפסחא ,שהיה על סך  40אלף שקלים ולשנה הבאה הגזבר מעביר אותו לסעיף התקציבי של
תמיכות לרווחה .לטובת עמותות הסלי מזון ,או קיי? זה השינוי,
113

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

כנרת אלישע כהן :אי אפשר גם איפה וגם,
ירון סולברג:

מהשנה הזאת .נכון ,כי זה לא תקין להעביר להעביר קמחא דפיסחא בדרך ההיא .אז חשבנו
שאין את זה בתקציב .הערנו על כך לפני  10שנים אבל מסתבר שהיה אז מתקנים את זה פעם
נוספת .אז זה היה ,זה ההסבר ל .140-מעבר לכך חברי המועצה הציעו סכומים נוספים .ניצה,
תעלי את זה להצבעה ,קדימה.

ניצה משה:

סעיף  4.1על  150אלף  .₪מי בעד? מי בעד?

נדב דואני:

יש  4הצעות ,על  4הצעות מצביעים.

ניצה משה:

אז מי נגד?

נדב דואני:

תעברי לבא .לבאה.

ניצה משה:

או קיי.

נדב דואני:

יש  4הצבעות ,מצביעים על  .4אין הצעות נוספות.

ירון סולברג:

נכון .בסדר גמור.

נדב דואני:

זה מה שחשוב להבהיר.

ירון סולברג:

נכון.

ניצה משה:

הצעה מספר  140 ,2אלף שקל,

נדב דואני:

יש  4הצעות,

ירון סולברג:

מי בעד ,140

חי אדיב:

רגע ,אה,

(מדברים ביחד)
כנרת אלישע כהן :איפה מה שאתמול אמרתי לך שאני סוגרת ?200
ניצה משה:

יש  4הצעות,

כנרת אלישע כהן :אתמול בערב סגרנו.
ירון סולברג:

ניצה ,תעלי להצבעה,

ניצה משה:

בסדר ,אני מסבירה להם.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

יש  4הצעות.

נדב דואני:

ניצה ,אפשר להתקדם?

ניצה משה:

כן.

חיים שאבי:

יש לי שאלה.

נדב דואני:

מה השאלה?
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חיים שאבי:

הרי זה מתבסס על הצעת תקציב.

ניצה משה:

אז הוא כבר הסביר את זה.

נדב דואני:

הוא הסביר את זה ,ירון.

ניצה משה:

הוא הסביר שתקבלו את מה שתקבלו ,מה שתחליטו .ברגע שתגיע הצעת התקציב יבדקו.

נדב דואני:

יגזרו  200מתוך,

ניצה משה:

יגזרו ,כן.

יעל ברזילי:

יאללה עוד .100

ניצה משה:

מי בעד ההצעה של  140 4.2אלף? אני עוברת להצעה הבאה .מי בעד  180 4.3אלף? אני עוברת
להצעה הבאה 4.4 .על  200אלף ,מי בעד?

יגאל הררי:

פה אחד.

כנרת אלישע כהן :כולנו.
אמיר כוכבי:

יפה ,נדב .יפה.

נדב דואני:

אני שמח שקיבלתם את ההצעה שלי.

יגאל שמעון:

פה אחד ,תודה.

אמיר כוכבי:

הצעה טובה.

יגאל הררי:

איזו הצלחה.

חי אדיב:

בכל מקרה,

נדב דואני:

פעם בקדנציה אתם מצביעים,

אמיר כוכבי:

יפה נדב.

הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :148/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון סעיף  21.3עמותות המחלקות סלי מזון :תינתן תמיכה המחלקות סלי מזון
בכפוף לעמידה בכל התבחינים הקבועים במסמך זה על סך של .₪ 200,000
=============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .21.4

חיים שאבי:

הצלחה ,תאמין לי .אתה ממש,

ניצה משה:

,21

חיים שאבי:

זה מטאוריות.
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נדב דואני:

אתה רואה מה זה? מהאופוזיציה.

יגאל הררי:

 21.4אני רוצה להגיד משהו ,בסדר?

ניצה משה:

,21.4

כנרת אלישע כהן :שלא תגיד שאנחנו מפרגנים,
חי אדיב:

כנרת ,מה ,את מתואמת עם נדב?

נדב דואני:

כנרת... ,

(מדברים ביחד)
כנרת אלישע כהן :למען הגילוי הנאות ,שנייה.
נדב דואני:

לא ,אתה מפרגן?

כנרת אלישע כהן :נדב ,נדב,
חי אדיב:

זה לא לך ,זה ל,

נדב דואני:

סוף סוף ,אחרי שהכרחנו אותך לעלות ל 100-עכשיו הכרחנו אותך לעלות ל.200-

כנרת אלישע כהן :נדב ,נדב ,הוא סיכם את זה איתי לפני ,זה בסדר .גם זה היוזמה שלך .הכל בסדר ,מפרגנים
לך.
נדב דואני:

מעולה.

כנרת אלישע כהן :העיקר שרעים יעלה להם הסל.
ניצה משה:

או קיי.

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

אני רק אומרת להם לעבור לסעיף מספר  ,20אנחנו עוברים,

מאיר חלוואני :דרך אגב 240 ,מי שמצביע גם ...
כנרת אלישע כהן :כן ,אנחנו רצינו אבל הוועדה תמיכות....
ניצה משה:

רבותיי ,רבותיי .אני עוברת לסעיף מספר  ,21.4עמותת שובל.

יגאל הררי:

מאחר ,רגע,

ניצה משה:

רבותיי.

יגאל הררי:

 .21.4מכיוון שנפלה טעות בישיבה של הוועדה שקיבלנו מידע כאילו העמותה נסגרת בסוף
השנה,

כנרת אלישע כהן :נכון.
יגאל הררי:

הסתבר לנו שהעמותה ממשיכה עד סוף חודש יולי אז לכן אנחנו נאשר את התקציב שלהם עד
סוף חודש יולי .2017

חי אדיב:

כן .אבל יש גם אופציה שעמותה אחרת תכנס ,לכן אני ,לא רוצים לבטל את הסעיף הזה,
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יגאל הררי:

אנחנו לא מבטלים לגמרי את הסעיף ,אנחנו אומרים אם עמותה אחרת נכנסת אז יש לו זכות.

חי אדיב:

או קיי.

יגאל הררי:

כרגע העמותה הזאת נהנית עד ,כל עוד היא מתקיימת.

חי אדיב:

אז אנחנו מאשרים,

אמיר כוכבי:

רק שאתה לא יכול לעשות דבר כזה.

מאיר חלוואני :מספרים לנו ש,
כנרת אלישע כהן :זה בהתאם למכתב שיצא.
יגאל הררי:

בהתאם למכתב שיצא מהרווחה אנחנו מאשרים את המשך הפעילות עד חודש יולי .אחרי זה,

נדב דואני:

אחרי זה מה?

כנרת אלישע כהן :אחרי זה אנחנו מנהלים משא ומתן עם מפעיל אחר.
(מדברים ביחד)
ירון סולברג:

יש סעיף ,כיוון שלא הצלחנו ,כעירייה ,לקבוע תבחינים מיוחדים בנושא הבריאות הזה,
בריאות ,חברה ,לא יודע איך לקרוא לזה.

חי אדיב:

שיניים.

ירון סולברג:

טיפולי שיניים .לא ,זה כבר זה לא תבחין ,זה דבר נקודתי ,אז נאמר שיינתן סכום מסוים
לעמותת שובל .עכשיו הדרך היא לקבוע שזה עד מועד מסוים .מעבר לזה אי אפשר להתחייב
לזה שיש סעיף כללי .אתם יכולים בהחלט לקבוע תבחינים אחרים בנושא של עמותות
שפועלות בתחום טיפולי שיניים ,בריאות ,לא יודע מה .על הכיפאק ,אבל אין תבחין כזה .מה
שקיים כרגע זה רק עמותת שובל .כי זה חריג .כמו שיש עוד כמה חריגים בודדים בספר
התמיכות .ולכן האופציה הקיימת היא באמת לקבוע עד יולי זה התבחין ולאחר מכן אני לא
יודע פתרון .אני לא יודע להגיד איזה כסף ישאר לטובת מה.

