עיריית הוד השרון
מזכירות העירייה
טלפון09-7759557 :
פקס09-7759560 :
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נוכחים:
מר יגאל שמעון ,סגן מ"מ ראש העירייה
מר חיים שאבי ,סגן ראש העירייה
הגב' כנרת אלישע כהן ,המשנה לראש העירייה וחברת המועצה
מר משה חנוכה ,חבר המועצה
הגב' תקוה גלם ,חברת המועצה
מר אופיר טואיל ,חבר המועצה
מר אביאל אברמוביץ ,חבר המועצה
מר אמיר כוכבי ,חבר המועצה
הגב' יעל ברזילי  ,חברת המועצה
הגב' אביבה גוטרמן  ,חברת המועצה
מר מאיר חלוואני ,חבר המועצה
הגב' עדי ברמוחה ,חברת המועצה
נעדרו מהישיבה:
מר חי אדיב ,ראש העירייה
מר יואב רוזן ,סגן ראש העירייה
מר יגאל הררי ,חבר ממועצה
מר נדב דואני,חבר המועצה
מר נוה גור ,חבר המועצה
משתתפים:
הגב' חנה גולן ,מנכ"לית העירייה
מר אבידע שדה ,סגן היועמ"ש לעירייה
הגב' ניצה משה ,מרכזת ישיבות המועצה
מר איל מימון ,גזבר העירייה

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  17/16מיום 21.9.16

על סדר היום:

 .1הנושא :אישור תב"ר מס' : 1452
פיתוח מתחם  1202ע"ס .₪20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח  .מצ"ב בקשת מהנדס העירייה  -נספח א'.
הצעת החלטה:
מועצת ה עירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1452פיתוח מתחם  1202ע"ס ₪ 20,000,000
במימון קרן פיתוח.
 .2הנושא :הגדלה ושינוי מקורות מימון בתב"ר מס' :1368
תב"ר מס'  – 1368הקמת חט"ב השקמים ע"ס .₪ 20,000,000
הגדלה מ  ₪ 20,000,000ל .₪ 35,000,000
מקורות מימון :משרד החינוך ו/או מפעל הפיס הגדלה מ  10,000,000ל.₪ 19,000,000 -
הלוואה –  , ₪ 10,000,000קרן פיתוח הקטנהמ ₪ 10,000,000 -ל .₪ 6,000,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 6,000,000משרד החינוך ו/או מפעל הפיס –  , ₪ 19,000,000הלוואה
.₪ 10,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 24/12/2014סך  ₪ 20,000,000במימון:
קרן פיתוח  , ₪ 10,000,000משרד החינוך . ₪ 10,000,000
מצ"ב בקשת מהנדס העירייה  -נספח ב'.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס'  1368הקמת חט"ב השקמים  -הגדלה
מ ₪ 20,000,000 -ל .₪ 35,000,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 6,000,000משרד החינוך ו/או מפעל הפיס –  , ₪ 19,000,000הלוואה
.₪ 10,000,000
 .3הנושא :שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' :1420
תב"ר מס'  – 1420שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ע"ס ₪ 20,000,000
קרן פיתוח ע"ס  ₪ 10,000,000במקום הלוואה .
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 19,158,901משרד התחבורה – . ₪ 841,099
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 24/12/2014סך ₪ 20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
ישיבה מס'  15מיום  - 23/12/2015סך , ₪ 20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח  , ₪ 19,159,901משרד תחבורה ₪ 841,099
ישיבה מס'  12-13מיום  - 15/06/2016סך , ₪ 20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח  , ₪ 9,158,901משרד תחבורה  , ₪ 841,099הלוואה
₪ 10,000,000
מצ"ב בקשת מהנדס העירייה  -נספח ג'.
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הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' :1420
שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן ע"ס  ,₪ 20,000,000במימון:
קרן פיתוח –  , ₪ 19,158,901משרד התחבורה – . ₪ 841,099

 .5הנושא :העברות מסעיף לסעיף תקציב  2016בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות.
רצ"ב עדכון מס'  3מסמך המסומן כנספח ד'.
 .5הנושא :תיקון סעיף  23לתבחינים למתן תמיכות לשנת 2017
בישיבת מועצת העיר מיום  27.7ומיום  3.8החליטה מועצת העיר על התבחינים למתן
תמיכות לשנת  .2017סעיף  23לתבחינים נדון אך נאמר כי המועצה תדון בכך בהמשך אך
לא שבה לקיים דיון בו.
נוסח קיים:
שיעור של  10%מסל התמיכות המיועד לענפים הקבוצתיים ינתן לקבוצה הבכירה
בתחום הענפים הקבוצתיים או לקבוצה שמועצת העירייה תמצא אותה כראויה לקידום
מיוחד באותה שנת כספים לאחר שתונח לפניה המלצת רשות הספורט.
בשנת  2017שיעור של  10%כאמור ינתן לעמותות הפועלות בתחום הכדורגל והכדורעף
באופן שווה.
נוסח מוצע:
שיעור של  10%מסל התמיכות המיועד לענפים הקבוצתיים ינתן לקבוצה הבכירה
בתחום הענפים הקבוצתיים או לקבוצה שמועצת העירייה תמצא אותה כראויה לקידום
מיוחד באותה שנת כספים לאחר שתונח לפניה המלצת רשות הספורט.
בשנת  2017שיעור של  10%כאמור ינתן לעמותה/ות מתאימות בהתאם להמלצת רשות
הספורט העירונית ,בצירוף נימוקיה לכך.
(השינוי הודגש בקן תחתי)
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את הנוסח המוצע לתיקון סעיף  23לתבחינים לשנת הכספים
 ,2017כך בשנת  2017שיעור של  10%כאמור ינתן לעמותה/ות מתאימות בהתאם
להמלצת רשות הספורט העירונית ,בצירוף נימוקיה לכך.
 .6אישור קיום נוהל משא ומתן  -מכרז זוטא  104/16למתן שירותי ביטוחים
שונים לעירייה .מצ"ב הסבר של רכז חוזים ומכרזים מר יוסי בן-נון – מסמך
המסומן כנספח ה'.
הצעת החלטה:
בהתאם לסעיף ( 22ח) ,לפקודת העיריות ,תקנות העיריות (מכרזים) מאשרת מועצת
העירייה קיום נוהל משא ומתן מול חברות הביטוח למתן שירותי ביטוחים שונים לעירייה.
 .7הנושא :הקצאות קרקע – הנספחים צורפו על גבי התקליטור .המסומן כנספח ו'.
 7.1הקצאת מבנה לשימוש ברח' החומש – תנועת הצופים העבריים -
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' החומש הידוע כחלק מחלקות 482
ו483 -
בגוש  ,6411לשימוש לתנועת הצופים העבריים בישראל ,למטרת מועדון נוער
לתקופה של  5שנים ,בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
סיכום והמלצת ועדת הקצאות מיום  5.9.2016מצורפת כנספח א' לפרוטוקול זה.
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 7.2הקצאת מבנה לשימוש ברח' יהושע בן גמלא – תנועת בני עקיבא בישראל -
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' יהושע בן גמלא הידוע כחלק
מחלקה  274בגוש  ,6455לשימוש לתנועת בני עקיבא בישראל למטרת מועדון נוער
לתקופה של 5
שנים ,בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
סיכום והמלצת ועדת הקצאות מיום  5.9.2016מצורפת כנספח ב' לפרוטוקול זה.
 7.3הקצאת מבנה לשימוש ברח' אנה פרנק – הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים
הכללית החדשה -
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' אנה פרנק הידוע כחלק מחלקות  482ו483 -
בגוש  ,6411לשימוש הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים החדשה ,למטרת
מועדון נוער לתקופה של  5שנים ,בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
סיכום והמלצת ועדת הקצאות מיום  5.9.2016מצורפת כנספח ג' לפרוטוקול זה.
 7.4הנושא :הקצאת מבנה לשימוש ברח' הרשות – ויצ"ו – הסתדרות עולמית
לנשים ציוניות -
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' הרשות הידוע כחלק מחלקה 388
בגוש  ,6455לשימוש לעמותת ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות -
למטרת הפעלת מבנה קהילה ורווחה לתקופה של  5שנים ,בהתאם לסיכום
והמלצת ועדת הקצאות .סיכום והמלצת ועדת הקצאות מיום 5.9.2016
מצורפת כנספח ד' לפרוטוקול זה.
 7.5הנושא :הקצאת מבנה לשימוש ברח' שמעון הצדיק – עמותת נעמ"ת ,נשים
עובדות ומתנדבות –
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' שמעון הצדיק  41הידוע כחלק
מחלקות  22ו 25 -בגוש  ,6660לשימוש עמותת נעמ"ת נשים עובדות ומתנדבות,
למטרת בית ספר טכנולוגי לתקופה של  3שנים ואופציה להארכה ב 2תקופות
נוספות בנות שנה כל אחת ,זאת בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
סיכום והמלצת ועדת הקצאות מיום  5.9.2016מצורפת כנספח ה' לפרוטוקול
זה.
 .8הנושא :אישור סגירת חשבונות חטיבת הראשונים בבנק הפועלים:
מס' חשבון  - 626-78409 :חן רשות
מס' חשבון  -626-258776 :חן הורים
לחטיבה זו נפתח חן בבנק לאומי באשור מועצת העיר מס"  3/16מיום 27.1.16
הנהלת בנק הפועלים מבקשת את אישור המועצה לסגירת החשבונות.
 .9הנושא :עיכוב התפטרותה של גב' אורנית וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ
דברי הסבר
ביום  ,7.9.16הודיעה הגב' אורנית וידר ,כי ברצונה לסיים את תפקידה כדירקטורית
במי הוד השרון בע"מ.
הודעת ההתפטרות מיום  7.9.16מצורפת כנספח ז'.
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בהתאם להוראות סעיף (37ב) לתקנון התאגיד וכן להוראות סעיף (61ב) לחוק תאגידי
מים וביוב ,תשס"א ,2001-אשר מחילים את הוראות סעיף (22א)( )1לחוק החברות
הממשלתיות ,תשל"ה –  1975על דירקטורים מטעם הרשות המקומית ,רשאית מועצת
העיריה לעכב את תוקף ההתפטרות של דירקטור לא יותר מחודש ימים.
על מנת שלא לפגוע בתפקוד מי הוד השרון בע"מ ,ובכדי לאפשר את המשך עבדותו
הסדירה של הדירקטוריון עד למינוי מחליפה לגב' אורנית וידר ,מתבקשת מועצת
העירייה לעכב את תוקף התפטרותה של הגב' אורנית וידר ב  30-ימים וזאת עד ליום
.7.10.16
הצעת החלטה
בהתאם להוראות סעיף (37ב) לתקנון התאגיד וכן להוראות סעיף (61ב) לחוק תאגידי
מים וביוב ,תשס"א ,2001-אשר מחילים את הוראות סעיף (22א)( )1לחוק החברות
הממשלתיות ,תשל"ה –  1975על דירקטורים מטעם הרשות המקומית ,מעכבת מועצת
העיריה את תוקף התפטרותה של גב' אורנית וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ,
ב 30 -ימים ועד ליום .7.10.16
 .10הנושא :אישור השלמת התמיכה בסך  ₪ 45,000לעמותת מועדון ספורט וחינוך
הוד-השרון  -עמותה שמפעילה את כיתות הכדור עף בבית הספר הראשונים.
בישיבת מועצת העירייה מס'  8/16מיום  16.3.16אישרה המועצה לעמותת
מועדון ספורט וחינוך הוד השרון את המלצת הצוות המקצועי מיום ,8.2.16
שהחליטה על מתן תמיכה בסך  ₪ 45,000דהיינו  50%מסך בתמיכה על פי
התבחינים בגין שנת פעילות מלאה.
מועצת העירייה מתבקשת לאשר השלמת התמיכה בסך  ₪ 45,000לעמותת
מועדון ספורט וחינוך הוד השרון ,ובסך הכול תעמוד התמיכה בשנת  2016על סך
של .₪ 90,000
 .11אישור שינוי בהרכב וועדת לשיתוף הציבור ושקיפות – סגן ראש העירייה מר יגאל
שמעון יחליף את המשנה לראש העירייה הגב' כנרת אלישע כהן כחבר בוועדה.
להלן שמות חברי הוועדה לאחר השינוי:

שם
מס'
 1יגאל הררי
 2יגאל שמעון
 3חיים שאבי
 4אמיר כוכבי
 5אופיר טואיל
 6נוה גור
 7איילת שמש
 8יורם משה
 9יצחק שדר

וועדה לשיתוף הציבור ושקיפות
תפקיד
יו"ר
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
נציגת ציבור  -הד
נציגת ציבור  -כוון חדש
נציג ציבור  -תכלס

ממלא מקום
יואב רוזן
משה חנוכה
תקוה גלם
יעל ברזילי
אודי פפו
שרה שמיר
אביבה גוטרמן

5

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  17/16מיום 21.9.16

 .12הנושא :אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מר יחיאל דמארי כנציג ציבור לוועדה להנצחת
זכרם של נרצחי טרור ואת מר אבי אלון כמ"מ .הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
ממלא מקום
תפקיד
שם
מס'
מאיר חלוואני
יו"ר
נוה גור
.1
חבר מועצה
אופיר טואיל
.2
אמיר כוכבי
חבר מועצה
יעל ברזילי
.3
נציגת משפחות שכולות של נפגעי
איילת בורגר
.4
טרור
נציגת משפחות שכולות של נפגעי
.5
אורלי חמצני טרור
נציג משפחות שכולות של נפגעי
זאב שרגא
.6
טרור
אביבה אבן חן נציגת ציבור
.7
אבי יפת
נתנאל שוכנר נציג ציבור – כיוון חדש
.8
יחיאל דמארי נציג ציבור  -הד
.9
אבי אלון

פרוטוקול
יגאל שמעון :טוב ,שש וחצי .בבקשה.
ניצה משה:

ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין
מספר  . 17/16הישיבה זומנה לשעה שש ,חיכינו עד לשעה שש וחצי ,בשש וחצי אנחנו
פותחים בקוורום של שליש ויש פה קוורום של שליש .אני אקריא את שמות
הנוכחים .יגאל שמעון ,אופיר טואיל ,כנרת כהן ,חיים שאבי ,משה חנוכה ועדי בר-
מוחה.

יגאל שמעון :או קיי ,בואו נתחיל .בבקשה.
אישור תב"ר מספר 1452
ניצה משה:

אני פותחת בסדר היום .אישור תב"ר  ,1452פיתוח מתחם  1202על סך  20מיליון .₪
מקורות מימון ,קרן פיתוח .כולכם קיבלתם את בקשת מהנדס העירייה שצורפה
כנספח א' .כן ,בבקשה .האם למישהו יש הערות?

יגאל שמעון :חיים ,יש הערות?
חיים שאבי :לא .תעלה להצבעה.
יגאל שמעון :אין הערות? דנו בזה בוועדת הכספים .אישרנו את זה בוועדת הכספים .יש למישהו
הערות פה ,חברים? לא .או קיי ,תעלי להצבעה.
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ניצה משה:

מי בעד בבקשה? יגאל שמעון ,כנרת ,חנוכה ,חיים שאבי ,תקווה ,אופיר .מי נגד?
עדי.

הצבעה:
 6בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל.
 1נגד :עדי ברמוחה.
החלטה מס' :190/16
מועצת ה עירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1452פיתוח מתחם  1202ע"ס  ₪ 20,000,000במימון קרן
פיתוח.
========================================================
הגדלה ושינוי מקורות מימון בתב"ר מספר 1368
יגאל שמעון :תודה ,ההצעה עברה .סעיף  ,2בבקשה.
ניצה משה:

הגדלה ושינוי מקורות מימון בתב"ר  ,1368הקמת חטיבת ביניים השקמים על סך
 20מיליון  ,₪הגדלה מ 20-מיליון ל ,35-מקורות מימון ,משרד החינוך ו/או מפעל
הפיס ,הגדלה מ 10-ל .19-הלוואה  ,10קרן פיתוח הקטנה מ 10-ל .6-מקורות מימון
לאחר השינוי .קרן פיתוח  ,6משרד החינוך ו/או מפעל הפיס  ,19הלוואה .10
התב"ר הזה אושר בעבר.

יגאל שמעון :יש פה רק שינויים במקורות המימון.
**חבר המועצה מר אמיר כוכבי מצטרף לישיבה.
עדי ברמוחה :תציין ש,
יגאל שמעון :יש שאלות? לא .בבקשה ,תעלי להצבעה .מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד? יגאל שמעון ,כנרת ,חנוכה ,חיים שאבי ,תקווה ,אופיר .מי נגד? עדי ,אמיר,

יגאל שמעון :תודה ,ההצעה עברה.
הצבעה:
 6בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל.
 2נגד :עדי ברמוחה ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :191/16
מועצת העירייה מאשרת שינוי בתב"ר מס'  1368הקמת חט"ב השקמים  -הגדלה מ ₪ 20,000,000
ל .₪ 35,000,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 6,000,000משרד החינוך ו/או מפעל הפיס –  , ₪ 19,000,000הלוואה .₪ 10,000,000
===============================================
**חברת המועצה הגב' אביבה גוטרמן מצטרפת לישיבה.
**חברת המועצה הגב' יעל ברזילי מצטרפת לישיבה.
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**חבר המועצה מר מאיר חלוואני מצטרף לישיבה.
שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' 1420
יגאל שמעון :סעיף  ,3בבקשה .סעיף  ,3שינוי מקורות מימון בתב"ר  .1420שדרוג איזור תעשיה
נווה נאמן  20מיליון  .₪קרן פיתוח על סך  10מיליון  ₪במקום הלוואה .קרן,
מקורות מימון לאחר השינוי ,קרן פיתוח  .19,158,901משרד התחבורה ,841,099
התב"ר הזה כבר אושר ,כמו שאמרנו ,בעבר .יש רק שינוי במקורות המימון.
שאלות? מי בעד? יגאל שמעון ,משה חנוכה ,חיים שאבי ,תקווה גלם ,אופיר טואיל,
כנרת כהן .מי נגד? עדי ,מאיר ,אמיר ,יעל .מי נמנע? אביבה,
אביבה גוטרמן :אני לא משתתפת.
ניצה משה:

היא לא השתתפה בהצבעה.

יגאל שמעון :בסדר גמור .ההצעה עברה,
הצבעה:
 6בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל.
 4נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ומאיר חלוואני.
**הגב' אביבה גוטרמן אינה משתתפת בהצבעה.
החלטה מס' :192/16
מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'  :1420שדרוג אזור תעשיה נוה נאמן
ע"ס  ,₪ 20,000,000במימון :קרן פיתוח –  , ₪ 19,158,901משרד התחבורה – . ₪ 841,099
=======================================================
חיים שאבי :הצטרפו חברים לישיבה.
ניצה משה:

ציינתי.

העברות מסעיף לסעיף תקציב  2016בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות
יגאל שמעון :סעיף  ,4בבקשה.
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .העברות מסעיף לסעיף .תקציב  .2016בהתאם לסעיף 211
לפקודת העיריות .כולכם קיבלתם את דף ההעברות .כן ,שאלות?

עדי ברמוחה :כן.
ניצה משה:

בבקשה .איל ,אני מציעה שתבוא לשבת כאן.

עדי ברמוחה :כשמעבירים מסעיף לסעיף תמיד יש שאלות.
יגאל שמעון :כן ,בבקשה .כן ,עדי .בבקשה.
עדי ברמוחה :איל ,אתה נותן הסבר או שאנחנו ישר?
איל מימון:

אני יכול לתת סקירה,
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יגאל שמעון :ישבנו בוועדת הכספים,
עדי ברמוחה :אני ,יגאל שמעון .אני לא חברה בוועדת הכספים.
יגאל שמעון :אבל הגעת לשם.
עדי ברמוחה :אבל לא הגעתי לשם .אני לא חברה ,גם אם אני אגיע חיים שאבי לא ייתן לי
להיכנס .הדלת סגורה בפני .כן ,כן .לא ,זה לא מציאה .ולכן אני מבקשת,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :זה נכון .חיים שאבי יש לו בעיה עם נוכחות שלי בוועדת הכספים.
יגאל שמעון :או קיי .שכחתי ש,
עדי ברמוחה :מה לעשות.
יגאל שמעון :החליף אותך חבר המועצה חלוואני .או קיי.
מאיר חלוואני :בסדר ,שכחת .אנחנו יושבים כבר  4פעמים ואתה לא מתייחס לזה שאנחנו נמצאים
בכלל.
יגאל שמעון :אני מודה לכם שהגעתם,
מאיר חלוואני :כל מה שאנחנו אומרים לו....
יגאל שמעון :אני מודה לכם שהגעתם בשש שלושים וחמש ,תודה רבה.
מאיר חלוואני :סליחה ש,
עדי ברמוחה :מה אתה שמח? שמה?
יגאל שמעון :אני מודה לכם שהגעתם בזמן .שש שלושים ו ,..הישיבה בשש.
עדי ברמוחה :מבחינתנו זה הזמן .הזמן הנכון היה ב 14-לחודש בשעה שש .אתם חושבים שאתם
מנהלים לנו את החיים אבל תרגיעו.
יגאל שמעון :תודה.
עדי ברמוחה :אתם לא מנהלים לנו את החיים ,או קיי? העבודה היא עבודה התנדבותית שלנו.
ניצה משה:

רבותיי,

אמיר כוכבי :בהזדמנות הזאת שאתה מודה לנו שהגענו אולי תגיד לנו איפה ראש העירייה הפחדן
שלא מגיע לישיבה שהוא עצמו זימן?
יגאל שמעון :תודה רבה ,חברים,
מאיר חלוואני :הוא הגיע לעבודה היום.
עדי ברמוחה :הוא עצמו זימן ,הוא עצמו דחה,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי.
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מאיר חלוואני :איפה ראש העיר?
אמיר כוכבי ... :אחרי ,שיבוא גם לפה ,גם אנחנו נדאג לו לקצת כיף .למה ,רק תושבים לפני
הישיבה ,תושבים אחרי .אני שמח שהוא לקח ללב את ההצעה לצאת ולתדלק
ולפגוש את התושבים שלו אבל תגיד לו שזה לא יפה לוותר על חברי המועצה .גם
הם רוצים לראות אותו.
חיים שאבי :הם גם תושבים.
עדי ברמוחה :במיוחד,
אמיר כוכבי :במיוחד לישיבה שהוא המציא רק כדי להדיח מנכ"ל חברה,
עדי ברמוחה :והוא דחה אותה בעזות מצח ובביזיון,
יגאל שמעון :זה ישיבה לא מן המניין.
עדי ברמוחה :תקשיב ,תקשיב,
יגאל שמעון :עדי,
עדי ברמוחה :תקשיב לי טוב ,יגאל שמעון .יגאל ,יגאל,
יגאל שמעון :אני עניתי לך.
עדי ברמוחה :לא ,לא .אתה לא ענית ואני אגיד לך את מה שיש לי .כשמזלזלים בנו ויש גבול לכל
תעלול.
יגאל שמעון :או קיי.
עדי ברמוחה :אתם לא יכולים לדחות גם אם זו ישיבה מאוד מאוד חשובה שזימנתם שהיא לא מן
המניין ,פחות מ 24-שעות לפני .לא מקובל ,לא מכובד,
יגאל שמעון :תודה.
עדי ברמוחה :ואפשר ,אתה יודע ,ביחסי גומלין להתנהג בהתאם וזה לא .וזה לא אני.
יגאל שמעון :אני שמח שאתם מנהלים,
עדי ברמוחה :לא ,אני לא מנהלת שום דבר אתם המנהלים...
יגאל שמעון :תודה רבה.
עדי ברמוחה :אתם מנהלים.
יגאל שמעון :בואו נעבור לסעיפים ,אדוני הגזבר .תודה רבה.
עדי ברמוחה :איך אמר חיים שאבי? חברי המועצה לא מנהלים את העירייה חוץ מ,
יגאל שמעון :תודה.
עדי ברמוחה :מי שמנהל.
יגאל שמעון :אייל ,בבקשה סקירה .אדוני הגזבר ,בבקשה.
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(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי ,אפשר לתת לגזבר בבקשה.

עדי ברמוחה :זה יגאל שמעון עושה את כל הבלגן .אם תכבה אותו אז לא יהיה את הרעש.
מאיר חלוואני :ערב טוב איל .לך אנחנו מוכנים לתת לדבר.
עדי ברמוחה :אבל באמת תכבה כי אי אפשר לשמוע.
מאיר חלוואני :אתה אל תודה לי .אני ...
יגאל שמעון :רק אצלי הוא דולק ,כי אני היושב ראש.
עדי ברמוחה :תכבה אותו שהוא יוכל לדבר.
יגאל שמעון :שמעו אותך ,ישמעו אותו .תודה.
עדי ברמוחה :אתה לא מקשיב.
יגאל שמעון :כן ,איל .בבקשה.
איל מימון:

טוב .התהליך שאנחנו מקיימים זה כבר הניוד או השינוי התקציבי השלישי שאנחנו
מבצעים השנה .כמו שאמרתי ,הבטחתי בזמן בניית התקציב זה התהליך שאני
רוצה לקיים ולהמשיך לקיים אותו כדי שלאורך השנה אנחנו נעבוד כל הזמן בתוך
מסגרת מאושרת ולא נאשר דברים בדיעבד .מה שיש בהבערות כאן זה אפילו
דוגמה למצב שבו אנחנו בעצם,

(מדברים יחד)
איל מימון:

יש פה למעשה בפועל הגדלה תקציבית ולא קיטון תקציבי .אם אתם שמים לב,
בסעיף התקבולים או בפרק התקבולים יש הגדלה של  1.3מיליון כנגד הקטנה של
 130אלף ובנטו זה בעצם הגדלה של המסגרת התקציבית ברמת ההכנסות של 1.173
מיליון שקלים ואותו סיפור קיים בפרק ההוצאות או התשלומים שבו יש הגדלה של
 2.5מיליון שקלים והקטנה של  1.356מיליון.

עדי ברמוחה :ממה נובעת ההגדלה של המיליון,
איל מימון:

אז מיד אני אענה ואפרט .קודם כל ,עיקר ההגדלה ,רובה בעצם ,כרוכה בתקבולים
עודפים שלא תקצבנו ,ממשרדי ממשלה .זאת אומרת ,למשל ,אני אתעכב פה על
הראשיים שבהם ,הגדולים שבהם ,אז אחד זה השתתפות ממשלה או משרד
לביטחון פנים בנושא שמירה .פשוט קיבלנו פיזית מענק בעקבות דיווחים של 500
אלף שקלים ,ובפרק הזה למשל ,בנושא של ההגדלה של ה 500-אלף שקלים כשהוגש
תקציב הוצאות של הביטחון ,היו הרבה מאוד סעיפים שאנחנו פשוט הורדנו כי לא
היה לנו תקציב ,ואמרנו ברגע שיהיה כסף ,נאפשר חלק מהכסף הזה להוציא ולכן
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גם בסעיפי ההגדלות שתראו בהוצאות יש גם סעיפים שנוגעים לסעיפי ביטחון .זה
דוגמה אחת .דוגמה אחרת ,סל תרבות ארצי .זה תקבולים שאנחנו מקבלים בעצם
מהחברה למתנ"סים .גם ,כסף שלא תקצבנו .אז פעם אחת אנחנו מקבלים את ה-
 372אלף שקל האלה ,פעם שנייה אנחנו מחויבים גם להוציא אותם .אז לכן אתם
רואים גם הגדלה בצד התקבולים וגם הגדלה בצד ההוצאות .מעבר לזה ,וזה בעצם
הדברים המרכזיים או הגדולים ,אנחנו כן בפועל מה שאנחנו עושים אנחנו עוברים
סעיף סעיף ,רואים איפה יש לנו חסרים ואיפה יש לנו עודפים ,ובהתאם מניידים
מסעיף לסעיף כדי שכשאנחנו חותמים על התקשרות או על תשלום אנחנו נעשה את
זה במסגרת סעיפים מאושרים .אז זה ,זה הרציונל שעומד מאחורי כל התהליך וזה
גם לגבי הסעיפים העיקריים פה.
עדי ברמוחה :אם אני מסכמת את כל ההגדלות בנושא ביטחון אני מגיעה ל 450-או שאני צריכה
לקחת מחשבון עכשיו ו,
איל מימון:

אני לא זוכר אבל יש פה הגדלות ממש ברמה של סעיף .אגב ,זה לא מחויב שהגדלת
הכנסה תהיה בדיוק באותם סעיפים גם בהוצאה .זאת אומרת ,אנחנו מתקצבים
את ההכנסות בנפרד ואת ההוצאות בנפרד .לא בהכרח שההכנסה של הביטחון תלך
רק לביטחון .היא יכולה גם ללכת לחינוך או לכל צורך אחר שעולה מצד העירייה.

עדי ברמוחה :זה בגלל שזה תקציב שוטף.
איל מימון:

כן ,זה תקציב שוטף ולכן הוא לא ,הכסף של ההכנסות הוא לא צבוע .אנחנו
מייעדים אותו לפי הצרכים.