כנרת אלישע כהן :נדב ,אבל אנחנו ,ירון ,בדקנו שיש אולי אופציות אחרות לא דרך התבחינים.
ירון סולברג:

בסדר גמור ,אבל,

כנרת אלישע כהן :אנחנו נדבר על זה כשנגיע לזה.
ירון סולברג:

בסדר .אם אתם קובעים עד יולי אז עד יולי.

חי אדיב:

יפה .זאת אומרת שאם מגיעה עמותה בעוד חצי שנה,

יגאל הררי:

היא יכולה להגיש בתבחינים .אם היא תגיש בזמן,

חי אדיב:

או קיי .אז יש תבחין ,יש איזה תבחין,

כנרת אלישע כהן :זה לא ,שנייה .חי ,סליחה יגאל .מה שירון אמר זה הכי מדויק ואני אגיד לך למה .כי יש פה
גם מבחינה משפטית וגם בכלל כל עמותה שהיא נכנסת והיא אמורה או רוצה לקבל תמיכה,
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היא צריכה להראות שהיא הייתה שנתיים ,שהיא הייתה פעילה שנתיים .או קיי? כרגע אותו
מפעיל שאנחנו מנהלים איתו משא ומתן לא נופל תחת הקריטריון הזה.
או קיי ,יפה ,בסדר.

חי אדיב:

מאיר חלוואני :לא הבנתי ,מבטלים את הסעיף של שובל?
כנרת אלישע כהן :לא ,ביקשנו לתת להם את החצי שנתי,
מאיר חלוואני :מה הסכום?
ירון סולברג:
חנה גולן:

לחצי שנה,
לשובל תמיד היה.

כנרת אלישע כהן.80 :
חי אדיב:

.80

(מדברים ביחד)
ניצה משה :רבותיי ,אני ממשיכה.
מאיר חלוואני :רגע ,אנחנו רוצים לדעת את הסכום המדויק.
ירון סולברג:

לחצי שנה,

ניצה משה.80 :
כנרת אלישע כהן :תמיד קיבלנו ,תמיד הקצו להם כספים,
חי אדיב:

הלאה.

כנרת אלישע כהן :סכום קבוע היה .160
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני,
אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :149/16
מועצת העירייה מאשרת לעמותת ש.ו.ב.ל  ,בכפוף לעמידה בכל התבחינים שנקבעו במסך המרכז את
כלל התבחינים תמיכה על סך של  ₪ 80,000בשנת הכספים .2017
=============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לספורט סעיף  ,22.3.2זה בספורט.

חיים שאבי:

דקה ,דקה .אני רוצה להגיד משהו בנושא הספורט.

יגאל הררי:

רגע ,זה לא הספורט עכשיו.

חיים שאבי:

זה הספורט ,זה הספורט .לצערי זה,

(מדברים ביחד)
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יגאל הררי:

 ...כדורעף בתוך בית ספר,

ניצה משה:

זה שייך לספורט.

יגאל הררי:

אנחנו ממליצים לפי מספר הילדים המשתתפים .לא לפי כיתות.

חיים שאבי:

דקה ,אני רוצה להגיד משהו רגע על הספורט .אני רוצה להגיד משהו שאני לא יודע מה בדיוק
קרה פה .הייתה ,ועדת הספורט ,והמליצה בנושא אחד ואני חושב שכל תחום אמור להמליץ
בתחום שלו ,ועם כל הכבוד לוועדת משנה לתמיכות יש המלצה של רשות הספורט והיא לא
לשנות שום תבחין בנושא הספורט ,ואני מקווה שזה אמור להיות מקובל על כולם פה .לא
לשנות שום דבר בתחום הספורט למעט מה שביקשנו מ 60-ל -ל ... 90-לא לנגוע בתבחינים
האלה כי זה לא כל שנה משנים תבחינים .יש ,התבחינים נקבעו כבר לפני מספר שנים ,אלא
אם יש איזה שינוי מהותי או סיבה מסוימת .אז אני מבקש שלא לשנות,

יגאל הררי:

אני רוצה להגיד משהו למרות מה שחיים אמר.

(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :אני לא מבין עכשיו עושים דיון על התבחינים?
כנרת אלישע כהן :יגאל ,יש גם את העין הכחולה ואת ה ,קיבלת את החומר?
חי אדיב:

כן.

דובר:

אני רוצה לא לדון בספורט.

חיים שאבי:

לא ,לא לדון .יש תבחינים ,לא לנגוע בהם.

חיים שאבי:

יש ועדת ספורט שכולם חברים בה יכלו להגיד מה שרוצים .דנו ,החלטנו.

(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :למה בסעיף אחר שהיה ?,80
חיים שאבי:

אז הסברנו למה .מה שקרה ,מכיוון שהכדורגל נפגע בקריטריון הזה בשנה שעברה מהסיבה
שמחלקת הנוער לא פועלת במסגרת המועדון ,אנחנו לא גם רצחת וגם ירשת.

מאיר חלוואני :לא ,בסדר .שנבין.
חיים שאבי:

מתקן עוול שנעשה .זהו.

מאיר חלוואני :עכשיו ,ועדת התבחינים לא קיבלה מכתב מהספורט כזה? אני רוצה להבין.
חיים שאבי:

תקשיב רגע .הפעולה ,מה שהייתה כל השנים ,היועץ המשפטי היה נותן לכל חברי המועצה... ,
להגיד מה שהוא רוצה.

יגאל הררי:

שנייה רגע ... ,פה ,זה הולך,

חיים שאבי:

 ...מי שהיה מגיב היה הולך להצבעה .השנה היה פה חידוש .חידוש.

ירון סולברג:

השנה היה פה בדיוק כמו שנה שעברה.
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דובר:

הוא טוען שזה לא אותו דבר.

מאיר חלוואני :אומר היועץ המשפטי שלא יכול להיות בחיים שהצבענו,
(מדברים ביחד)
חיים שאבי:

כן יש חידוש ,מה לעשות .מתי הצבענו ברמה הזו? מתי הצבענו בטיפשות הזו?

חי אדיב:

חיים ,חיים .חיים ,אבל בוא ,לגבי ה,

יגאל הררי:

אני רוצה להגיד ,אני חייב להגיד,

כנרת אלישע כהן :לא ,מה אמרת,
(מדברים ביחד)
חיים שאבי:

ישבנו ,דנו ,החלטנו,

נדב דואני:

חיים .אם זה מופיע פה עכשיו בצורה הזאתי ,תעברו סעיף סעיף ,תצביעו נגד וזה הכל .תביאו
את הסעיפים,

כנרת אלישע כהן :לא ,אנחנו לא רוצים להצביע נגד.
חיים שאבי:

ההמלצה שלנו,

נדב דואני:

אבל אי אפשר להוריד את זה מסדר היום.

חיים שאבי:

אנחנו לא מורידים שום דבר מסדר היום.

נדב דואני:

אז תצביע .ניצה ,חייבים לדון בזה .אתה לא יכול למשוך משהו.

כנרת אלישע כהן :הבעיה שאנחנו לא היינו.
נדב דואני:

בסדר.

כנרת אלישע כהן :אף אחד מאתנו.
חי אדיב:

שנייה ,שנייה .יש פה ,רבותיי ,יש פה איזה אי הבנה בין עמותת הכדורעף לשחייה ולכן אני
מבקש שאיציק,

נדב דואני:

כדורעף לשחיה?

חי אדיב:

שיסביר את הנקודה הזאת כי זה לתקן אולי את  ...אי הבנה.

איציק בן דור :טוב ,אני רוצה להגיד קודם כל שני משפטים .אחד שאני חושב ,אני שלחתי גם מכתב לראש
העיר אתמול ,שלא יתכן שלא היינו מוזמנים לישיבה כזאת .הדברים פה עובדים כבר כל כך
הרבה שנים,
חי אדיב:

 ...תבהיר את העניין הזה.

יגאל הררי:

איציק ,איציק .תקשיב רגע .מה שאתה אומר עכשיו הבהרת טוב,

איציק בן דור :הבהרתי .אז למה אתם דנים בזה?
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יגאל הררי:

אני רוצה להיות בצד של השיח ,תדלג על זה שלא הוזמנת כי הוזמנו כולם בחודש מרץ .דלג על
זה.