עדי ברמוחה :או קיי.
איל מימון:

אז זה הרציונל,

עדי ברמוחה :זאת אומרת הם היו יכולים גם לתת מיליון ואתם הייתם,
איל מימון:

נכון .או לא נותנים בכלל ,גם .גם אפשר.

עדי ברמוחה :כן ,סיימת? כי יש לי,
איל מימון:

כן ,זה היה הסקירה הכללי .אם אתם רוצים משהו יותר פרטני אז תגידו.

עדי ברמוחה :למה שוב אנחנו מוסיפים לפינוי פסולת במנוף  94אלף שקל?
איל מימון:

למה אנחנו מוסיפים?

עדי ברמוחה :שוב ,כן .כי הוספנו כבר.
איל מימון:

אז אני אומר ,עוד פעם .לפי הצרכים .זה הכול הולך לפי הצרכים בפועל.

עדי ברמוחה :איל ,בישיבה הקודמת שהוספת אמרת שצריכים לצאת למכרז חדש.
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איל מימון:

למנוף?

עדי ברמוחה :פינוי פסולת,
איל מימון:

של אשפה את מדברת?

עדי ברמוחה :כן.
איל מימון:

לא ,רגע ,רגע .איזה סעיף? בואי נחזור לסעיפים.

עדי ברמוחה :יש לך פינוי פסולת מנוף.
איל מימון:

איזה מספר?

עדי ברמוחה.19 :
איל מימון:

 . 19אז ככה ,אה ,כן .יש פה תוספת של משאית חמישית בעלות של  40אלף שקלים.
זה על פי המכרז אנחנו זכאים להוסיף את המשאית הזו .לא הוספנו קודם כי לא
היה כסף .התאפשר ,הוספנו.

מאיר חלוואני:לא .היא יועדה,
איל מימון:

או יועדה במקור ,זאת אומרת המכרז אפשר לעשות ,להשתמש במשאית חמישית,
לא השתמשנו מכיוון שלא היה מספיק כסף .עכשיו זה התאפשר בעקבות התוספת
ההכנסות ולכן אנחנו מאפשרים את זה.

עדי ברמוחה :אז רגע ,אמרת שיש  1.3מיליון הגדלה בהכנסה ומנית פה  450ממשרד הביטחון,
,372
איל מימון:

 500ממשרד הביטחון,

עדי ברמוחה,500 :
איל מימון:

 372מהחברה למתנ"סים.

עדי ברמוחה :זה  ,872איפה עוד,
איל מימון:

יש כאן עוד ,כתוב בצד ,בצד כל המספרים,

עדי ברמוחה :כן ,אני רואה.
איל מימון:

אז יש פה ממשרד החינוך ויש פה ,יש פה כל מיני סכומים גם קטנים ,בסך הכול .אז
למשל מעמד האישה,

עדי ברמוחה :אני רואה גם השתתפויות תושבים,
איל מימון:

נכון.

עדי ברמוחה :זאת אומרת הכנסה מתושבים?
איל מימון:

נכון ,גם.

עדי ברמוחה :מה עוד הכנסה מתושבים מתוך ה 1.3-מיליון?
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איל מימון:

אה ,אז עוד פעם .צריך לעבור סעיפים ולסכום ,אז אני אומר,

עדי ברמוחה :אז צריך לדעת מה ,מתוך ה 1.3-מיליון ,מתוך ה 1.3-מיליון אני מבקשת לדעת כמה
הכנסה מתוך זה מהתושבים ולא ממשרדי ממשלה.
איל מימון:

אז כמעט הכו ל זה ממשרדי ממשלה .אני חושב שיש פה השתתפות תושבים במעמד
האישה זה  30אלף שקלים .כל השאר זה ממשלה ,ממשלה,

עדי ברמוחה :אני רואה פה ,105
איל מימון:

בגדול זה כמעט הכול ,למשל יש פה קייטנה ,אה לא זה קטנה .זהו ,זה הכול
ממשלה כמעט.

יגאל שמעון :או קיי .טוב ,עוד מישהו? לא? תעלי את זה בבקשה להצבעה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה,

יגאל שמעון :שנייה.
אמיר כוכבי :יגאל מפחד שאין לו קולות אז הוא עצר את ההצבעה .את תמיד עוצרת הצבעות
כשאומרים לך?
עדי ברמוחה :אה ,רגע .איל ,עוד שאלה קטנה ,רגע .לפני ההצבעה,
אמיר כוכבי :צדיקים מלאכתם נעשית בידי אחרים.
עדי ברמוחה :לפני ההצבעה .סקר נכסים ומדידות אני רואה הקטנה בחצי מיליון ,לפי מה זה? יש
איזושהי הערכה?
איל מימון:

הקבלן שעבד כאן פשט רגל ,בעצם הפסיק לעבוד ,ואנחנו יצאנו במכרז חדש לקבלן
חדש .התוצאה היא שבעצם יש פער זמן שעבר בין ההפסקה של העבודה של הקבלן
הקיים לבין כניסה עכשיו שצריך להיכנס הקבלן החדש .בפועל המשמעות היא
שאנחנו גם לא מבצעים מדידות ולכן גם משלמים פחות כסף.

יגאל שמעון :או קיי ,תודה .בבקשה ,תעלי להצבעה.
ניצה משה:

אני מעל ה להצבעה את העברות מסעיף לסעיף כפי שהוגשו כאן .מי בעד? יגאל
שמעון ,כנרת ,משה חנוכה ,חיים שאבי ,תקווה גלם ,אופיר טואיל ,אביבה ,מאיר.
מי נגד? עדי .מי נמנע? יעל ואמיר נמנעו.

הצבעה:
 8בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני
ואביבה גוטרמן.
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 1נגד :עדי ברמוחה.
 2נמנעים :אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
החלטה מס' :193/16
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב  2016בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות.
=========================================================
יגאל שמעון :או קיי.
ניצה משה:

אני עוברת להזמנה,

יגאל שמעון :כן .הסעיף אושר.
ניצה משה:

כן .הסעיף הבא ,אני עוברת להזמנה שנשלחה ב 7-לספטמבר לנושאים הנוספים.

עדי ברמוחה :דו"ח כספי זה הסעיף הבא.
ניצה משה:

הדו"ח הכספי מונח על שולחן המועצה.

עדי ברמוחה :מונח ,מונח.
יגאל שמעון :מונח על שולחן המועצה .אנחנו עוברים לתוספת לסדר היום.
תיקון סעיף  23לתבחינים למתן תמיכות לשנת 2017
ניצה משה:

הנושאים הנוספים ,מספר  .5תיקון סעיף  23לתבחינים למתן תמיכות לשנת .2017
אה ,יש לכם כאן הסבר על מה שהיה .לצערנו איציק לא יכול היה להגיע ונמצא
במצב קריטי בבית חולים .למעשה הוא הסביר את זה בפעם הראשונה כשישבו על
התמיכות ,שהעונה טרם הסתיימה ולא ניתן שהמועצה תקבע שהכדורגל או
הכדורעף זכאים לבונוס ולכן ראש העירייה ביקש ממנו להשאיר את זה לסוף ובסוף
הרי הישיבה פוזרה בעשר ובישיבה שהייתה אחרי זה איציק לא היה וזה נשאר
פתוח ולכן הוא ביקש להעלות את זה עכשיו ומה שהוא מבקש זה בעצם שההחלטה
תהיה שמועצת העיר מאשרת את הנוסח המוצע לתיקון סעיף  23לתבחינים לשנת
הכספים  2017כך שבשנת  2017שיעור של  10אחוז כאמור יינתן לעמותה/עמותות
המתאימות בהתאם להמלצת רשות הספורט העירונית בצירוף נימוקיה לכך .זה
מה שהוא ,זה מה שהם ביקשו .בבקשה.

אמיר כוכבי :מישהו יכול להסביר איך מתקנים קריטריונים אחרי שהם כבר פורסמו לציבור?
יגאל שמעון :כן.
אבידע שדה :המועצה רשאית,
אמיר כוכבי :לא שומע.
אבידע שדה :אני אומר ,המועצה הרי היה ,יש פה איזשהו תיקון שהיה צריך לדון.
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חנה גולן:

טכני.

אבידע שדה :המועצה לא דנה ,כנראה בגלל בעיות טכניות .כרגע אפשר לתקן ואפשר גם להוציא
פרסום חדש בעניין הזה לציבור .אפשרי.
אמיר כוכבי :האם ייצא פרסום חדש לציבור?
ניצה משה:

לא ,כל עוד לא המועצה לא אישרה

חיים שאבי :זה אחרי ש,
(מדברים יחד)
אבידע שדה :אחרי שהמועצה תאשר .ברור ,בכפוף לאישור המועצה.
אמיר כוכבי :זה עדיין צריך להופיע,
חיים שאבי :בין העמותות,
אביבה גוטרמן :זאת אומרת שאחרי האישור,
אמיר כוכבי :זה עדיין מופיע בקריטריונים לתמיכות?
חיים שאבי :לא.
ניצה משה:

אחרי האישור זה ייצא ,התיקון ייצא לפרסום.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

כן ,בהחלט ייצא לפרסום אחרי האישור.

אמיר כוכבי :אני לא יודע .סגן ראש העיר פה אומר שלא ייצא.
חיים שאבי :אני לא אמרתי.
אמיר כוכבי :מה? סליחה ,אז לא שמעתי.
חיים שאבי :לא .אמרתי לך שאין ,שזה ,מתחום ענף מועדף .זה לא איזה  ...זהו.
אמיר כוכבי :אבל עדיין צריך לתקן את הקריטריונים ולהוציא אותם.
חיים שאבי :אין בעיה .אם צריך אנחנו פועלים לפי החוק.
אמיר כוכבי :אז איך זה משפיע על לוחות הזמנים?
חיים שאבי :לא משפיע עליהם.
ניצה משה:

זה רק נושא אחד קטן בתוך כל התבחינים .זה לא,

אמיר כוכבי :נושא אחד קטן זאת חוות דעת אישית שלך?
ניצה משה:

לא.

אמיר כוכבי :כלכלית
ניצה משה:

לא.

אמיר כוכבי :מה היא? אז אל תתרמי אותה.
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ניצה משה:

או קיי.

יגאל שמעון :או קיי ,טוב .זה ,מה השאלה בעצם?
אמיר כוכבי :אני רוצה לדעת ,אני רוצה לדעת איך מכשירים משפטית למרות שאני בטוח
שהמערכת המשפטית שלנו מסוגלת לעשות הכול גם עם זה ,פרסום חדש של
קריטריונים רטרואקטיבית .שינוי קריטריונים ,את צודקת ניצה .זה לא פרסום ,זה
שינוי קריטריונים .הוצאנו קריטריונים לתמיכות לעמותות .תקציב מסוים
שמחולק על פי קריטריונים מסוימים ,ועכשיו אנחנו באים חודש וחצי אחרי,
ניצה משה:

אבל לא משנים סכום,

אמיר כוכבי :אומרים,
ניצה משה:

אמיר ,לא משנים פה את הסכום .לא משנים כלום.

יגאל שמעון :שנייה רגע,
אמיר כוכבי :אנחנו משנים,
יגאל שמעון :שאל חבר המועצה,
אמיר כוכבי :את אופי הקצאת הכספים.
ניצה משה:

לא ,לא נכון.

אמיר כוכבי :בוודאי שכן .את מחלקת יותר כסף למישהו אחר.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :שנייה ,אין מניעה .תעלי את זה בבקשה להצבעה.
אמיר כוכבי :שנייה ,יש פה עוד חברי מועצה.
יגאל שמעון :סליחה .חשבתי שאמיר הוא הנציג.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :כן .לא ,כי הייתם מתואמים בשש וחצי להגיע אז אמרתי אולי,
מאיר חלוואני :שש שלושים וחמש.
יגאל שמעון :סליחה.
מאיר חלוואני :לפרוטוקול.
עדי ברמוחה :שלושים וארבע.
אמיר כוכבי :הייתי אומר כמעט כמו שהקואליציה מאוחדת בנכונותה להדיח מנכ"ל מצטיין של
תאגיד מים אבל אנ י רואה שחצי קואליציה כמעט בחר לא להגיע ולא להיות שותף
למחדל הזה שעוד ייחקר ,אבל בסדר.
יגאל שמעון :או קיי.
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אמיר כוכבי :בנוגע לזה שהישיבה הזאת בכלל מתקיימת .לפני  8ימים ביקשתי חוות דעת
משפטית,
עדי ברמוחה :גם אני.
אמיר כוכבי :על ביטול הישיבה .גם חברת המועצה עדי בר-מוחה .אנחנו טרם קיבלנו את חוות
הדעת .אני מבין שהלשכה המשפטית עסוקה בחוות דעת חשובות,
יגאל שמעון :כן ,אבל זה לא על הדיון הזה.
אמיר כוכבי :אבל לי 4יש  10דקות ,אני יכול לדבר גם על השמש בטנריף.
ניצה משה:

א' ,אין לך  10דקות ,יש לך עד .5

חיים שאבי :כבר דיברתי  14דקות.
ניצה משה:

אני בטוחה שיש חברת מועצה שתרשה לי להשתמש גם בחמש שלה.

ניצה משה:

בסדר גמור.

יגאל שמעון :או קיי.
מאיר חלוואני :לא ,חשבת שהוא נציג ,כך גם את שלי .חבר'ה ,יש לנו ,אנחנו לא ממהרים לשום
מקום.
ניצה משה:

הוא לא יכול .מאיר מסיעה אחרת ,הוא לא יכול,

יגאל שמעון :מה השאלה?
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :מאחר וראיתי והלשכה המשפטית עשויה בחוות דעת קשות ומכריעות כמו סדר
דיון בישיבת מועצה ,שאילתות קודם או הצעות לסדר קודם ,רק רציתי לקבל
איזושהי הערכת זמן אפשרית ,רעיונית ,למתי אולי נצליח לקבל את חוות הדעת
שעדי בר-מוחה ואני ביקשנו לפני  8ימים על ביטול הישיבה שאמורה הייתה להיות
לפני שבוע.
עדי ברמוחה :אולי היום ,כמו נס פח השמן 8 .ימים.
יגאל שמעון :או קיי ,כן.
אבידע שדה :אני קיבלתי פנייה מחבר המועצה כוכבי ,מעדי לא קיבלתי פנייה.
עדי ברמוחה :אני העברתי ישירות ל,
אבידע שדה :בסדר ,זה יינתן בזמן הקרוב.
יגאל שמעון :בזמן הקרוב .או קיי ,תודה .מאיר ,אני מחזיר לך את ה 5-דקות.
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מאיר חלוואני :אני חוזר על מה שאמרתי .קודם כל אני שמח שאתה חשבת שאנחנו ,הוא הנציג
שלנו .ואני מבקש לדעת ,אפשר לדבר פה על כסף ,לספר לנו כמה ה 10-אחוז האלה
בכסף? מי זה,
אמיר כוכבי :ניצה מקדימה את זמנה וטרם נבחרה למועצה הבאה,
ניצה משה:

לא,

אמיר כוכבי :אבל ניצה ,זה לא תפקידך,
ניצה משה:

נכון ,זה לא תפקידי,

אמיר כוכבי :אז שאחרים שזה תפקידם,
ניצה משה:

אבל,

אמיר כוכבי :יענו את התשובות שאת נותנת אלא אם הם לא יודעים.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,בואו .שאל,
ניצה משה:

למה לא שאלתם את זה בפעם הקודמת? הרי אישרו את זה.