חי אדיב:

צודק .הלאה.

יגאל הררי:

או קיי? עכשיו בוא נתקדם לאן שאתה רוצה .תסביר לנו מה זה כיתת ספורט.

כנרת אלישע כהן :אנחנו נקבל החלטות לטובת העניין.
איציק בן דור :מאה אחוז .כיתת ספורט זאת כיתה דרך משרד החינוך ,עם גם תקציב של משרד החינוך חלק
מזה ,שהיום אנחנו משקיעים בכיתה כזאת מעל  200אלף שקל בשנה .אנחנו נותנים  90אלף
שקל בסך הכול הצבענו את זה כבר מזמן .זה  15שנה כבר עובד 30 ,אלף שקל לכיתה .היה
מחול וכדורעף ושחיה ,היום הכיתות בנויות רק מכדורעף .רק בנים בנות כדורעף .היום
המחול הוא כיתה נפרדת ,השחייה כיתה נפרדת,
נדב דואני:

והם לא מתוקצבים .הם לא מתוקצבים.

איציק בן דור :מה זאת אומרת?
נדב דואני:

השחייה והמחול לא מתוקצבים.

איציק בן דור :אבל הם לא כיתת ספורט.
נדב דואני:

אתם קוראים לזה לא כיתת ספורט.

איציק בן דור :לא ,אין .משרד החינוך,
נדב דואני:

רגע ,איציק ,איציק .מחול היה ,שנייה רגע .המחול היה בעבר בכיתת הספורט וכן תוקצב.
עכשיו אתם מוציאים,

איציק בן דור :אנחנו ,לא ,רגע ,רגע.
מאיר חלוואני :לא ,הוא אמר שמממנים .ורדה אמרה שהיא מממנת.
איציק בן דור :נדב .אני רוצה שתבינו .המחול מקבל ,אה יגאל .המחול מקבל מעיריית הוד השרון  300אלף
שקל.
נדב דואני:

איציק ,יש פה מחלוקת .האם העירייה משלמת,

איציק בן דור :אתה לא נותן לדבר,
נדב דואני:

איציק .האם העירייה משלמת משכורות של מורים בכיתת הספורט של כדורעף? אמיר כוכבי,

איציק בן דור :לא שומע.
נדב דואני:

האם העירייה משלמת משכורות של מורים בכיתת הכדורעף?

איציק בן דור :העירייה משלמת את כל המורים של המחול 300 ,אלף שקל בשנה,
נדב דואני:

כדורעף.
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איציק בן דור :תקשיב מה ,אני אגיד לך מה אני  350 ...אלף שקל בשנה העירייה משלמת למחול .ועוד 110
אלף שקל למורים בכדורעף.
נדב דואני:

או קיי .אתה משלם משכורות.

איציק בן דור :כן.
נדב דואני:

כן.

איציק בן דור :משלמים.
נדב דואני:

משלמים  110בנוסף ל 90-אלף.

איציק בן דור :ולכן בגלל שהמחול מקבל את רוב הכסף ,הכיתה הזאת מקבלת ,30
(מדברים ביחד)
נדב דואני:

תסביר את שלך ,אני אסביר את שלי ונצביע.

איציק בן דור :אז אני שוב מסביר .הכסף הזה מיועד לכיתת ספורט כדורעף בגלל שיש לכיתת הספורט הזאת
הוצאות ענקיות .המחול כבר יצא מכיתת הספורט ,היום כיתת הספורט בנויה בלבד מכדורעף
בנות כדורעף בנים ,ואני חושב שאסור לשנות את זה כי ברגע שנשנה את זה כל הכסף של
העירייה יירד לטמיון .אנחנו משקיעים בדברים האלה כמעט חצי מיליון שקל בשנה .פה
מדובר על  30אלף שקל בשנה,
נדב דואני:

 90אלף.

איציק בן דור :חבל שאני לא הייתי מעורב.
חי אדיב:

לכיתה ,לכיתה.

איציק בן דור :לכיתה 30 .אלף שקל לכיתה אחת שמונה כמעט  40ילדים .לא כמעט ,היא מונה  40ילדים,
ואני חושב שאסור לגעת בזה.
חי אדיב:

טוב .אני מבקש,

איציק בן דור :אסור לגעת בזה.
חי אדיב:

לתקן את אי ההבנה הזו...

יגאל הררי:

אז זה דוגמה למשל שהייתה שאלה שאנחנו קיבלנו תשובה אחרת .אנחנו הבנו שזה כיתה
מעורבת ואמרנו אם זה הולך לכיתה מעורבת זה לפי מספר התלמידים .אז אם אתה אומר
שכל הכיתה זה אפילו  100תלמידים ,לא  120תלמידים,

איציק בן דור 120 :תלמידים.
יגאל הררי:

והם מקבלים  90אלף שקל סך הכל,

איציק בן דור :כן.
יגאל הררי:

אז בסדר ,זה משהו אחר.
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נדב דואני:

אבל אני רוצה את ההצעה שלי להסביר ולהצביע עליה.

חי אדיב:

מה ההצעה שלך?

נדב דואני:

אני מבקש לבטל את הסעיף הזה כי אני מבקש שכל הכסף יעבור לבית הספר ושהמנהלת
תחלק אותו על פי הצורך בכיתות הספורט ,זה הכל.

מאיר חלוואני :ומה עם ניהול עצמאי בבתי הספר.
נדב דואני:

מה זה אסור? מה זה אסור?

מאיר חלוואני :מה עם ניהול עצמאי בבתי הספר?
(מדברים ביחד)
חי אדיב:

או קיי .אנחנו בינתיים נבחן גם את זה אבל לא בדיון הזה.

מאיר חלוואני :רק עוד שאלה .בצופים יש להם גם ,בחטיבה,
נדב דואני:

זה לא ספורט ,מאיר ,זה לא ספורט .זה אומנות ,זה לא ספורט.

(מדברים ביחד)
אמיר כוכבי:

אבל תסביר למה אסור ,יצביעו גם .מה ,היא אמרה אסור,

חי אדיב:

זה לא כרגע רלוונטי לדיון .יש הצעה של נדב ,יש הצעה של מנהל רשות הספורט שאני מבקש
לקבל אותה ושנה הבאה נבדוק עוד פעם כדי לראות,

נדב דואני:

אני רוצה להבין .אפשר להעלות הצעות שלא מופיעות בסדר יום? היועץ המשפטי.

ירון סולברג:

רגע .אין הצעה של מנהל רשות הספורט .יש הצעה של הררי שהוא מסיר אותה .מבטל אותה.

חי אדיב:

מבטל אותה.

נדב דואני:

או קיי .יש את ההצעה שלי,

ירון סולברג:

רגע .נשארת הצעה אחת,

נדב דואני:

אז מי בעד ונגד.

ירון סולברג:

לבטל את הסעיף ,להצביע על זה .תודה רבה.

נדב דואני:

אז אין סעיף נוסף .זה בעד או נגד .אם הוא נופל אז זה נשאר,

ירון סולברג:

נכון.

נדב דואני:

ואם זה עובר זה משתנה.

חי אדיב:

בדיוק .אז קדימה ניצה.

יגאל הררי:

הצעה של ועדת תמיכות עצמה.

חי אדיב:

יגאל ,תבטל את .6.2

ניצה משה:

אני,

חי אדיב:

תצהירי ,מבטל את ,6.2
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ניצה משה:

סעיף ,6.2

חי אדיב:

מבוטל.

ניצה משה:

 .22.3.2או קיי? הצעה,

יגאל הררי:

אני את שלי מוריד,

ירון סולברג:

יש רק הצעה אחת,

נדב דואני:

רק הצעה אחת ,ניצה.

ירון סולברג:

מי בעד,

חי אדיב:

תודה רבה.

ירון סולברג:

לבטל את הסעיף,

ניצה משה:

מי בעד לבטל ,או קיי בסדר.

חי אדיב:

נו.

ניצה משה:

לבטל את הסעיף .מי בעד?

יגאל הררי:

לא ,כנרת.

חי אדיב:

איזה סעיף?

נוה גור:

.6.1

ניצה משה:

סעיף .6.1

כנרת אלישע כהן :אני מצביעה עם נדב כל היום.
ניצה משה:

מי בעד? חוץ מנדב?

אביבה גוטרמן :מה נכון,
(מדברים ביחד)
ניצה משה:

מי בעד לבטל את סעיף ?22.3.2

אביבה גוטרמן :בבקשה שאיציק יסביר,
מאיר חלוואני :חבר'ה,
(מדברים ביחד)
דובר:

אפשר בבקשה ,אפשר בבקשה להבין,

נדב דואני :

למה? למה אם המנהלת רוצה ,איציק? תעשו סדר ותעבירו את הכסף למנהלת בצורה
מסודרת .למה,

מאיר חלוואני :איציק ,זה ניהול,
יגאל הררי:

מאיר ,שאני אסביר לך?

ניצה משה:

אני חוזרת שוב,
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(מדברים ביחד)
ניצה משה:

או קיי,

חי אדיב:

אנחנו,

ירון סולברג :נדב הצביע בעד.
ניצה משה:

מי נגד? מי נגד? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקווה ,יואב ,יגאל ,אופיר,
אביאל ,אמיר ,רגע .מי נמנע?

מאיר חלוואני :רגע ,אני מצטער .חסר לי פה איזה נעלם.
ניצה משה:

או קיי ,יעל נמנעה .ההצעה לא עברה בכל מקרה.

הצבעה:
 1בעד :נדב דואני.
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אמיר כוכבי.
 1נמנעה :יעל ברזילי.
** אביבה גוטרמן ומאיר חלוואני לא השתתפו בהצבעה.
החלטה מספר :150/16
מועצת העירייה מאשרת שלא לבטל את סעיף מס'  :22.3.2מועדון הספורט כדורעף – עמותה המפעילה
שלוש כיתות ספורט בבית הספר ה"ראשונים" במסגרת החינוך הפורמאלי הקצבה לכול כיתת ספורט,
סך של  .₪ 30,000סך הכול – ( ₪ 90,000מספר הכיתות ייבדק מדי שנה).
============================================================
מאיר חלוואני :משה ,תפסיק .תפסיק .סעיף  ,6.2אפשר לדבר עוד על הכסף ,כמה כסף,
ירון סולברג:

מה?

מאיר חלוואני :כמה כסף זה,
ירון סולברג:

לא יודעים אבל הוא הסיר את ההצעה שלו.

מאיר חלוואני :הסרת את ההצעה?
ירון סולברג:

לא ,שלו.

ניצה משה:

של יגאל.

ירון סולברג:

של הררי.

ניצה משה:

יש פה שתי הצעות .אחת של נדב ואחת של יגאל הררי.

אמיר כוכבי:

הלאה ,סיימת .תעברי.

ניצה משה:

או קיי .אני עוברת לנושא הבא .סעיף  23לתבחינים.7.1 .

חי אדיב:

קדימה ,סעיף .23
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ניצה משה:

.23.7.1

חי אדיב:

 ,7.1קדימה.

יגאל הררי:

אני אבטל את ההצעה שלי.

נדב דואני:

מה אתה?

אמיר כוכבי:

למה? זה הצעה טובה ,יגאל.

נדב דואני:

הצעה טובה מאוד.

יגאל הררי:

אני מבטל את ההצעה שלי.

ירון סולברג:

זאת אומרת שאין הצעה לגבי ?23

יגאל הררי:

אין.

נדב דואני:

יש המלצה של ועדת תמיכות.

יגאל הררי:

כן.

נדב דואני:

.7.2

חי אדיב:

תודה רבה .מי בעד? מי נגד? מסיר ,או קיי.

ירון סולברג:

הצעה  ,2סעיף  ,7.2הצעה של נדב דואני ,של חבר המועצה דואני ,בסעיף  23שורה לפני הסוף.
בשנת  2016כמובן הכוונה עכשיו שזה יהיה,

נדב דואני:

 ,17ברור.

ירון סולברג:

במקום שיעור של  10אחוז יינתן לעמותות הפועלות בתחום הכדורגל וכדורעף ,נדב מציע
ייכתב  20אחוז .או קיי?

נדב דואני:

אני מבקש למשוך את זה.

ירון סולברג:

למשוך את זה?

נדב דואני:

כן.

ירון סולברג:

אז זה גם יורד ,יפה .נשארנו עם ההצעה של הוועדה שרק טעות ,תיקון טכני .בשנת ,2016
במקום זה ישונה ל 2017-והשאלה כאן לגבי העמותות שפועלות בתחום הכדורגל והכדורעף.
אם יבואו העמותות שפועלות בתחום הכדורסל או שאתם רוצים משהו אחר .כי תשימו לב,
רגע .בואו נסביר שנייה .בסוף הסעיף של  23כל שנה אתם קובעים או אמורים לקבוע תחום
אחר שיהיה מועדף כדי לתת לו דחיפה .בשנת  2015לא ,השמטת את זה בטעות ,אפשר לראות,
היה  10אחוז לתחום הכדורגל .בשנת  2016היה לתחום הכדורגל והכדורעף .בשנת  2017אתם
צריכים לקבוע לאיזה תחומים ,זה הכול.

יגאל הררי:

 2016אמרנו כדורעף ,כדורסל וכדורגל.

ירון סולברג:

לא .על  2017זה לא כתוב.
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אמיר כוכבי:

כתוב כדורסל.

ירון סולברג:

אתם רוצים להעביר לתחומים אחרים ,תגיד.

נדב דואני:

...אתה רוצה להביא לוועדת ספורט.

חיים שאבי:

אני מציע שאת הנושא של ההחלטה לגבי מי בין העמותות נעביר את זה לוועדת ספורט .לא
כרגע נקבל את ההחלטה.

נדב דואני:

אם אתה מעביר את זה לוועדת ספורט אז אני כן רוצה להצביע על הסעיף שלי.

חיים שאבי:

מה זה?

נדב דואני:

אני כן רוצה להצביע על הסעיף שלי 20 ,במקום  10אחוז.

חיים שאבי:

איך אתה יכול ,זה תבחין.

נדב דואני:

מה הקשר .היה לי ,הייתה לי הצעה שמשכתי אבל אם זה חוזר חזרה לוועדת,

חיים שאבי:

קודם כל זה לא תבחין .יש פה תבחינים,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

אני רוצה את היקף התמיכה להצביע.

חיים שאבי:

שמה?

נדב דואני:

תשמע ,רגע ,אני רוצה לדעת .אדוני היועץ המשפטי.

משה חנוכה:

על מה אנחנו מדברים ,נדב?

נדב דואני:

אני מס כים עם ההצעה של חיים להחזיר את זה חזרה לוועדה כדי לקבל החלטה איזה קבוצה
מקבלת תמיכה חד-פעמית ... ,שנתי .אם זה מקובל ,האם נוכל  ...חזרה את היקף התמיכה,
 30 ,20 ,10או  5אחוז?

ירון סולברג:

אנחנו צריכים לפרסם ,לא הצלחתי להבין,

נדב דואני:

סגן ראש העירייה חיים שאבי מבקש להוריד את הסעיף הזה ולהחזיר אותו לדיון בוועדת
הספורט ושם לקבל את ההחלטה איזה עמותה תקבל את הבונוס .בסדר?

ירון סולברג:

לא .כי אתם צריכים להחליט כפי שהחלטתם בכל שנה,

משה חנוכה:

נדב ,אתה רוצה שהבונוס ילך לעמותת הכדורסל?

נדב דואני:

אני לא  ...אני רוצה כדורגל.

ירון סולברג:

נדב .זה תחום שאתם צריכים כל פעם לבחור.

נדב דואני:

אני יודע ,אבל חיים מבקש לא לדון בזה כרגע,

ירון סולברג:

אבל אין בעיה .המשמעות היא שלא נוכל לפרסם בתבחינים.

(מדברים ביחד)
חיים שאבי:

התבחין היה ש 10-אחוז מסל התמיכות יינתן לקבוצה מועדפת .זה הקריטריון.
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נדב דואני:

מי המועדפת? מי המועדפת?