יגאל שמעון :שנייה,
מאיר חלוואני :אולי,
יגאל שמעון :מבקש לדעת חבר המועצה מה זה  10אחוז מבחינה תקציבית .האם למישהו יש
תשובה?
עדי ברמוחה :מהו סל התמיכות המיועד לענפים קבוצתיים ,זה מה שביקש חבר המועצה,
יגאל שמעון :האם יש תשובה כרגע?
איל מימון:

לי אין כרגע בשליפה,

יגאל שמעון :כרגע לא .אני אבקש,
ניצה משה:

אבל אין שינוי ...

יגאל שמעון :הוא שאל שאלה ,אני מבקש לתת לו תשובה.
ניצה משה:

אני רושמת לעצמי,

יגאל שמעון :אני מבקש ,מאיר ,מאיר ,אני מבקש שיתנו לך תשובה ביום יומיים הקרובים,
ניצה משה:

מה סל התמיכות לענפים קבוצתיים.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :עוד משהו? עדי ,בבקשה.
חיים שאבי :אני יכול להגיד לך בערך כ 2.4-מיליון.
מאיר חלוואני 10 :אחוז מ 2.4-מיליון?
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חיים שאבי :כן ,כן.
מאיר חלוואני :אז מדובר בסדר גודל של  240אלף שקלים?
חיים שאבי :כן ,וזה עד,
יגאל שמעון :זה מספק אותך?
חיים שאבי ... :כדורעף וכדורגל.
אמיר כוכבי :יגאל ,כיו"ר הישיבה אתה יכול להגיד לי מתי התקבלה החלטה במועצת העיר
להפסיק את השידורים הישירים של מועצת העיר?
יגאל שמעון :זו ישיבה לא מן המניין.
עדי ברמוחה :מה זה שייך?
ניצה משה:

לא ,לא ,לא .עכשיו סימס לי נתי שיש איזושהי תקלה ,גם אם תסתכלו טוב גם
הטכנאי שלנו לא הגיע ,הוא חולה.

אמיר כוכבי :בגלל שהצלחתי להסתכל טוב ראיתי שהוא לא הגיע .ככה הבנתי שאין שידור.
ניצה משה:

נכון .יש איזושהי תקלה,

אמיר כוכבי :הוא הטכנאי היחיד שיודע להפעיל את המחשב ולשדר מהמצלמה הזאת?
ניצה משה:

מסתבר שכן.

חיים שאבי :בכוונה.
יגאל שמעון :לא ,לא.
אמיר כוכבי :יגאל ,אפשר לקבל תשובה רשמית של הנהלת העירייה?
יגאל שמעון :אני רוצה להגיד לך שאני לא ידעתי שאין ,עוד אמרתי לאשתי יראו אותי בטלוויזיה,
בערוץ ,10
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אתה יכול להגיד לה שהיא תראה אותך בשבע ארבעים וחמש בתכנית חסכון בערוץ
 .2באו לצלם אותך היום .עוד לא פתחת את הדלת.
אביבה גוטרמן :יגאל ,אולי זה לא יהיה טוב .אני לא יודעת ,לא כדאי שהיא תראה אותך.
יגאל שמעון :לא הייתי ב,
אמיר כוכבי :חיפשו אותך.
יגאל שמעון :אז למה לא התקשרו?
אמיר כוכבי :לא יודע.
יגאל שמעון ,0544339455 :כל מי שרוצה יודע להתקשר.
אמיר כוכבי :איך אתה יודע שלא התקשרו?
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יגאל שמעון :כי אף אחד לא,
אמיר כוכבי :לא קיבלת.
מאיר חלוואני :אדוני היושב ראש,
יגאל שמעון :אין לי בעיה עם הטלפון ,אני פתוח וזמין לכולם ,אמיר .אתה יודע את זה .טוב,
מאיר חלוואני :אני רוצה בבקשה להעיר הערה .בהמשך לדברים שלך ,אני מבקש שלמען ההגינות
והגילוי הנאות ,להבא אם יש בעיה עם העניין של השידור ,שיודיעו את זה בתחילת
המועצה.
יגאל שמעון :אני מסכים איתך.
ניצה משה:

אנחנו לא ידענו.

יגאל שמעון :אני לא ידעתי,
מאיר חלוואני :חבר'ה ,מה אתם עושים פה אם אתם לא יודעים כולכם ,אני לא מבין? תגידו לנו
שאין ,מה הבעיה.
יגאל שמעון :מאיר,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

נתי התקשר אלי ואמר לי שהוא לא מצליח לראות וכנראה שיש איזושהי תקלה.

יגאל שמעון :בסדר ,אבל הם צודקים.
מאיר חלוואני :אז תעדכנו.
יגאל שמעון :אני לא ידעתי ,הם לא ידעו ואף אחד פה לא ידע .זה לא בסדר.
חיים שאבי :חוץ מזה שיש מצלמה.
יגאל שמעון :או קיי ,טוב ,אני מתנצל אבל בסדר .בואו נמשיך .כן ,עדי .עדי ,בבקשה.
עדי ברמוחה :רגע ,חיים שאבי לא הבין .זה לא,
משה חנוכה :קוראים לו חיים,
עדי ברמוחה :חיים שאבי.
חיים שאבי :איך את יודעת שזה לא עובד?
עדי ברמוחה :נו ,הנה עכשיו אמרו .לא עובד.
אמיר כוכבי :בדקנו.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,תודה .אז בואו נעלה את זה להצבעה בבקשה.
ניצה משה:

מי בעד ,מי בעד הצעת החלטה שהוגשה פה שמועצת העיר תאשר את הנוסח המוצע
לתיקון סעיף  23לתבחינים לשנת הכספים  2017כך שבשנת  2017שיעור של 10
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אחוז כאמור יינתן לעמותה/עמותות המתאימות ,בהתאם להמלצות רשות הספורט
העירונית בצירוף נימוקיה לכך .מי בעד? יגאל שמעון ,כנרת ,חיים שאבי ,משה
חנוכה ,תקווה גלם ,אופיר .מי נגד? עדי ,יעל ,אמיר ואביבה .מי נמנע? מאיר.
הצבעה:
 6בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל.
 4נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי אביבה גוטרמן.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :194/16
מועצת העיר מאשרת את הנוסח המוצע לתיקון סעיף  23לתבחינים לשנת הכספים  ,2017כך
בשנת  2017שיעור של  10%כאמור ינתן לעמותה/ות מתאימות בהתאם להמלצת רשות הספורט
העירונית ,בצירוף נימוקיה לכך.
========================================================
יגאל שמעון :תודה ,ההצעה עברה .בבקשה.

אישור קיום נוהל משא ומתן – מכרז זוטא  104/16למתן שירותים ביטויים שונים לעירייה
ניצה משה:

אני עוברת ל .6-אישור קיום נוהל משא ומתן ,מכרז זוטא  104/16למתן שירותים,
שירותי ביטוחים שונים לעירייה .היה לכם נספח שצורף הסבר של יוסי בן נון .זה
ניתן בהתאם לסעיף  22ח' לפקודה .כן ,שאלות?

עדי ברמוחה :אגב ,יש ביטוח לעירייה?
איל מימון:

כן ,תמיד.

עדי ברמוחה :אני יודעת ש,
איל מימון:

תמיד יש.

עדי ברמוחה :לא .אז הסתיים ולא,
מאיר חלוואני :הסתיים במרץ.
איל מימון:

אז אנחנו מחדשים.

עדי ברמוחה :רגע ,רגע,
איל מימון:

יצאנו למכרז,

עדי ברמוחה :נכון .ואף אחד לא הגיש הצעה.
איל מימון:

זה ריטואל שחוזר על עצמו כל שנה כי יש פה כשל שוק .אף אחד לא מעוניין לבטח
את הרשויות למעט חברת איילון .והריטואל הוא כזה שאחרי שהמכרז נכשל

22

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  17/16מיום 21.9.16

חוזרים למועצה ,המועצה מסמיכה להיכנס למשא ומתן פרטני מול החברות וזה
מה שבעצם מבקשים פה.
יגאל שמעון :או קיי.
עדי ברמוחה :או קיי ,אבל היה,
מאיר חלוואני :היה ,זה קרה כבר,
איל מימון:

אנחנו לא ,אנחנו לא נמצאים אף פעם בסיטואציה של אין ביטוח.

עדי ברמוחה :או קיי.
מאיר חלוואני :ככה זה היה לפני חודשיים.
(מדברים יחד)
איל מימון:

זה היה בישיבת ועדת כספים.

מאיר חלוואני ... :היה פה גם סיבוב נוסף לקיים מכרז,
יגאל שמעון :חברים ,אני רוצה ברשותכם,
עדי ברמוחה :רק שאלה.
יגאל שמעון :חברים ,שנייה רגע .חזי קינן,
איל מימון:

כן ,שיציג את עצמו.

יגאל שמעון :נבחר ,עורך דין חזי קינן נבחר להיות מנהל מחלקת חוזים ומכרזים .יוסי בן נון
הוותיק פורש לגמלאות .אנחנו,
אביבה גוטרמן :מאיזו חברה ,אני יכולה לדעת?
דובר:

חברת  ...בשרון.

איל מימון:

לא ,הוא הולך להחליף את יוסי.

יגאל שמעון :מחליף את יוסי,
אביבה גוטרמן :אה.
יגאל שמעון :עובד עירייה.
אביבה גוטרמן :או קיי ,או קיי.
עו"ד חזי קינן :יוסי יהיה איתי עד סוף החודש .היום במקרה הוא בטיול אז נבצר ממנו להגיע.
יגאל שמעון :נאחל לו בהצלחה.
מאיר חלוואני :רגע ,רגע .בוא נשמע אותו .ברוך הבא ,אדוני .אני מאחל לך בהצלחה ,באמת .יש לך
אתגר ענק.
אמיר כוכבי :בו ,זה לא משודר,
אביבה גוטרמן :רגע,
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מאיר חלוואני :אתה יכול לספר לנו איזה שתי מילים על עצמך?
(מדברים יחד)
עו"ד חזי קינן :עורך דין חזי קינן ,כפי שיגאל אמר .אני כבר שבוע וחצי ממלא את ,נכנסתי
לתפקיד של מנהל מחלקת חוזים ומכרזים במקום יוסי בן נון .יוסי ילווה אותי עד
סוף החודש ואז יוצא לגמלאות .אני בשנים האחרונות עבדתי עם החברה הכלכלית,
הייתי מהמקימים ועשיתי מספר תפקידים בחברה הכלכלית בעיריית רמת גן .לפני
כן עורך דין מקרקעין במכרזים ,מהתחום .סך הכול ,ברשויות מקומיות .סך הכול
המטֶָ ְריה .גר פה קרוב אז גם כן מכיר את האזור,
המטֶָ ְריה ,אוהב את ֶָ
מכיר את ֶָ
מאיר חלוואני :מה זה קרוב?
עו"ד חזי קינן :בכפר סבא הירוקה .כפר סבא הירוקה .גדלתי ברעננה אז אני גם מכיר את הוד
השרון טוב ,מכיר ומוקיר ושמח להיכנס לתפקיד הזה.
אמיר כוכבי :באיזה רשות עבדת לאחרונה?
עו"ד חזי קינן :רמת גן.
עדי ברמוחה :רמת גן.
עו"ד חזי קינן :החברה הכלכלית של רמת גן.
מאיר חלוואני :בהצלחה חביבי ,שנה טובה.
יגאל שמעון :תודה ,בהצלחה.
אביבה גוטרמן :אנחנו אבל צריך להגיד תודה ליוסי בן נון.
יגאל שמעון :זה נגיד ,ודאי ,ודאי .נפרד ממנו.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,יש שאלות ,חברים ,בנוגע להצעת ההחלטה? לא .תעלי את זה להצבעה
בבקשה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד?

עדי ברמוחה :אבל רגע ,זה לא מר יוסי בן נון .יוסי בן נון כבר לא יקיים את המכרז ,לא?
יגאל שמעון :עד סוף החודש.
עדי ברמוחה :אבל עד סוף החודש זה בעוד שבוע ימים ,אחר כך זה חגים ,אז רק לשנות שם כי
אחר כך תביאו את זה עם השם החדש ונצטרך,
מאיר חלוואני :תשימו סלאש.
עדי ברמוחה :תשימו סלאש ,תעשו את זה כמו שצריך.
יגאל שמעון :או קיי ,תוסיפו סלאש .יוסי/חזי .כן .מי בעד הצעת ההחלטה?
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עדי ברמוחה :תשני ,רגע ,שהיא תקריא את הצעת החלטה ,וזה לא מצולם.
ניצה משה:

אבל זה לא מופיע,

עדי ברמוחה :אני לא סומכת אפילו על עצמי.
ניצה משה:

עדי,

עדי ברמוחה :בקול רם.
ניצה משה:

עדי.

עדי ברמוחה :כן.
ניצה משה:

לא מופיע פה שם .בהתאם לסעיף  22ח' לפקודת העיריות ,תקנות העיריות מכרזים,
מאשרת מועצת העיר,

עדי ברמוחה :אה ,או קיי.
ניצה משה:

קיום נוהל,

עדי ברמוחה :בהסבר מופיע.
ניצה משה:

משא ומתן מול חברת הביטוח למתן שירותי ביטוחים שונים לעירייה.

עדי ברמוחה :בסדר .בהסבר מופיע.
ניצה משה :את ההסבר עדיין יוסי נתן בהצעת ההחלטה לא מופיע שם.
מאיר חלוואני :אני יכול לבקש,
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אני יכול לבקש ממר חזי קינן שיגמור את הסאגה הזו פעם אחת ולתמיד ולא כל
כמה חודשים לבוא עם זה,
איל מימון:

אי אפשר .זה לא תלוי בו.

עו"ד חזי קינן :כרגע המטרה היא לאחד את כל החוזים של ,את כל המכרז של כמה ביטוחים
שונים כדי שהכול יבוא במאוחד למועצה .שוב ,כנראה ,אותה סאגה כמו שאייל
אמר אבל לפחות בעוד תקופה מסוימת כל החוזים יהיו ביחד.
מאיר חלוואני :בסדר גמור .כן ,אפשר להצביע.
ניצה משה:

תודה רבה ,מי בעד? יגאל שמעון ,כנרת,

יגאל שמעון :פה אחד,
ניצה משה:

פה אחד?

הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל,
עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי אביבה גוטרמן מאיר חלוואני.
25

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  17/16מיום 21.9.16

החלטה מס' :195/16
התאם לסעיף ( 22ח) ,לפקודת העיריות ,תקנות העיריות (מכרזים) מאשרת מועצת העירייה קיום
נוהל משא ומתן מול חברות הביטוח למתן שירותי ביטוחים שונים לעירייה.
=========================================================
יגאל שמעון :תודה רבה.
ניצה משה:

פה אחד .תודה רבה ,בהצלחה חזי.

עדי ברמוחה :בהצלחה.
הקצאות קרקע
הקצאת מבנה לשימוש ברחוב החומש – תנועת הצופים העבריים
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .הקצאות קרקע ,כל הנספחים צורפו על גבי תקליטור .נעבור
אחד אחד .הקצאת מבנה לשימוש ברחוב החומש ,תנועת הצופים העבריים .מי
בעד? יגאל שמעון,

יגאל שמעון :חברים,
ניצה משה:

כנרת ,חנוכה ,שאבי ,תקווה ,מאיר,

יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד.

יגאל שמעון :ההצעה עברה.
הצבעה:
 11בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל,
עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי אביבה גוטרמן מאיר חלוואני.
החלטה מס' :196/16
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' החומש הידוע כחלק מחלקות  482ו 483 -בגוש ,6411
לשימוש לתנועת הצופים העבריים בישראל ,למטרת מועדון נוער לתקופה של  5שנים ,בהתאם
לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
=========================================================
הקצאת מבנה לשימוש ברחוב יהושע בן גמלא  -תנועת בני עקיבא בישראל
ניצה משה:

הקצאת מבנה לשימוש ברחוב יהושע בן גמלא ,תנועת בני עקיבא .מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד.

יגאל שמעון :מצוין.
הצבעה:
פה אחד בעד
החלטה מס' :197/16
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מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' יהושע בן גמלא הידוע כחלק מחלקה  274בגוש ,6455
לשימוש לתנועת בני עקיבא בישראל למטרת מועדון נוער לתקופה של  5שנים ,בהתאם לסיכום
והמלצת ועדת הקצאות.
========================================================
הקצאת מבנה לשימוש ברחוב אנה פרנק – הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים
הכלכלית החדשה
ניצה משה:

הקצאת מבנה לשימוש ברחוב אנה פרנק ,הנוער העובד והלומד ,ליד הסתדרות
העובדים הכללית החדשה.

אמיר כוכבי :רגע ,ניצה .אני רוצה לשאול על זה שאלה.
ניצה משה:

בבקשה.

אמיר כוכבי :כשאתם מאשרים הקצאת קרקע לצרכים אתם לוקחים בחשבון שאתם עוד רגע
הורסים להם את שטח הפעילות?
עדי ברמוחה :וגם לנוער העובד?
אמיר כוכבי :אז הצבענו בעד הקצאת הקרקע אבל תדאג שהיא תהיה שווה משהו ,חנוכה.
תמשיך ,עברנו נושא.
יגאל שמעון :תודה .מי בעד?
ניצה משה:

או קיי .הקצאת מבנה לשימוש ברחוב אנה פרנק של הנוער העובד והלומד ,פה אחד.

יגאל שמעון :פה אחד ,מצוין.
הצבעה:
פה אחד בעד
החלטה מס' :198/16
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' אנה פרנק הידוע כחלק מחלקות  482ו 483 -בגוש ,6411
לשימוש הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים החדשה ,למטרת מועדון נוער לתקופה של
 5שנים ,בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
========================================================
הקצאת מבנה לשימוש ברחוב הרשות – ויצ"ו – הסתדרות עולמית לנשים ציוניות
ניצה משה :הקצאת מבנה לשימוש ברחוב הרשות ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים
ציוניות .פה אחד.

הצבעה:
פה אחד בעד
החלטה מס' :199/16
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מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' הרשות הידוע כחלק מחלקה  388בגוש  ,6455לשימוש
לעמותת ויצ"ו הסתדרות עולמית לנשים ציוניות ,למטרת הפעלת מבנה קהילה ורווחה לתקופה
של  5שנים ,בהתאם לסיכום והמלצת ועדת הקצאות.
========================================================
ניצה משה :הקצאת מבנה לשימוש ברחוב שמעון הצדיק ,עמותת נעמ"ת ,נשים עובדות ומתנדבות.
פה אחד.
הצבעה:
פה אחד בעד
החלטה מס' :200/16
מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' שמעון הצדיק  41הידוע כחלק מחלקות  22ו 25 -בגוש
 , 6660לשימוש עמותת נעמ"ת נשים עובדות ומתנדבות ,למטרת בית ספר טכנולוגי לתקופה של 3
שנים ואופציה להארכה ב 2תקופות נוספות בנות שנה כל אחת ,זאת בהתאם לסיכום והמלצת ועדת
הקצאות.
=========================================================
אישור סגירת חשבונות ,חטיבת הראשונים בבנק הפועלים
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  .8אישור סגירת חשבונות ,חטיבת הראשונים בבנק הפועלים.
מספר חשבון  62678409חשבון רשות .מספר חשבון  626258776חשבון הורים.
החטיבה הזאת נפתחה ,נפתח חשבון בבנק לאומי באישור המועצה ,אה ,הנהלת
בנק הפועלים מבקשת את אישור המועצה לסגירת החשבונות .שאלות? מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
פה אחד בעד
החלטה מס' :201/16
מועצת העירייה מאשרת סגירת חשבונות חטיבת הראשונים בבנק הפועלים:
מס' חשבון  - 626-78409 :חן רשות
מס' חשבון  -626-258776 :חן הורים
לחטיבה זו נפתח חן בבנק לאומי באשור מועצת העיר מס"  3/16מיום 27.1.16
=======================================================

עיכוב התפטרותה של גב' אורנית וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ
יגאל שמעון :סעיף .9
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ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא שהוא סעיף  .9הנושא ,עיכוב התפטרותה של הגברת אורנית
וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ .יש לכם פה את דברי ההסבר ,אני מניחה
שכולם קראו אותם.

עדי ברמוחה :ונהנו לקרוא.
ניצה משה:

והצעת החלטה,

עדי ברמוחה :בואו נתחיל.
ניצה משה:

בבקשה.

יגאל שמעון :כן.
אמיר כוכבי :סליחה .איפה יו"ר הדירקטוריון שיציג את הנושא?
עדי ברמוחה :מן הסתם?
מאיר חלוואני :מנכ"ל ,מישהו .כאילו הדירקטוריון.
אמיר כוכבי :מי מציג את הנושא?
מאיר חלוואני :ספרו לנו מה קרה פה.
יגאל שמעון :אני לא יודע,
מאיר חלוואני :אתה לא יודע גם ,לא סיפרו לך.
יגאל שמעון :יש בקשה,
מאיר חלוואני :לא ,לא סיפרו לך.
עדי ברמוחה :יגאל ,יש פה,
יגאל שמעון :אחרי שגברת,
חיים שאבי :כן ,בבקשה .יש לכם מה להגיד?
אביבה גוטרמן :הגברת רוצה להתפטר ,היא דירקטורית בחברה ,בתאגיד .גם ככה אנחנו לא כאלה
חשופים וקובעים לתאגיד .בעצם שום דבר אנחנו לא קובעים לתאגיד.
עדי ברמוחה :בשום דבר.
אביבה גוטרמן :בשום דבר .ואתם פונים אלינו בקטע הזה ,כשדירקטורית רוצה להתפטר זה כבר
חשוד בעיני שדירקטורית רוצה להתפטר .אני לא חושבת שאנחנו צריכים לאשר לה,
זאת אומרת ,אנחנו לא אמורים למנוע ממנה .לא רוצים למנוע ממנה .היא רוצה
להתפטר ,כנראה סיבותיה עימה .אני גם דירקטורית בחברה הכלכלית ואם אני
ארצה להתפטר אני,
אמיר כוכבי :הם ישמחו.
אביבה גוטרמן :לא ,ישמחו ו,
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חיים שאבי :לא ניתן לך.
אביבה גוטרמן :וכנראה יש סיבה שאני ארצה להתפטר .ואני לא חושבת שאנחנו צריכים להכריע
אם בן אדם להמשיך להיות .מה זאת אומרת? אלא אם כן אתם יודעים להסביר לנו
משהו שאנחנו לא יודעים .וכנראה שאנחנו כן יודעים .אז בבקשה ,תסבירו בדיוק
למה זה הגיע ,למה היא רוצה להתפטר ואנחנו בעקרון,
יגאל שמעון :אתם ,בואו ,אביאל בדרך .אתם רוצים בהחלטה של,
עדי ברמוחה :אני רוצה ,אני מבקשת,
יגאל שמעון :להעביר את זה,
אביבה גוטרמן :את המניעים.
יגאל שמעון :שניכנס ונדון בזה שוב?
עדי ברמוחה :כן.
מאיר חלוואני :כן.
עדי ברמוחה :מן הראוי להציג את הנושא.
אביבה גוטרמן :כן.
יגאל שמעון :אין התנגדות להמשיך בסעיפים ולחזור לזה אחר כך? בבקשה .בואו נמשיך,
אמיר כוכבי :אבל אם הוא לא מגיע וסיימנו את הסעיפים,
עדי ברמוחה :אז אנחנו לא דנים בזה אם אין הסבר ,פשוט מאוד.
יגאל שמעון :בואו נמשיך .ביקשנו להמתין לאביאל,
עדי ברמוחה :אנחנו ממתינים בשביל ההסבר.

אישור השלמת התמיכה בסך  ₪ 45,000לעמותת מועדון ספורט וחינוך הוד השרון
יגאל שמעון :בבקשה ,סעיף .10
ניצה משה:

או קיי .אני עוברת לסעיף  ,10אישור הגדלת התמיכה בסך  45אלף שקלים לעמותת
מועדון ספורט וחינוך הוד השרון ,העמותה שמפעילה את כיתות הכדורעף בבית
ספר הראשונים .בישיבת מועצת העירייה  8/16מה 16-למרץ אישרה המועצה
לעמותת ספורט וחינוך הוד השרון את המלצת הצוות המקצועי מיום ה8.2-
שהחליטה על מתן תמיכה בסך  45אלף  ,₪דהיינו זה היה  50אחוז מסך התמיכה על
פי התבחינים בגין שנת פעילות מלאה .מועצת העירייה מתבקשת לאשר השלמת התמיכה בסך  45אלף  ₪למועדון
ספורט וחינוך הוד השרון ובסך הכול תעמוד התמיכה בשנת  2016על סך של  90אלף
.₪
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עדי ברמוחה :למה זה מגיע בנפרד לשולחן המועצה ולמה אנחנו צריכים לאשר את זה?
חנה גולן:

כי ,קודם כל המועצה אישרה  90אלף שקל.

עדי ברמוחה :נכון.
חנה גולן:

נכון? אחר כך אנחנו ,הצוות המקצועי  ,ביקשנו לאשר בשלב הראשון עד סוף העונה,

עדי ברמוחה :לפני שקיבלנו אישור ממשרד הפנים .לתקציב.
חנה גולן:

לא בגלל זה .אנחנו ביקשנו ,הצוות המקצועי ,ביקשנו שתאשרו לחצי שנה על מנת
שאנחנו נבחן את כל הסיפור של כיתות הספורט מול הפיקוח .יחד עם יפה .נעשה
תהליך עם הפיקוח ,של משרד החינוך ,והסבר לגבי כיתות הספורט מה משרד
החינוך נותן ,מה משרד החינוך לא נותן ולכן כל הבירור הזה נעשה ,הוסדר בין
משרד החינוך לבין בית הספר ,אין מניעה לאשר את החלק השני.

יגאל שמעון :יש בעיה לאשר ,חברים? אפשר לאשר?
מאיר חלוואני :אני מוכרח להבין ,רגע ,אני רוצה לשאול.
יגאל שמעון :כן.
מאיר חלוואני :חטיבת הראשונים קיבלה כבר  90אלף שקלים לכדורעף ,נכון אישרנו?
חנה גולן:

מתי?

(מדברים יחד)
חנה גולן:

אתם אישרתם  90אלף אבל היא קיבלה  .45ביקשנו,

עדי ברמוחה :בגלל שהם ביקשו את הבדיקה.
חנה גולן:

אבל זה ,בגלל שביקשנו לבדוק.

עדי ברמוחה :נכון.
מאיר חלוואני :וזה עבור מה?
חנה גולן:

עבור נבחרות הכדורעף שמייצגות את העיר ואת בית הספר בתחרויות ומקבלות
מעבר למשרד החינוך את כל האימונים ההכרחיים והמשחקים מתום שעות
הלימודים והלאה .זה תמיכה בעמותה.

יגאל שמעון :אנחנו משלימים להם פשוט.
חנה גולן:

זה כמו עמותת כדורסל ,כמו עמותת כדורגל ,כמו כל עמותה.

עדי ברמוחה :אני לא זוכרת שזה היה בהתניה ,את יודעת? אני,
חנה גולן:

לא בהתניה .ביקשנו לאשר מחצית שנה .לא בהתניה .ואמרנו שאחרי שאנחנו נבדוק
נבקש לאשר את המחצית השנייה או לא לאשר בכלל .בדקנו ,אין מניעה.
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מאיר חלוואני :זאת אומרת ,התמהיל של משרד החינוך ביחד עם ה 90-אלף שקלים וההורים,
מכסים את העניין של הכדורעף? אני רוצה להבין.
חנה גולן:

משרד החינוך מממן,

מאיר חלוואני :כן.
חנה גולן:

את כל הפעילות בשנות הלימודים הפורמליות.

מאיר חלוואני :או קיי.
חנה גולן:

העמותה מאמנת את אותם הכיתות בשעות אחר שעות הלימודים הפורמליות,
לרבות הסעות למשחקים וכן הלאה .וכל מה שצריך בתחום הספורט .זהו.

מאיר חלוואני :ה 240-אלף שקלים או ה 10-אחוז מקודם,
חנה גולן:

לא ,זה לא קשור .לא ,לא ,זה ייחודי לכדורעף לכיתות הספורט.

מאיר חלוואני :אז אני מוכרח לומר לכם שהבת שלי משחקת כדורעף בהוד השרון .וזה בושה
וחרפה כמויות הכסף שלוקחים והגיע הזמן שמישהו יעשה עם זה סדר כמו שצריך.
חנה גולן:

מי לוקח?

מאיר חלוואני :מהחטיבה עד התיכון.
חנה גולן:

העמותה? העמותה לוקחת?