חיים שאבי:

יבחרו בוועדת הספורט.

נדב דואני:

אבל אומר לך שאתה לא יכול.

חיים שאבי:

כן יכול.

נדב דואני:

למה אתה שואל שאלות כשאתה לא באמת רוצה לשמוע את התשובה?

(מדברים ביחד)
איציק בן דור :אני יודע הכול .אני עושה את זה שנים .זה לא שינוי תבחינים ,לא צריכים להביא להחליט על
זה ,שנייה .ה 10-אחוז הוא תבחין שמועצת העיר בהמלצה של רשות הספורט יכולה לקבוע
למי לתת את ה 10-אחוז אבל זה לא שינוי בתבחינים .זה התבחין של לתת  10אחוז זה בסדר
אבל אנחנו לא צריכים לקבוע את זה עכשיו .אנחנו רוצים לקבוע את זה לקראת סוף השנה,
לראות איפה העמותות נמצאות ,לראות את מי אנחנו יכולים לתמוך ,לראות את מי אנחנו
רוצים לקדם .אתם יכולים להצביע אחרי זה מה שאתם רוצים אבל זה לא שינוי בתבחינים.
התבחין נמצא .התבחין אומר שניתן  10אחוז למי שענף מועדף שמועצת העיר תחליט.
חיים שאבי:

או קיי.

איציק בן דור :זה התבחין .אבל לא צריך להחליט על זה עכשיו.
מאיר חלוואני :אבל אתה לא יודע מי,
(מדברים ביחד)
ירון סולברג:

אז אני חושב אחרת .שנה שעברה וב ,2015-זה כתוב מולכם זה מופיע ,סליחה2015 ,2015 ,
כתוב במפורש שזה היה לתחום הכדורגל.

איציק בן דור :זה לא שינוי בתבחינים ,אבל.
חי אדיב:

קדימה.

ירון סולברג:

ב 2016-הגדרתם תחום ,הגדרתם תחום .גם עכשיו צריך להגדיר תחום לשנת  .2017מועצת
העיר מחליטה עכשיו על העדפה הזו ולא בהמשך ולא בסוף השנה .וככה זה ,למה להמציא את
הגלגל כל פעם?

(מדברים ביחד)
חי אדיב:

בואו נדלג רגע על הסעיף הזה עוד כמה דקות וימשיך הלאה ,נחזור אליו .הלאה.

נדב דואני:

מה? רגע ,מה הוחלט?

חי אדיב:

אנחנו נדחה...

חיים שאבי:

אני יכול להציע משהו? חי ,שלא נעשה משהן בלתי הפיך.

חי אדיב:

כן .אז נחשוב עוד שתי דקות.
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חיים שאבי:

התבחינים ,אפשר לאשר אותם עד ראשון לספטמבר,

(מדברים ביחד)
חיים שאבי:

יש לך זמן .החוק מאפשר לך.

חי אדיב:

אין זמן.

חיים שאבי:

בטח שיש לך.

חי אדיב:

טוב ,הלאה .בואו נגמור,

חיים שאבי:

עד הראשון לספטמבר.

חי אדיב:

שנייה .בואו נדחה את זה לכמה דקות ,בואו נגמור את הסעיפים האחרים.

נדב דואני:

סעיף  7חוזרים?

חיים שאבי:

מה סעיף .7

נדב דואני:

חיים ,אני מודה שהפעם לא עשיתם ישיבת קואליציה לפני כן כדי לסגור את הדברים.

כנרת אלישע כהן :לא נכון .ישבנו אתמול חמישה.
חי אדיב:

כרגע,

כנרת אלישע כהן :סגרנו .זה פשוט פה בלגן.
(מדברים ביחד)
חי אדיב:

רוצים לשמוע את כולם .כן .הלאה.

מאיר חלוואני :עדיין אני רוצה לשאול למה יש בעיה להסכים עם מה שיגאל רוצה?
חי אדיב:

שנייה ,בואו נעבור לסעיף .26

יגאל הררי:

אנחנו מושכים את הסעיף ,אני מושך.

חי אדיב:

הפעם רצינו לשמוע את כולם...

נדב דואני:

סעיף .8

יגאל הררי:

סעיף  26אני מושך את ההצעות שלי.

חי אדיב:

זה מה זה?

ירון סולברג:

בסדר ,אז ,8.1

(מדברים ביחד)
אמיר כוכבי:

.8.5

יגאל הררי:

 8.6.... 8.4 .8.3 .8.1אני מושך,

ירון סולברג:

רגע ,בואו נלך,

יגאל הררי:

בואו נצביע,

ירון סולברג:

ההצעה של נדב דואני.
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ניצה משה:

סעיף,

נדב דואני:

אני יכול רגע להסביר ,ניצה? אני רוצה משפט.

חי אדיב:

רק שנייה.

ניצה משה:

כן.

חי אדיב:

רק שנייה .רבותיי ,הסעיף הזה אני מבקש להשאיר אותו לסוף.

יגאל הררי:

לא ,אבל תקשיב רגע.

חי אדיב:

אני מקבל,

יגאל הררי:

לא משנים אותו אבל .אנחנו לא רוצים ,אנחנו מצביעים נגד ההצעה של נדב.

חי אדיב:

זה מה שהיה פעם?

יגאל הררי:

כן.

חי אדיב:

או קיי.

נדב דואני:

אני,

חי אדיב:

אני מקבל את ההמלצה שלך.

יגאל הררי:

גמרנו.

חי אדיב:

או קיי.

יגאל הררי:

יאללה ניצה.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף,

נדב דואני:

רגע ,אני יכול,

ניצה משה:

,26

יגאל הררי:

סעיף ,8.1 ,26

נדב דואני:

אני רוצה להסביר את הסעיפים שלי.

חי אדיב:

יגאל ,תקריא,

נדב דואני:

ניצה ,תני לי רגע להסביר את הנושאים שלי .מותר לי להגיב .אני חושב שיש פה תמונה לא
נכונה של המציאות באותו ,בניקוד.

יגאל הררי:

אבל למה לא עשית את זה בוועדת ספורט?

נדב דואני:

כי ועדת ספורט פעם אחת קבעו אותה ב ,סליחה .ועדת ספורט זה לא משנה ,הייתי שם אבל
לא התנהל דיון על זה ועכשיו אני רוצה דבר .חי ,תן לי רגע .תן לי .תמיכות פעם אחת בארבע
ופעם אחת ביום שיודעים שאני בעבודה ואי אפשר לעבוד ככה .אני רוצה להגיד משפט
בבקשה ,ניצה ,ניצה .תגידי שיהיה שקט.

חי אדיב:

למה פוליטיקאים צריכים להחליט לכדורגל?
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נדב דואני:

טוב ,אני רוצה רגע להסביר את הסעיפים.

חי אדיב:

כן.

נדב דואני:

אנחנו כולנו מכירים את הפעילות של עמותת הכדורגל של הבוגרים .העמותה הזאתי אין לה
בית ספר ,יגאל ,תנו לי בבקשה לדבר בלי להפריע .יש להם נבחרת בלי בית ספר שיכול לייצר
להם הכנסות נוספות והם נמצאים במצב גרעוני ויש פה סכנה שהם יסגרו .אני לא חושב
שמישהו פה רוצה שהם יסגרו .יש פה גאווה מאוד מאוד גדולה עם ההישגים שלהם ,סליחה
חיים .יש פה מן הצד השני הפקרות עם התקצוב של כדורעף .כדורעף חופים לוקחים שלושה
אנשים והופכים אותם לשלוש קבוצות .זה דבר לא נורמלי .אי אפשר להמשיך עם התקצוב
המופרז הזה לעמותת הכדורעף בהוד השרון .עמותה שמקבלת במישרין ובעקיפין למעלה מ-
 1.2מיליון שקלים כל שנה ואין להם את היקפי הילדים והפעילות של העמותות האחרות .לכן
אני מבקש לעשות מעט סדר ,סליחה חבר'ה .מעט סדר ולהוריד את הניקוד של העמותות
האחרות כדי לעזור באמת לעמותת הכדורגל .וזה בעיקר הכדורעף .אני לא חושב שיש  ...על
מישהו אחר.

ניצה משה:

או קיי .אני מעלה להצבעה.

משה חנוכה:

הכדורסל זה לא משפיע?

נדב דואני:

לא.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד סעיף  ,8.2הצעה של נדב דואני .מי בעד? נדב ,אביבה ,או קיי .מי
נגד? חי ,יגאל ,חיים,

יגאל הררי:

בסדר ,מספיק  3מול ...2

ניצה משה:

או קיי ,אני עוברת,

כנרת אלישע :מה? לא שמעתי.
ניצה משה:

לא ,ההצעה של נדב ,לגבי הכדורגל וכדורעף חופים לא התקבלה

יגאל שמעון:

לא התקבלה.

ניצה משה:

עכשיו ,אני עוברת להצעה,

מאיר חלוואני :מה ,אין שאלה מי נמנע או שאתם,
נדב דואני:

יש ,יש ,יש,

מאיר חלוואני :ויתרתם על האופציה הזאת?
ניצה משה:

אני עוברת להצעה,

מאיר חלוואני :ניצה,
נדב דואני:

ניצה ,הוא רוצה מי נמנע.
131

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  15/16מיום 27.07.16

מאיר חלוואני :שאלתי אם יש אופציה לנמנע.
ניצה משה:

סליחה.

מאיר חלוואני :סליחה ,נמנע.
ניצה משה:

מאיר נמנע.

הצבעה:
 2בעד ההצעה :נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 3נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון חיים שאבי
 1נמנע :מאיר חלוואני
החלטה מס' :152/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני ומאשרת את סעיף  8.2כך שבליגת
העל ,ב"כדורגל" הניקוד נשאר  600ו"בכדורעף חופים" הניקוד נשאר .15
=========================================================
דובר:

ועכשיו זה לא כדורעף.

ניצה משה:

אני עוברת ל ,8.4-גם כן של נדב .מי בעד? נדב,

אמיר כוכבי:

רגע ,אתה לא רוצה להסביר אותה?

ניצה משה:

נדב ,אביבה .מי נגד?

מאיר חלוואני :אני גם בעד.
ניצה משה:

אתה בעד? מאיר גם בעד .מי נגד? חי ,יגאל שמעון ,שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקווה ,יגאל הררי,
אופיר ,אביאל.

יגאל שמעון:

אמיר כוכבי ויעל.

ניצה משה:

אמיר כוכבי ויעל.

יגאל שמעון:

או קיי.

ניצה משה:

אין נמנעים.

יגאל שמעון:

תודה רבה .אין נמנעים.

הצבעה:
 3בעד :נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני.
 12נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אמיר כוכבי ויעל ברזילי.

החלטה מס' :153/16
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מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני ומאשרת את סעיף  8.4כך שבליגה
הלאומית ,ב"כדורגל" הניקוד נשאר  500וב"כדורעף" הניקוד נשאר .60
=============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  .8.7מי בעד? נדב ,אביבה .מי נגד? חי ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה,
תקווה ,יגאל הררי ,אופיר ,אביאל ,יעל ,אמיר ..

יגאל שמעון:

מי נמנע?

ניצה משה:

מי נמנע? מאיר.

הצבעה:
 2בעד ההצעה :נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 12נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :154/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני ומאשרת את סעיף  8.7כך שבנוער
ב"כדורגל" הניקוד נשאר  50וב"כדורעף" הניקוד נשאר .25
=============================================================
יגאל שמעון :מאיר ,תודה.
ניצה כהן משה :או קיי .אני עוברת ל .8.8-מי בעד? אביבה ונדב .מי נגד? חי ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה,
תקווה ,יגאל הררי ,אופיר ,אביאל ,יעל ,אמיר.
יגאל שמעון:

מי נמנע?

ניצה כהן משה :מי נמנע? מאיר .או קיי.
יגאל שמעון:

תודה רבה .תודה.

הצבעה
 2בעד ההצעה :נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 12נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :155/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני ומאשרת את סעיף  8.8כך שבנערים
ב"כדורגל" הניקוד נשאר  30וב"כדורעף" הניקוד נשאר.20
=============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא ,סעיף .27
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נדב דואני:

אני רוצה תיקון קטן בסעיף הזה .אני מבקש למחוק אותו למעט  27.5שנותן בונוס לקבוצה
שיש לה קבוצת נשים.

יגאל הררי:

למה?

נדב דואני:

בסדר ,אני רוצה לתת כסף למי שיש נשים .כל היתר לא .נשים אני בעד לעודד ,כל היתר
"התפירה" הזאת ,אני לא אוהב אותה.

ירון סולברג:

לא הבנתי .אנחנו כתבנו בפירוט ,אתה מבקש לבטל מ 27.1-עד  27.4כולל.

נדב דואני:

מעשרים ,רגע ,מה רשמתי.

ניצה משה:

,27.1

נדב דואני:

נכון ,סליחה .טעות שלי .כן ,כן .זה בסדר .לא משנה.

ניצה משה:

מי בעד סעיף מספר  27.1ועד  ?27.4לבטל

ירון סולברג:

לבטל.

ניצה משה:

לבטל ,כן .נדב ,אביבה .מי נגד? חי ,יגאל ,חיים ,כנרת ,חנוכה ,תקווה ,יגאל הררי ,אופיר,
אביאל ,אמיר ,יעל .מי נמנע? מאיר נמנע.

הצבעה:
 2בעד ההצעה :נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 11נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :156/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני ומאשרת את סעיף  27כפי שנרשם
בתבחינים שאושרו בשנת .2016
=============================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף חדש 45 ,א' לתבחינים .הצעה של ועדת התמיכות .תנועת נוער שתוכיח בפני
ועדת התמיכות כי היא מפעילה,

משה חנוכה:

שהיא מפעילה,

ניצה משה:

שנת שירות ,תהיה זכאית,

ירון סולברג:

סליחה ,מפעילה ומשכנת.

ניצה משה:

משכנת .תהיה זכאית לסכום של  50אלף ,₪

יגאל הררי:

אני רוצה לתקן,

ניצה משה:

שיופנו למימון שכירות המבנה שבו השינשינים גרים.

יגאל הררי:

אני רוצה לתקן את ההצעה.
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כנרת אלישע כהן :ירון ,זה כמו קמחא דפסחא.
יגאל הררי:

אני רוצה לתקן את ההצעה ל 75-אלף שקלים ,במקום  50אלף שקלים .אני מבקש להביא
תיקון 75 .אלף שקלים ולא  50אלף שקלים.

חי אדיב:

למה?

יגאל הררי:

כי הם יכללו גם את השכירות ,גם את המים ,גם את החשמל וגם את הארנונה.

חי אדיב:

לא חישבתם את זה בוועדה?

יגאל הררי:

לא חישבנו .חישבנו רק את השכירות .זה יוצא  6,250שקל 6,250 ,שקל לחודש כולל הכל .כי
אחרת לא יקומו כאלה.

חי אדיב:

חנוכה ,אתה מכיר את זה?

אביבה גוטרמן :אפשר להוסיף?
יגאל הררי:

לגבי ה-ש"שינים,

חי אדיב:

הלאה ,ש"שינים.

חיים שאבי:

בסדר ,בסדר.

יגאל שמעון:

מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד? רגע ,כולל ה ...או,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

 ,75נכון?

יגאל שמעון:

מי בעד? מאיר? כולם פה אחד .תודה רבה.

הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :157/16
מועצת העירייה מאשרת את סעיף 45א .לתבחינים כך שתנועת נוער שתוכיח בפני ועדת התמיכות ,כי היא
מפעילה ומשכנת בעיר הוד השרון  6ש"ש (מתנדבי שנת שירות) תהיה זכאית לסכום של ,₪ 75,000
שישמשו ךמימון שכירות המבנה שבו הש"ש מתגוררים.
==============================================================
חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

סעיף  57לתבחינים.

אביבה גוטרמן :זה חשוב מאוד.
ניצה משה:

תבחינים נוספים לתמיכה בבתי ספר .במקום  2,400יבוא  3,500למוסינזון .מי בעד?
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אמיר כוכבי:

רגע ,רגע.

אמיר כוכבי:

ניצה ,איפה זה פה?