מאיר חלוואני :לא יודע .כסף בלי סוף.
חנה גולן:

מה זה אתה לא יודע?

מאיר חלוואני :אלפי שקלים מתלמיד ,כן.
חנה גולן:

אבל אתה משלם?

מאיר חלוואני :בטח שאני משלם .למה הבת שלי לא הייתה יכולה להיות אם אני לא הייתי
משלם.
חנה גולן:

מאיר,

מאיר חלוואני :איזו מין שאלה זאת?
חנה גולן:

למי? לעמותה?

מאיר חלוואני :משלם גם בתוך בתי הספר וגם לעמותה וכל פעם מספרים לנו סיפורים אחרים.
פעם זה מאמן נוסף ,פעם זה למדריך נוסף ,פעם זה להסעה נוספת .וכל פעם זה
עולה כסף .ים של כסף .אז מישהו שיעשה עם זה סדר .אתה? כן.
חיים שאבי :אז למה אתה לא שאורל את מי שצריך לשאול..
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מאיר חלוואני :אה ,שאלה טובה .לא ,שאלה טובה .כי אני כל פעם רואה פה שעמותת הכדורעף
והכדורגל רוצה עוד  10אחוז ,חטיבת ראשונים רוצה עוד  45אלף שקלים .חבר'ה,
אולי תעבירו את זה לניהול עצמאי לחטיבה במקום שעמותת,
חיים שאבי :זה מה שרצינו.
מאיר חלוואני :וזה קורה?
חיים שאבי :היא לא יכולה.
מאיר חלוואני :למה?
חיים שאבי :תשאל אותה.
מאיר חלוואני :אמרת לשאול אותך אז אני שואל אותך.
חיים שאבי :אז אני אומר לך שהיא לא מסוגלת לנהל את זה.
מאיר חלוואני :היא לא מסוגלת?
חיים שאבי :המנהלת לא.
מאיר חלוואני :למה?
עדי ברמוחה :היה ניסיון שנה שעברה.
מאיר חלוואני :למה?
חיים שאבי :תשאל אותה.
מאיר חלוואני :לשאול אותה ,את נוגה?
חיים שאבי :כן.
מאיר חלוואני :מרשים לה לדבר איתנו ,עם חברי אופוזיציה?
חיים שאבי :בתור אבא .שאל את מה שאתה רוצה.
מאיר חלוואני :בתור אבא .טוב ,אני כבר לא ,אתה יודע,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מאיר ,סיימת?
מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון :יש לך עוד שאלות?
מאיר חלוואני :לא.
יגאל שמעון :לא?
מאיר חלוואני :עצוב לי אבל.
יגאל שמעון :מה עצוב?
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מאיר חלוואני :חבר'ה ,כי אתם לא יודעים מה קורה שם .ואם אתם יודעים ,אף אחד לא בוחן את
זה .מאות אלפי שקלים ,מיליונים .מיליונים בכיתות הכדורעף ,מיליונים .לא מכיר
את הכדורגל .בסוף אני הורה .חינוך חינם.
יגאל שמעון :כמה אתה משלם לחודש?
מאיר חלוואני :אני צריך לשלם עכשיו גם לעמותת הכדורעף ,בסדר? במוסינזון .גם בתור תלמיד,
רק רגע .וגם בתור תלמיד בכיתת הכדורעף  5,500שקלים לשנה .אתה שומע את
הסכום הזה? גם לעמותה וגם למוסינזון .לתלמיד שיושב בי"ב .תלמידה.
חנה גולן:

מוסינזון זה לא אותה עמותה.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :איך הגעת לסכומים האלה?
מאיר חלוואני :לא חשוב .אני נותן לכם קנה מידה מה עולה לילד לשחק כדורעף .זה נשמע ים של
כסף ,חבר'ה .זה לא נורמלי .באמת .זה שנים ,חבר'ה .שנים .שנים.
אביבה גוטרמן :איך זה ביחס למקומות אחרים ,מאיר? בדקת?
מאיר חלוואני :וכשחנה נע מה  ...רצתה לקחת את זה אז היא הייתה ראויה ויכולה ,לא נתתם לה
את זה .אז היום זה נוגה ברעם? מי זה מי? למה אתה מחייך ,אח שלי? למה מה
קרה?
אביבה גוטרמן :רגע ,איך זה ב,
חיים שאבי :אתה רוצה לדון על זה?
מאיר חלוואני :אני רוצה לדון על זה ,כן .פשוט רוצה לדון על זה .תפסיקו לשחוט את אלה
שמשחקים כדורעף וכדורגל גם .וכדורסל,
יגאל שמעון :לא .כדורגל גם  400שקל לחודש?
מאיר חלוואני :לא יודע כמה זה .אין לי בעיה  ...זה מפעל,
(מדברים יחד)
**חבר המועצה מר אביאל אברמוביץ מצטרף לישיבה.
מאיר חלוואני :זה לא מעניין אותי .אני מוציא  5,500שקל בשנה לתלמידה שמשחקת כדורעף .זה
נשמע הון תועפות .וכל יום רק מגדילים להם .לעמותת הכדורעף והכדורגל וכל מה
שרוצים .אין לי בעיה לתת למעוטי יכולת אבל כל היום מגדילים לעמותות הספורט.
מה קרה עם החבר'ה האחרים?
חיים שאבי :אתה נגד הספורט?
מאיר חלוואני :חס וחלילה ,ואני משלם .בולע ומשלם.
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יגאל שמעון :טוב.
מאיר חלוואני :בסדר?
עדי ברמוחה :הוא נגד החליבה של הכסף,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מאיר ,אתה חבר בוועדת הספורט?
מאיר חלוואני :לא.
יגאל שמעון :טוב .יש פה כאן את היושבת ראש ,אני חושב שתבקש להעלות את זה,
מאיר חלוואני :מי זו? תקווה?
יגאל שמעון :לא .יושבת ראש זה,
מאיר חלוואני :לא ,מי יושבת ראש?
יגאל שמעון :חיים ,אתה יושב ראש? חיים ,תקיים בבקשה ישיבה בוועדת הספורט בנושא .אדוני
סגן ראש העירייה,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :או קיי.
ניצה משה:

אנחנו נעלה את זה להצבעה ונחזור לסעיף  .9מי בעד השלמת התמיכה של  45אלף
 ₪ל ,כמו שאושר להם  90אלף  .₪מי בעד? עדי? לא .רגע ,אז רגע .יגאל שמעון,
כנרת ,חנוכה ,שאבי ,תקווה ,מאיר ,אופיר,

אביבה גוטרמן :אבל עם הערה.
ניצה משה:

רגע .יעל ,אני לא רואה ,אמיר,

אביבה גוטרמן :אני מבקשת .אני מצביעה גם אבל אני מאוד מבקשת לבדוק את הנושא הזה ,מה
שמאיר דיבר עליו עכשיו ,מהגורמים האחראים .לבדוק איך אנחנו,
ניצה משה:

מאיר ,תגיש לוועדת ספורט בדיקה.

יגאל שמעון :מאיר ,תבקש שידונו בזה,
מאיר חלוואני :אני רוצה ,סיימת עם ההצבעה?
ניצה משה:

לא .אביאל בעד? או קיי .עדי ,מי נגד? מי נמנע? עדי נמנעה.

יגאל שמעון :או קיי ,ההצעה עברה.
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הצבעה:
 11בעד :יגאל שמעון ,כנרת כהן ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,מאיר חלוואני ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ יעל ברזילי אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
 1נמנעה :עדי ברמוחה.
החלטה מס' :202/16
מועצת העירייה מאשרת השלמת התמיכה בסך  ₪ 45,000לעמותת מועדון ספורט וחינוך הוד-
השרון  -עמותה שמפעילה את כיתות הכדורעף בבית הספר הראשונים.
בסך הכול תעמוד התמיכה בשנת  2016על סך של .₪ 90,000
=========================================================
ניצה משה:

מאיר ,תעביר לוועדת ספורט לבדיקה.

מאיר חלוואני :לא ,אני רוצה למען הגילוי הנאות שני משפטים .לא נגד ספורט,
לא נגד כדורעף .הכו ל בסדר .כל מה שאני מתכוון ,וגם לא נגד מוסינזון ולא חטיבת
הראשונים .אלה הבתים שלנו ואני מעריך מאוד את מה שעושים שם .בסוף ,צריך
פה מישהו למדד את העניין הזה של כמות הכסף שמסתובבת שם בעניין הזה ,זה
הכול .אני ביקשתי להאיר פה את העניין הזה בשביל שמישהו יבחן את זה.
יגאל שמעון :אז בוא ,תבקש לעלות את זה.
מאיר חלוואני :תודה.
יגאל שמעון :תמשיכי עם הישיבה .לא לחזור .להמשיך.
ניצה משה:

בסדר.

אישור שינוי בהרכב ועדת לשיתוף הציבור ושקיפות
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף מספר  ,11אישור שינוי בהרכב ועדה לשיתוף הציבור ושקיפות.
סגן ראש העירייה יגאל שמעון יחליף את המשנה לראש העירייה כנרת .שאלות?

עדי ברמוחה :כן.
ניצה משה:

בבקשה.

עדי ברמוחה :האם אי פעם התכנסה הוועדה,
יגאל שמעון :רק שנייה ,ברשותכם.
עדי ברמוחה :הוועדה לשיתוף הציבור?
ניצה משה:

כן ,פעמיים.

עדי ברמוחה :כן.
ניצה משה:

כן.

דוברת:

יש תאריך הבא בשלישי.
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יגאל שמעון :אני מבקש רק לשנות ,משה הוא החבר ,אני רק הממלא מקום .תשנו את זה רק,
בסדר?
ניצה משה:

רגע.

יגאל שמעון :משה חבר ,אני ממלא מקום.
מאיר חלוואני:הפוך ,הפוך ( ממה שנרשם בהזמנה).
יגאל שמעון :כן ,הפוך.
ניצה משה:

משה,

יגאל שמעון :עורך דין משה חנוכה חבר המועצה,
ניצה משה:

ממלא מקום יגאל שמעון,

חיים שאבי :אפשר להיות גם בוועדה הזו?
ניצה משה:

או קיי .אישור נציג ציבור ,רגע ,לא הצבענו על זה.

יגאל שמעון :תצביעי .מישהו בעד? פה אחד?
ניצה משה:

פה אחד?

יגאל שמעון :תודה.
הצבעה:
פה אחד – בעד.
החלטה מס' :203/16
מועצת העירייה מאשרת שינוי בהרכב וועדת לשיתוף הציבור ושקיפות .חבר מועצת העירייה מר
משה חנוכה יחליף את המשנה לראש העירייה הגב' כנרת אלישע כהן כחבר בוועדה ומ"מ יהיה
סגן ראש העירייה מר יגאל שמעון .להלן שמות חברי הוועדה לאחר השינוי:

שם
מס'
 1יגאל הררי
 2משה חנוכה
 3חיים שאבי
 4אמיר כוכבי
 5אופיר טואיל
 6נוה גור
 7איילת שמש
 8יורם משה
 9יצחק שדר

וועדה לשיתוף הציבור ושקיפות
תפקיד
יו"ר
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
נציגת ציבור  -הד
נציגת ציבור  -כוון חדש
נציג ציבור  -תכלס

ממלא מקום
יואב רוזן
יגאל שמעון
תקוה גלם
יעל ברזילי
אודי פפו
שרה שמיר
אביבה גוטרמן
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אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור
ניצה משה:

או קיי  .אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור .מר יחיאל
דמארי ,נציג ציבור לוועדה מטעם סיעת הד ואבי אלון כממלא מקום.

יגאל שמעון :אני מבקש לשנות ,תשנו בבקשה ,אביבה אבן חן היא עובדת עירייה ,היא לא נציגת
ציבור .רק תשנו את זה .היא עובדת רשות ,לא נציגת ציבור.
ניצה משה:

אני צריכה שם שלושה נציגי ציבור .אז ,עוד נציג ציבור .אבל תחליטו ,ומישהו צריך
להודיע לה,

יגאל שמעון :היא תהיה מוזמנת לא במסגרת נציגת ציבור .היא מוזמנת באופן קבוע .היא יכולה
להיות מזכירת הוועדה .נציג ציבור ,אין לי בעיה גם למנות נציג ציבור,
ניצה משה:

מאיזה ,אתה צריך לחשב את העניין של הסיעות.

דוברת:

אז נחשב ונביא את זה לישיבה הבאה.

עדי ברמוחה :צריך לחשב את העניין של הסיעות.
יגאל שמעון :או קיי .אז אנחנו נביא את השם לישיבה הבאה,
מאיר חלוואני :אפשר לדבר קצת על הוועדה כרגע או שאתם מאשרים וזהו?
ניצה משה:

אנחנו,

יגאל שמעון :לא ,אנחנו כעקרון,
ניצה משה:

אנחנו בכל מקרה צריכים לישיבה הבאה במקום אביבה אבן חן .נציג.

מאיר חלוואני :הוועדה נפגשה השבוע ואנחנו רוצים לספר לכם קצת על זה .אתם רוצים לשמוע?
יגאל שמעון :מה אתה רוצה ,רק שנייה.
מאיר חלוואני :אנחנו הוצאנו מכתב לראש העירייה ,אני לא יודע אם אתה מכותב ,ולמנכ"לית.
חנה גולן:

המנכ"לית לא קיבלה.

יגאל שמעון :אתה רוצה לדבר בסוף? יש לך דקה בסוף .דבר ,בסוף הישיבה.
מאיר חלוואני ... :ראש העיר הייתה מכותבת?
יגאל שמעון :אה ,מאיר .בסוף הישיבה אין לי בעיה שתאמר .מה זאת אומרת ,הוא רוצה לספר
מה היה בוועדה.
אביבה גוטרמן :ניצה ,תרשמי לך.
יגאל שמעון :אלא אם כן יש לך משהו להלין ,אני לא יודע.
מאיר חלוואני :לא ,אני לא רוצה להלין ,אני רוצה לספר לכם איך הדברים,
ניצה משה:

לא .קודם כל בישיבה שלא מן המניין אין נאום מהמקום.

יגאל שמעון :טוב.
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ניצה משה:

ומי שמבקש צריך גם משהו להודיע בכתב בתחילת הישיבה.

מאיר חלוואני :בסדר ,אני שאלתי.
יגאל שמעון :טוב ,בבקשה.
עיכוב התפטרותה של גב' אורנית וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ
ניצה משה:

אני חוזרת בחזרה לסעיף,

יגאל שמעון :חוזרים ל.9-
ניצה משה:

אני חוזרת בחזרה לסעיף  ,9רבותיי .סעיף  9עדכון,

עדי ברמוחה :וגבירותי.
ניצה משה:

התפטרותה של הגברת אורנית וידר מדירקטוריון מי הוד השרון בע"מ .קיבלתם פה
דברי הסבר .ביקשתם לדחות עד שיגיע יושב ראש הדירקטוריון .בבקשה אביאל.