ניצה משה:

 57תבחינים ,ג'  5עמוד  9בישן .בתבחינים עמוד  9ג' .57 5

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

היה  ,2,400או קיי?

ירון סולברג:

היה .3,000

חנה גולן:

לא ,היה  3,000ו...

חי אדיב:

העלינו את זה ל .3.5-הלאה.

אמיר כוכבי:

לפי מה זה?

חי אדיב:

מי בעד?

אמיר כוכבי:

לפי מה זה? זה משווה את זה את מה שמשלמים

מאיר חלוואני :כבר הצבענו על זה.
יגאל הררי:

לפי תלמיד.

דובר:

פר תלמיד.

אמיר כוכבי:

לפי מה ,זה משווה את זה למה שמשלמים בבית ספר רגיל?

חי אדיב:

כולם בעד.

ניצה משה:

כולם בעד?

חי אדיב:

כן.

יגאל שמעון:

כן ,פה אחד .תודה.

הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרה אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :158
מועצת העירייה מאשרת את סעיף  57בתבחינים לתמיכה בבתי ספר .ה"מפתחות" לתמיכה בבתי הספר
כדלקמן (על פי נתוני שנת הלימודים תשס"ה):חט"ע  ₪ 3,500לכל ילד.
===========================================================
ניצה משה:

סעיף ,60

יגאל הררי:

אנחנו המלצנו לבטל את זה.

נדב דואני:

אני מבקש הסבר.

ניצה משה:

התמיכה תיועד לביצוע פעולות שהעירייה מפעילה בבתי ספר לפי דרגות גיל.
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יגאל הררי:

אנחנו המלצנו לבטל,

אביבה גוטרמן :מה? מה זה?
ניצה משה:

ביקשו לבטל את זה.

נדב דואני:

תסבירו מה זה .אני לא מבין את ההקשרים.

דוברת:

שואלים מה זה.

נדב דואני:

אני לא מבין,

חי אדיב:

יגאל ,תסביר.

אופיר טואיל :אני אסביר ,אני אסביר .יש לנו את הסעיף הקודם של  3,500שקל פר תלמיד .יש תלמידי הוד
השרון שלומדים מחוץ לעיר .דתיים שלומדים מחוץ לעיר ובעקבות זה שהם לומדים מחוץ
לעיר הם צריכים לשלם ,ההורים משלמים סכומים גבוהים .אז עכשיו אנחנו רוצים שגם
הורים ,גם הילדים האלה ,יקבלו את ה 3.5-אלף שקל כל תלמיד.
מאיר חלוואני :כמה אלה יש?
יגאל הררי:

סעיף  60מדברים.

אופיר טואיל :כמה מה?
נדב דואני:

כמה כאלה יש?

אופיר טואיל.39 :
אמיר כוכבי:

הום זה ,39

אביבה גוטרמן :איפה הם לומדים?
אופיר טואיל :רעננה כפר סבא.
מאיר חלוואני :הם לומדים מחוץ לעיר בגלל שאין מסגרות בעיר?
אופיר טואיל :כן ,אין מסגרות,
מאיר חלוואני :או שהם בחרו משהו אחר?
אופיר טואיל :לא ,לא ,לא ,לא .זה גם המיפוי של המשרד.
אביבה גוטרמן :זה במסגרת מוכר ברשות?
אופיר טואיל :כן ,כן .ישיבת בני עקיבא וכל זה.
אמיר כוכבי:

אז זה תופס גם על האנתרופוסופי.

מאיר חלוואני :אם זה עולה בתבחינים כן .אני לא יודע.
אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת .זה תופס גם על האנתרופוסופי .הם גם מחוץ לעיר ,הם גם מוכר ורשום.

אופיר טואיל :לא ,אבל יש להם אופציה.
אמיר כוכבי:

איזה אופציה יש להם? הוא בזרם חינוך אנתרופוסופי.
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יגאל הררי:

לא קשור ,הורדנו את הסעיף הזה.

אמיר כוכבי:

מה זה הורדתם?

אביבה גוטרמן :הורדנו? למה?
יגאל הררי:

אנחנו ממליצים להוריד את הסעיף,

אמיר כוכבי:

כדי שאפשר יהיה לתקצב כאלה.

יגאל הררי:

לא.

אמיר כוכבי:

מה לא?

אביבה גוטרמן :יאללה ,הלאה .הורדנו אז מה יש לדבר?
אמיר כוכבי:

זה בדיוק מה שהוא רוצה .הוא הציע להוריד את הסעיף.

יגאל הררי:

לא ,אבל אנחנו לא יכולים לממן ,אנחנו המלצנו כי אנחנו לא רוצים לממן לעיריית רעננה,

אמיר כוכבי:

לא הבנתי .כשאתה אומר הסעיף ירד,

יגאל הררי:

שהיא בסך הכל מקבלת  750שקלים לפי החוק,

אמיר כוכבי:

נו?

יגאל הררי:

אני לא אבוא לעיריית רעננה אתן לה פרס  2,800שקל.

אמיר כוכבי:

אתה צודק.

אביבה גוטרמן :נכון.
אמיר כוכבי:

אז לא הבנתי ,אז הורדת את,

(מדברים ביחד)
מאיר חלוואני :לא ,לא הבנתי.
חי אדיב:

זה יורד מסדר היום לפי ההמלצה של החבר'ה .מי שרוצה להצביע נגד שיצביע נגד .קדימה.

(מדברים ביחד)
כנרת אלישע כהן :שמישהו אחד יגיד משהו אחד .כל אחד פה אומר משהו אחר ,איך אפשר להבין מה הולך
כאן?
חי אדיב:

אנחנו מקבלים את ההמלצה... ,

אמיר כוכבי:

אתה רוצה להתחיל לשלם לרעננה  3,500שקל על כל תלמיד?

ניצה משה:

רגע ,רגע .מי בעד סעיף  ?60בואו נצביע. ,

חי אדיב:

אני,

ירון סולברג:

לבטל את סעיף .60

ניצה משה:

לבטל את סעיף  60לתבחינים .מי בעד? חי ,יגאל ,כנרת ,תקווה ,מאיר ,יגאל הררי ,אופיר,
אביאל ,אביבה ,נדב .מי נגד? מי נמנע? אמיר ויעל.
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הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,מאיר חלוואני ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ונדב דואני.
 2נמנעים :יעל ברזילי ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :159/16
מועצת העירייה מאשרת ביטול סעיף  60בתבחינים לתמיכה בבתי ספר  -התמיכה תיועד לביצוע פעולות
שהעירייה מפעילה בבתי ספר לפי דרגות גיל.
=============================================================
יגאל שמעון:

או קיי ,תמשיכי הלאה.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  .61.2במקום  60אחוז יבוא  25אחוז ,של נדב.

יגאל הררי:

אנחנו מתנגדים.

מאיר חלוואני :מה זה אומר ,נדב?
יגאל שמעון:

מי בעד ההצעה של נדב?

אמיר כוכבי:

תן רגע לקרוא אותה.

ניצה משה:

מי בעד,

מאיר חלוואני :רגע ,רגע.
נדב דואני:

לא ,רגע רגע .אני רוצה להסביר .הנושא של ליבה .אני חושב שכולנו פה בעד לימודי ליבה בבתי
הספר ואנחנו מעודדים לימודי ליבה .אנחנו כל הזמן מתהדרים בנושא הזה ולכן אני מבקש
שהתמיכה בגופים שאינם מלמדים ליבה יעמוד על  25אחוז ולא על  60אחוז.

אביבה גוטרמן :ולא על .60
נדב דואני:

ולא על  60אחוז .לא יכול להיות שאנחנו נממן בהוד השרון גופים שאינם מלמדים לימודי
ליבה .זה לא מסתדר עם שום אג'נדה חינוכית שיש פה למישהו על השולחן ,ואם יש אז
שיצביע להשאיר את זה ככה.

ירון סולברג:

זה לא אומר ,זה לא אומר שאפשר יהיה להעביר ,כי צריך שבמוסד יהיו  80אחוז  ...בהוד
השרון אז אי אפשר פתאום ,תבינו מה אתם מצביעים.

מאיר חלוואני :אופיר ,זה הפוך ל,
ירון סולברג:

לא יודע ,כל אחד מביא,

אופיר טואיל :לא ,לא ,זה  .59למה  ?60זה  ,59סליחה .אני לא .על  ...זה בסדר.
נדב דואני:

איפה אתם ,חבר'ה?

ניצה משה:

על  60הצביעו עכשיו.
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אופיר טואיל :התמיכה תיועד לביצוע פעולות שאינן מופיעות בבתי הספר לפי דרגות,
ניצה משה:

לא ,לא ,לא ,לא .כבר הצבעתם על סעיף .60

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

הוא צודק.

חי אדיב:

ניצה ,אנחנו ב.61.2-

ירון סולברג:

חבר'ה ,אני לא רוצה שיהיה מצב שמישהו כאן  ...יש הטעיה ,סליחה.

מאיר חלוואני :יש הטעיה.
ירון סולברג:

תקבלו כל החלטה שיהיה ברור .ההצבעה הייתה על ,אנחנו חוזרים,

חי אדיב:

על .60

ירון סולברג:

סעיף אחד אחורה .חוזרים לסעיף  60שכרגע הוא מופיע בתבחינים כך" :התמיכה תיועד
לביצוע פעולות שהעירייה מפעילה בבתי הספר לפי דרגות גיל" .זאת הייתה הבקשה לבטל.
אתם הצבעתם בעד ביטול הסעיף הזה.

אביבה גוטרמן :נכון.
ירון סולברג:

מה שאני מנסה להסביר זה שהעובדה שהסעיף הזה בוטל זה לא אומר שניתן יהיה להעביר
סכום של  3,500ילדים שלומדים מחוץ להוד השרון.

אופיר טואיל :למה?
אמיר כוכבי:

כי יש עוד סעיפים אחרים.

ירון סולברג:

כי יש עוד סעיפים נוספים ,למשל ש 80-אחוז מהפעילות...

אביבה גוטרמן :מה ,למה להעביר .אני לא מבינה ,למה,
ירון סולברג:

צריך להיות בהוד השרון ולכן זה לא יעמוד בזה ,אז,

חי אדיב:

טוב .אופיר ,זה דיון אחר ... .את הבקשה שלך ,אין בעיה.

יגאל הררי:

אמרנו את זה מראש גם .זה לא הגיוני,

חי אדיב:

 ...דיון אחר כך .זה בינינו ,אבל בוא ,קדימה 60 .ירד מסדר היום .נקודה .הצביעו,

ניצה משה:

 .61.2או קיי.

נדב דואני:

אז אני רוצה רגע להסביר פעם נוספת .אני חושב שאם אנחנו ,אדוני ראש העירייה ,רוצים
לעודד לימודי ליבה אני חושב שאין ספק שאתה רוצה לעודד לימודי ליבה ואם אתה מצביע
נגד זה מראה לי שיש לך ספק ,אני מבקש להצביע על הסעיף שהתמיכה תהיה מינימלית של
 25אחוז ולא  60אחוז כי אנחנו בהוד השרון צריכים לעודד לימודי ליבה בקרב כל ילדי העיר
הוד השרון.

אמיר כוכבי:

אמן.
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נדב דואני:

אמן .תודה.

יגאל הררי:

ניצה ,אפשר להעלות את זה להצבעה?

חי אדיב:

חנוכה זה הסעיף שלך.

יגאל הררי:

דבר.

נדב דואני:

של חנוכה? זה שלך?

יגאל הררי:

חנוכה,

חי אדיב:

זה לא שלך?

יגאל הררי:

מה פתאום ,זה על בתי הספר החרדים.

נדב דואני:

לעבודה,

משה חנוכה:

להגנה ולשלום.

נדב דואני:

זה חייבים בלימודי ליבה,

אמיר כוכבי:

אפשר להצביע?

נדב דואני:

אפשר להצביע בבקשה?

ניצה משה:

כן.

חי אדיב:

שומרים על סטטוס קוו.

יגאל הררי:

בדיוק.

נדב דואני:

למה? סטטוס קוו אבל בואו,

(מדברים ביחד)
ניצה משה:

סליחה,

נדב דואני:

אתה חרדים אתה ואופיר.

ניצה משה:

מי בעד ההצעה של נדב? מי בעד? נדב ,יעל,

אביבה גוטרמן :אם הם רוצים להיות בורים ,בעיה שלהם.
אמיר כוכבי:

אבל למה אני צריך לממן את הבורות הזאת?

ניצה משה:

חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקווה,

נדב דואני:

הם ילדים ואני רוצה לתת להם יותר ממה שנותנים להם

ניצה משה:

יגאל הררי,

נדב דואני:

לתת להם יותר ממה שרוצים לתת להם.

ניצה משה:

אופיר ,אתה מצביע?

נדב דואני:

אני רוצה שילמדו אותם מתמטיקה ואנגלית ומדעים.

ניצה משה:

ואביאל .או קיי.
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(מדברים ביחד)
ניצה משה:

מאיר?

מאיר חלוואני :אני לא שומע נמנע.
ניצה משה:

מאיר?

מאיר חלוואני :כן.
ניצה משה:

ההצעה של נדב דואני,

מאיר חלוואני :לא ,לא שאלת .אמרת מי נגד מי בעד.
ניצה משה:

מי נמנע? מאיר.

הצבעה:
 3בעד :נדב דואני ,אמיר כוכבי יעל ברזילי.
 9נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :160/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר נדב דואני לסעיף  61.2בנושא לימודי הליבה כך
שהסעיף נשאר 61.2" :אם אינו ממלא אחר לימודי הליבה שנקבעו על ידי משרד החינוך – .60%
=============================================================
ניצה משה:

כיוון שעברו  4שעות ואנחנו מבקשים להאריך את הישיבה .אני צריכה הצבעה של שלושה
רבעים מתוך חברי המועצה .מי בעד להאריך את הישיבה? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת,
חנוכה ,תקווה ,יגאל? יגאל בעד .אופיר בעד .אביאל .מי עוד בעד? רבותיי ,מי עוד בעד?

נדב דואני:

רגע ,רגע .אביבה לא מסכימה להמשיך.

ניצה משה:

אביבה לא מסכימה .או קיי.

אביבה גוטרמן :ישיבה שלא מן המניין?
חי אדיב:

לא .זה המשך הישיבה.

ניצה משה:

מאיר מה הצבעת?

מאיר חלוואני :נגד.
ניצה משה:

נגד .אז רגע ,אז יש לנו ,מי נגד?

חי אדיב:

אתה יודע מה המשמעות של זה?

נדב דואני:

אין בעיה,

מאיר חלוואני :אין שום בעיה ,אבל אני רוצה להגיד לך עוד משהו .אני פעם אחת רוצה שתסבירו פעם בשבילי
משהו .תצביע ,בוא נתכנס .לא ,בוא נתכנס ,בבקשה .תצביעו פעם משהו בשבילנו.
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חיים שאבי:

אביבה בעד.

נדב דואני:

ניצה 9 ,מול .5

משה חנוכה:

אביבה בעד העמותות ,נדב.

נדב דואני:

גם אנחנו בעד העמותות.

משה חנוכה:

אז בוא ,אביבה בעד,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

אנחנו בעד העמותות ואנחנו נמשיך בשבוע הבא,

ניצה משה:

בעד? או קיי ,אז אביבה בעד.

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

ניצה ,אביבה,...

אמיר כוכבי:

ניצה .נגמרה הישיבה.

נדב דואני:

אין הארכה .לא הבנת אותה .היא נגד ההארכה.

הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקווה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ.
 5נגד :מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ואביבה גוטרמן.
החלטה מס' :161/16
בהתאם לסעיף  48לתקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן מסתיימת ישיבת מועצת העירייה מן
המניין  ,15/16כיוון שלא הייתה הסכמה של שלושה רבעים מחברי המועצה הנוכחים להמשכה מעבר ל4-
שעות.
==============================================================
(מדברים ביחד)
חי אדיב:

אנחנו נזמן ישיבה בשבוע הבא.

הישיבה הסתיימה

__________________
חי אדיב
ראש העירייה

__________________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה
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