יגאל שמעון :כן ,בבקשה .אביאל הגיע ,יושב ראש הדירקטוריון .שאלות?
עדי ברמוחה :שיציג את זה ,מה שאלות .קודם שיציג ,אחר כך נשאל שאלות.
יגאל שמעון :מה ,יש פה הצעת החלטה .מבקשים לדחות את  ...בסמכות מועצת העיר ,האם יש
שאלות? מישהו רוצה להבין?
עדי ברמוחה :מה נראה לך ,יגאל?
יגאל שמעון :אז תשאלו ,אביאל פה.
עדי ברמוחה :אבל אמרנו שיגיע אביאל,
יגאל שמעון :תשאלו את השאלות.
עדי ברמוחה :והוא יציג את הנושא .נכון? כמו שיש נושא בנושאים כספיים ,מציגים את הנושא.
בבקשה .אנחנו לא מכירים את הדירקטוריון ,לא יודעים מה קורה פה,
יגאל שמעון :או קיי.
עדי ברמוחה :אני בטוחה שאביאל יאיר את עינינו.
יגאל שמעון :בבקשה .אין בעיה.
אביאל אברמוביץ :א' ,אתם צריכים,
עדי ברמוחה :לאחר הביזיון הזה שאנחנו צריכים לשבת ולחכות .מצטערת אבל זה זלזול בזמן.
סורי.
אביאל אברמוביץ :או קיי.
ניצה משה:

אביאל ,תפנה אליך מיקרופון ותדליק אותו.

יגאל שמעון :כן.
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אביאל אברמוביץ :א' ,אני נותן לכל החברים כאן את כל הכבוד כי השולחן הזה הוא האסיפה
הכללית למעשה ,הוא הבעלים של התאגיד ,לא של הדירקטוריון.
עדי ברמוחה :אנחנו ,אני לא מרגישה ככה.
אביבה גוטרמן :אנחנו ממש לא הבעלים ... .לפי כל החוקים של תאגיד המים שהוא שונה מכל
התאגידים האחרים ,אביאל ,ואתה יודע את זה .באמת לא צריך להיסחף.
עדי ברמוחה :יש פקודת עיריות לתאגידים,
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :רגע ,בואו נפריד שנייה בין מה שאתם יודעים לבין מה שבמציאות ,בסדר? מה
שאתם לא יודעים זה שני דברים שונים .אני לא מתווכח עם זה שאת יודעת או לא.
זה שאת לא יודעת זה בסדר ,אבל אני אומר מה,
אביבה גוטרמן :אני ממש יודעת.
אביאל אברמוביץ :אביבה ,שנייה .אם את רוצה בציניות אז אני לא,
אביבה גוטרמן :לא צינית אני ממש אומרת את הדברים....
אביאל אברמוביץ :לא ,זה שאת לא יודעת,
אביבה גוטרמן :אם אתה מחויב כלפינו בדיווח על הכנסות ,על הוצאות,
אביאל אברמוביץ ... :לגמרי ,כן.
אביבה גוטרמן :ממש לא .כן... ,
אביאל אברמוביץ :אני לא ,אני לא ,לא בציניות .לא רוצה ,אני רוצה להסביר.
אביבה גוטרמן :טוב ,נו.
אביאל אברמוביץ :אני אסביר.
עדי ברמוחה :אני ממתינה.
אביאל אברמוביץ :אני לא בא לעשות עכשיו סקירה על הדירקטוריון ועל התאגיד.
עדי ברמוחה :אה ,אפשר שקט מסביב?
אביאל אברמוביץ :זה לא הנושא .זה לא הנושא .אני אמרתי משהו אחר .אמרתי שהגוף הזה ,או
קיי? הוא האסיפה הכללית של,
עדי ברמוחה :זה נכון.
אביאל אברמוביץ :זה נכון,
עדי ברמוחה :די ,די ,עם הרעש.
אביאל אברמוביץ :זה בסדר?
(מדברים יחד)
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חיים שאבי :טוב ,רגע ,אני לא מבין .אביבה ,את לא מבינה שאנחנו,
עדי ברמוחה :אני עכשיו מפתחת הפרעת קשב.
חיים שאבי :אנחנו אסיפה כללית של התאגיד,
אביבה גוטרמן :אסופה של האסיפה.
חיים שאבי :אין מה לעשות.
אביבה גוטרמן :בסדר.
חיים שאבי :תתקדם.
עדי ברמוחה :על פינו יישק דבר .בבקשה.
אביאל אברמוביץ :אז אם אתם לא יודעים ,אני לא אכנס ,אני לא עכשיו הולך להסביר לכם על
התאגיד וכל הדברים האלה .אני אסביר על הנושא,
עדי ברמוחה :על הנושא.
אביאל אברמוביץ :בדיוק .אז זאת האסיפה הכללית של התאגיד ,בסדר?
עדי ברמוחה :או קיי.
אביאל אברמוביץ :אסיפה כללית יש לה כל מיני לפעמים צריך את עזרתה בכל מיני דברים
שמחויבים,
עדי ברמוחה :מחויבים.
אביאל אברמוביץ :בעלים  ...לפי הפקודה ,לפי כל הדברים .אני לא משפטן אז אני לא רוצה
להיכנס לניסוחים משפטיים לדבר על דברים עקרוניים .אנחנו צריכים עכשיו את
הסכמתו של ,הסכמתה של האסיפה הכללית להאריך את כהונתה של אחת
הדירקטוריות,
אביבה גוטרמן :בניגוד לרצונה.
עדי ברמוחה :רגע ,אביבה.
אביבה גוטרמן :בניגוד לרצונה.
אביאל אברמוביץ :בניגוד לרצונה זה לא הנושא עכשיו .אני לא כופה על אף אחד שום דבר .יש
לאנשים ,שנייה אחת ,בבקשה ,רגע.
חיים שאבי :יש לזה סיבה,
אביאל אברמוביץ :אני שאלתי אם את רוצה בציניות ,אז אני גם אענה בציניות .לקחת על עצמך
תפקיד של דירקטור יש לזה מחויבויות .זה לא קייטנה ,או קיי? זה מלמעלה עד
למטה ,ולפעמים אנשים מסיבות שלהם ,כל מיני סיבות שלהם ,לא בדיוק רוצים
למלא את התפקיד כמו שצריך .מכל מיני סיבות .או לא יכולים או לא רוצים ,כשזה
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מפריע לפעילות התקינה של תאגיד .כל תאגיד ,לא דווקא התאגיד שלנו .ונוצרה
סיטואציה שאנחנו צריכים את אורנית עוד תקופה מסוימת .היא לא יכולה
להתפטר פתאום .זה לא הופ אני הולכת .מה זה ,זה ,היא לקחה על עצמה מחויבות,
היא חתומה  ,היא עברה את ועדת ברנר ,אישרו אותה .היא בחורה מאוד רצינית,
היא הייתה מנהלת הגיוס והיישום והאיתור,
אביבה גוטרמן :לכן זה עוד יותר לא מובן.
אביאל אברמוביץ :גם לנו זה לא מובן .זה בדיוק העניין .לא מובן לנו איך היא עוזבת בשנייה אחת
פתאום מחליטה לעזוב בחורה רצינית.
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :לא מובן גם לנו איך בחורה כזאתי פתאום עוזבת ואנחנו צריכים את עזרתכם,
עזרתו של כל הגוף הזה כדי,
עדי ברמוחה :מה זה עזרתכם,
אביאל אברמוביץ :כדי שנוכל,
דוברת :מה שתית בדרך?
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :כדי שנוכל לעשות את העבודה שלנו כמו שצריך ואני חושב שבזה כולכם
מסכימים .שאנחנו צריכים לעשות את העבודה כמו שצריך .אז זה הכול ,זה בשביל
זה אנחנו מבקשים להאריך את זה .אין משהו נשגב ברגע זה שצריך לדבר עליו
ברמות כאלה ואני אשלים גם למאיר משהו כי את בטח יודע אבל מאיר לא ,הוא
שאל ה כי יפה .זה שאנחנו נעשה וגם אביבה ,אנחנו נעשה פרזנטציה אם צריך ,נכון?
איפה היועץ המשפטי? יועץ? המשפטי? אנחנו נעשה פרזנטציה מסודרת על
ההיררכיה והתפקידים בין אסיפה כללית לבין תאגיד לבין ,תראו איך זה עובד אל
זה לא המטרה של היום .נכון .להציג את זה ואת הדו"חות הכספיים ואת התפקוד
ואת הפעילות ואת הכול ,זה ,אתם הבעלים דרך אגב.
מאיר חלוואני :תשמע ,זה כל כך נשמע טוב ונחמד ונעים.
אביאל אברמוביץ :נכון.
מאיר חלוואני ... :אפשר לשאול כמה שאלות.
אביאל אברמוביץ :אם אני אוכל לענות אני בשמחה אענה.
מאיר חלוואני :אני אשמח.
ניצה משה:

אפשר להעלות להצבעה?
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מאיר חלוואני :לא .מה זה להעלות להצבעה.
אמיר כוכבי :ניצה ,את תהיי פה עד אמצע הלילה עם הנושא הזה.
ניצה משה:

לכל אחד יש  5דקות.

אמיר כוכבי :אל תדאגי ,יש לנו הפתעות.
יגאל שמעון :טוב ,בבקשה מאיר.
מאיר חלוואני :כל אחד יש לו  5דקות.
אביאל אברמוביץ :אבל אני מבקש שהשאלות יהיו לנושא הזה כי אני לא עונה עכשיו שאלות
כלליות .אני לא,
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :עונה על התאגיד עכשיו .אם אני מבין נכון ,סליחה ,הדיון עכשיו הוא לא על
התאגיד .הדיון הוא על ה,
אביבה גוטרמן :נכון ,הוא לא על התאגיד.
אביאל אברמוביץ :לא ,רק רציתי ,לא ,רק,
מאיר חלוואני :כי אתה מבין נכון.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :התאגיד אגב לטעמנו ,לפחות אני מדברת בשמי ,עובד יפה מאוד .לטעמנו ,אני,
אתה יודע מה לטעמי התאגיד עובד מאוד יפה עם מנכ"ל מצוין ,העבודה נעשית ,אני
רואה בכל העיר .אתם יודעים מה ,לפחות בזה יש עבודה בעיר .רואים.
דובר:

בזכות היושב ראש.

אביבה גוטרמן :או קיי? וזה לא בגללו ,בגלל המנכ"ל הטוב .לא הדירקטוריון,
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :פעם היית אומרת זה בזכות העובדים .פתאום המנכ"ל ,איך אני שמח שאת
אומרת את הדברים .לא ,אני ממש שמח.
אביבה גוטרמן ... :למשל הניקיון בעיר ,לצערי ,הוא לא נעשה הכי טוב אבל בתאגיד,
אביאל אברמוביץ :לא ,אנחנו מדברים על סעיף  9עכשיו .אנחנו על סעיף .9
אביבה גוטרמן :רגע ,תן לי .תראה את ההקשר.
אביאל אברמוביץ :עכשיו אני מראה לך איך זה נראה כשאת,
אביבה גוטרמן :כל זה עובד מצוין,
אביאל אברמוביץ :כן.
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אביבה גוטרמן ... :נמצאת דירקטורית שגומרים עליה את ההלל ,בחורה ישרה והכול ואנחנו
יודעים ,והיא ,תקשיבו טוב .אותי מטריד מטריד מאוד שדירקטורית בסדר גודל
כזה עם ההבנה שלה ,עם האינטליגנציה ,ההשכלה והיא מבינה בדיוק את כל מה
שאמרת עכשיו.
אביאל אברמוביץ :כן.
אביבה גוטרמן :שזה לא עוזבים בבת אחת ולא עושים כזה דבר והיא בכל אופן אומרת אני רוצה
להתפטר ,או קיי?
אביאל אברמוביץ :כן.
אביבה גוטרמן :זה מעורר בי שאלות .כמו שיש במכרז רק נציג אחד ,גם בזה מעורר בי שאלות,
אביאל אברמוביץ :טוב.
אביבה גוטרמן :ופה זה כן מעורר שאלות.
אביאל אברמוביץ :טוב.
אביבה גוטרמן :ואני הייתי רוצה,
אביאל אברמוביץ :כן.
אביבה גוטרמן :מעבר להצבעה ,הייתי רוצה שהיא תהיה כאן שנשאל אותה מדוע היא עושה את
זה כי אנחנו כן רוצים שהיא תמשיך ,ולמה היא לא רוצה להמשיך .מעניין.
אביאל אברמוביץ :טוב.
אביבה גוטרמן :כן ,זה מה שאני הייתי רוצה.
אביאל אברמוביץ :יפה ,אבל זה לא למועצת עיר אבל .אני חושב שזה ,לא חושב ,סליחה ,אני חושב
סליחה ....דירקטור למועצת עיר להסביר למה היא התפטרה.
מאיר חלוואני :אמרת שאנחנו המליאה.
אביבה גוטרמן :אתה רוצה שאנחנו נצביע בעד זה.
אביאל אברמוביץ :אתה יכול לברר איתה ,זה לא למועצת עיר.
עדי ברמוחה :אביאל לא יודע.
יגאל שמעון :מאיר,
אביאל אברמוביץ :לא ,זה רעיון דווקא נחמד אבל הוא לא ישים .זה רעיון מאוד נחמד.
אביבה גוטרמן :לא ישים?
יגאל שמעון :מאיר.
מאיר חלוואני :אני לא מכיר את הגברת הזאת .לפי הכישורים שמנית כנראה היא אישה ראויה
אבל בכל זאת אני מוצא לנכון להרים גבה שמישהו רוצה לקום וללכת פתאום,
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כאילו ,ומה פתאום יש מצב שאנחנו צריכים להכריח אותה להישאר? משהו פה
תמוה ,אתה מבין? אני מנסה להיות כאילו הגון אבל משהו נראה לי מריח לא טוב.
אתה יכול לספר לנו על זה משהו?
אביאל אברמוביץ :לא.
אביבה גוטרמן :צריך חמישה  ...דירקטור.
מאיר חלוואני :רגע ,אביבה .מה זה צריך קוורום,
אביבה גוטרמן :צריך ,צריך,
מאיר חלוואני :אני לא מבין בזה .אתם אמרתם לי שאני הבעלים ,אנחנו המליאה .תספר לנו איך
גברת דירקטורית מחליטה מהיום למחר לקום ללכת .היא אמרה למה? היא באה
אליך בתור יושב הדירקטוריון והסבירה?
אביאל אברמוביץ :אתה יוכל לשאול אותה.
מאיר חלוואני :אני יכול לשאול אותה?
אביאל אברמוביץ :כן.
מאיר חלוואני :אז תעצר ו את ההצבעה הזו ותנו לנו לשמוע את הגברת כי אני חושב שזה בסיסי
לגמרי,
אביאל אברמוביץ :כן.
מאיר חלוואני:

שמחליטים למישהו על גורלו ואומרים לו אתה תישאר עוד חודש ואנחנו לא

יודעים מה הסיבה ,שאנחנו לא נשמע אותה.
אביאל אברמוביץ :כמו שאנחנו נתנו אמון אבל בדירקטורית הזאת כולל השופט ברנר כולל אתם
כולכם ,אני לא יודע אם אתה היית,
מאיר חלוואני :בסדר ,לא חשוב.
אביאל אברמוביץ :כן? שהיא ראויה,
מאיר חלוואני :כן.
אביאל אברמוביץ :כן? אז אתה גם יכול להסתכל על זה מהצד השני ולהגיד לא עוזבים ככה
מקום.
מאיר חלוואני :זה נקודה נוחה לך אולי ,אני לא יודע מה עומד מאחורי זה.
אביבה גוטרמן :נכון.
אביאל אברמוביץ :אתה תגיד מה שנוח לך ,אני אגיד מה שנוח לי.
מאיר חלוואני :מתאים ,מתאים .בגלל זה אני אומר ,בוא נשמע,
אביאל אברמוביץ :לא ,אני מקשיב לך.
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מאיר חלוואני :אני מעריך את החלטת,
אביאל אברמוביץ :אותו דבר כמו שאתה אמרת למה היא עוזבת פתאום אני אומר לך לא עוזבים
פתאום.
מאיר חלוואני :אז אני חושב שזה,
אביבה גוטרמן :צריך לדעת מה הסיבה.
אביאל אברמוביץ :זה סיבה שלה,
מאיר חלוואני :מין הראוי שאם אנחנו צריכים להחליט שמי שיישאר עוד תקופה על אף רצונו
לעזוב יפנה ,חוץ מזה זה תפקיד התנדבותי או יש בגינו שכר?
אביאל אברמוביץ :היא מקבלת שכר.
מאיר חלוואני :היא מקבלת שכר.
אביאל אברמוביץ 600 :שקל לישיבה.
מאיר חלוואני :אני שואל ,אני לא יודע פשוט.
אביאל אברמוביץ :אבל היא פנסיונרית של צה"ל ,היא לא צריכה .לא באים בשביל הכסף.
מאיר חלוואני :רק רציתי לדעת,
אביאל אברמוביץ :לא באים בשביל הכסף לתפקיד הזה.
מאיר חלוואני :אז גמרנו .אז כנראה או שהיא מיצתה את עצמה או שהיא החליטה מסיבות שלה
לקום וללכת .אני לא מוצא את עצמי,
אביאל אברמוביץ :לא ,אבל אי אפשר ללכת ככה.
מאיר חלוואני :רגע .גם בתור בעלים של איך שאתה אומר ,הבעלים ,וגם בתור המליאה המכובדת
הזאת ואני מכבד את כל מי שהחליט קודם לקבל אותה,
אביאל אברמוביץ :כן.
מאיר חלוואני :להחליט על גורלה עד שאני לא אשמע אותה ,אז אני מבקש,
אביבה גוטרמן :מה דרמטי לעוד חודש? זו השאלה?
אביאל אברמוביץ :שמע .המחוקק ,המחוקק,
אביבה גוטרמן :כן ,מה המחוקק קבע?
חיים שאבי :אתם תדברו,
אביאל אברמוביץ :אביבה,
אביבה גוטרמן :אני שואלת,
אביאל אברמוביץ :מה קרה שאת?
אביבה גוטרמן :אביאל ,תסביר לי.
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אביאל אברמוביץ :אבל למה את נכנסת ,זה לא יפה אביבה.
אביבה גוטרמן :תסביר לי ,מה דחוף בחודש
מאיר חלוואני :תענה ,אני מקשיב.
אביאל אברמוביץ :אני רוצה לדבר אבל ....
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :למועצת עיר ,דרך אגב ,אני רוצה לשאול,
מאיר חלוואני :רגע ,אבל היית באמצע תשובה.
אביאל אברמוביץ :לא ,אני עוד שואל .במועצת עיר כשמישהו רוצה להתפטר? אפשר לעכב אותו?
עדי ברמוחה :כן.
מאיר חלוואני :לא.
ניצה משה:

לא.

אביאל אברמוביץ :בואו נעשה הצבעה .מה זה את אומרת כן הוא אומר לא? אי אפשר ,נכון?
ניצה משה:

אי אפשר .תוך  48שעות מההודעה....

עדי ברמוחה :גם בדירקטוריון של תאגיד,
אביאל אברמוביץ :רגע ,הוא יכול להתפטר אבל? תוך  48שעות.
עדי ברמוחה :מודיעים הודעה אישית.
אביאל אברמוביץ :אז,
עדי ברמוחה :זה נקרא הודעה אישית ,זה בפקודת העיריות.
אביאל אברמוביץ :אז יפה ,או .בפקודת העיריות .אז יש כנראה פקודת החברות מין הסתם,
עדי ברמוחה :יש פקידת העיריות לתאגידי מים.
אביאל אברמוביץ :שנייה ,אבל אי אפשר,
עדי ברמוחה :יושב ראש הדירקטוריון אביאל ,אתה ,רגע ,רגע ,ואתה מנסה רק ללמד אותנו
מהרגע שפתחת את הפה בלהסביר לנו כמה אנחנו לא מבינים,
אביאל אברמוביץ :כי את לא מבינה כלום אז אני,
עדי ברמוחה :אני לא מבינה ,אני לא מבינה,
אביאל אברמוביץ :את אמרת מלכתחילה אז אני רוצה להסביר לך.
עדי ברמוחה :רגע ,אבל אני יודעת,
אביאל אברמוביץ :אז תהיי בשקט ואני אסביר.
עדי ברמוחה :יש פקודת עיריות ,אל תגיד לי שבי בשקט,
אביאל אברמוביץ :לא ,התכונתי ש,
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עדי ברמוחה :לא ,אל תגיד לי את זה.
אביאל אברמוביץ :סליחה.
עדי ברמוחה :יש פקודת עיריות לתאגידי מים.
אביאל אברמוביץ :אין כזה דבר פקודת עיריות לתאגידי מים .יש פקודת ,לא פקודת עיריות
לתאגידי מים.
דוברת:

יש תקנון,

(מדברים יחד)
כנרת אלישע כהן :תקנון לתאגיד.
אביאל אברמוביץ :לא ,אני שואל עכשיו מה שהיא אמרה ,תענו לי .יש פקודת עיריות לתאגידי
מים? אין כזה דבר ... .מדברת גם .את מבלבלת,
עדי ברמוחה :זה מקביל לפקודת עיריות,
אביאל אברמוביץ :זה לא מה שאמרת .את מבלבלת דברים בדברים ,את עושה סלט שאני לא יודע
פשוט איך לצאת מזה .תני לי לדבר ,אני אסביר .אין פקודת עיריות לתאגידי מים.
יש תקנון ל ,נכון .את התקנון הזה לא אתם קבעתם ולא אני קבעתי .קבע את זה
המחוקק וכנראה שבחברות ,בתאגידים קבע המחוקק שהוא יודע שיכולה להיווצר
בעיה מסוימת ולכן בגלל זה שאלתי במועצת עיר יש אפשר להכריח .אז אי אפשר
להכריח אבל בתאגיד כנראה שיש פעולות מסוימות אחרות שהמחוקק קבע שאפשר
וזה מה שאנחנו צריכים עכשיו.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :רגע ,חברים .אני רוצה להשלים ואני רוצה להסביר שנייה ,אביאל .אני לא,
אביאל אברמוביץ :בדיני חברות ,נכון .זה משהו אחר .אבל עובדה שאפשרו את זה ,זה מה שאני
מנסה להגיד .כי זה לא למה,
יגאל שמעון :אני רוצה להסביר ,חברים ,ברשותכם,
אביאל אברמוביץ :המחוקק יודע למה וזה לא רלוונטי ,עזוב אותך עכשיו .אני עכשיו מתפטר .אני
גם לא יכול ,אתה יודע את זה? אתה יודע למה? כי זה לא תקין .זה פעולה שהיא לא
תקינה בעליל ולכן המחוקק נתן לאסיפה הכללית את האפשרות לעשות את זה.
יגאל שמעון :מאיר ,ברשותכם ,שנייה ,כנרת ,אביאל .אני רוצה להסביר שנייה .יש הבדל בין
מועצת עיר לחבר דירקטוריון .במועצת עיר חבר מועצה שמתפטר תוך  48שעות מיד
יש לו מחליף .ככה זה עובד .כי יש רשימה ,נכנס אוטומטית ואף אחד לא מתווכח
פה שזה הבדל עצום בין דירקטוריון .חבר דירקטוריון שמבקש להתפטר,
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עדי ברמוחה :זה לא תקנון?
יגאל שמעון :סליחה ,אני מדבר .ברשותך .אני מדבר ואני מסביר .בדירקטוריון כשאתה מתפטר
אתה צריך למנות לך מחליף .כדי למנות מחליף הוא עובר מספר שלבים ומספר
ביקורות ומספר אישורים של מוסדות המדינה .עכשיו ,כדי שזה יקרה זה יכול
לקחת חודשיים ,שלושה ,ארבעה ולפעמים יותר.
מאיר חלוואני :אז למה אתם מבקשים חודש?
יגאל שמעון :שנייה ,רגע .שנייה .התאגיד חייב להמשיך ולתפקד .אם התאגיד,
מאיר חלוואני :חודש?
יגאל שמעון :שנייה.
חיים שאבי :זה החוק.
יגאל שמעון :החוק מאפשר היום ,אז אני מסביר .החוק מדבר שלמועצת העיר יש סמכות לדחות
פיטורים עד חודש .עד חודש ,לא יותר.
מאיר חלוואני :בסדר.
יגאל שמעון :או קיי?
מאיר חלוואני :הגברת הזאת,
יגאל שמעון :הגברת היום לא יכולה היום ,בכדי שהתאגיד יוכל לתפקד ,היום ,תשמע .לאשר
תקציבים ,להחליט החלטות ,התאגיד הזה אם הוא לא יעבוד היום זה קטסטרופה
לעיר.
מאיר חלוואני :חודש.
יגאל שמעון :החודש הזה הוא קריטי בשביל ,כדי להביא משהו חדש .עכשיו ,אנחנו מקבלים את
הבקשה של היושב ראש כדי שהדירקטורים יתחילו לעבוד ובחודש הקרוב יסיימו
את העבודה שלהם בהחלטות ,עד אז הוא יתארגן .זה מה שהוא מבקש ואני חושב
שזה לגיטימי .אם זה היה מועצת עיר לא היה קורה כלום ,הוא לא היה ,לא היינו
מגיעים לכאן.
מאיר חלוואני :לא ,זה ברור לי.
יגאל שמעון :אז בשביל זה הוא מבקש .עכשיו ,אם אתם,
אביאל אברמוביץ :לא רוצים ,יאללה לא צריך.
יגאל שמעון :תצביעו נגד.
אביבה גוטרמן :רגע ,רגע .אביאל ,באיזה תדירות מתכנס הדירקטוריון? אחת לחודש.
אביאל אברמוביץ :רגע,
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אביבה גוטרמן :כן.
מאיר חלוואני :תודה יגאל.
אביאל אברמוביץ :לפי החוק הוא צריך  6פעמים בשנה .אנחנו עושים את זה בתדירות יותר
גבוהה .במקומות אחרים ברוב המקומות זה פעם בחודשיים.
אביבה גוטרמן :אז יש לך כאילו עוד החלטה אחת של ,מה קריטי לחודש? אני שואלת.
יגאל שמעון :כי זה החוק מאפשר,
אביאל אברמוביץ :אנחנו צריכים את זה.
מאיר חלוואני :היא שואלת,
אביבה גוטרמן :אני שואלת מה יש ..
מאיר חלוואני :אם יש משהו אקוטי לתפקוד,
אביבה גוטרמן :מה יש עוד איזה ישיבה אחת .זה יהיה כזה,
אביאל אברמוביץ :יש נושאים על הפרק ,יש פרויקטים ,יש מכרזים ,יש עבודות.
יגאל שמעון :חברים ,חברים ,העיר היום עובדת ועכשיו דיברת על התאגיד שהוא תאגיד מצוין
ושעובד מצוין .הרגע דיברת .העיר צריכה להמשיך לעבוד ,זה הכול .אי אפשר לשתק
את הדירקטוריון .זה הכול.
אביאל אברמוביץ :אני חושב שיגאל נתן את התשובה יותר טוב  ...אין מחליף וצריך,
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :הוא חשב שאני הנציג אבל אני לא.
יגאל שמעון :כבר אני לא יודע מי נגד מי ,מי בעד מי .בבקשה.
עדי ברמוחה :אני ,אני רק מתפלאת ,אביאל ,באמת איך אתה סותר את עצמך בדברים שאתה
מדבר ,כי אתה אמרת ככה .היא לא יכולה ,והופ אני הולכת ,וזה לא קייטנה .אז
כ כה ,קודם כל היא כן יכולה .היא כן יכולה .היא יכולה לשים את המפתחות ולהגיד
לא רוצה אני ,ותמוה בעיני העניין הזה של העיכוב של ההתפטרות שלה .לא קיבלתי
עוד תשובה לעניין הזה .למה? ואל תגיד לי מסיבה של אני לא רוצה לשתק ,יש לנו
תאגיד שעובד נהדר .יש לנו מנכ"ל התאגיד,
יגאל שמעון :אני הסברתי לכם.
עדי ברמוחה :אבל אני לא קיבלתי,
אביבה גוטרמן :בהמשך לדברים שלה ,האם אתה יכול להבטיח לנו ,שבחודש הזה לא הולכים
לפטר...
(מדברים יחד)
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יגאל שמעון :אביבה ,אני רוצה שתבינו .אני אסביר ואחרי זה,
עדי ברמוחה :יש לי שאלה מאוד מאוד פשוטה ,אתה תקשיב לשאלה שלי עד הסוף.
יגאל שמעון :אני חייב להסביר לך .דירקטורים,
עדי ברמוחה :רגע ,רגע .כבני אדם ,באיזה זכות יש לכם לבוא ולעכב התפטרות של בן אדם?
יגאל שמעון :אני ,שוב אתם טועים פה .היא יכולה לא להגיע לישיבה .אנחנו לא מדברים על זה.
אף אחד,
עדי ברמוחה :אתם רוצים שהיא לא תגיע,
יגאל שמעון :סליחה רגע,
עדי ברמוחה :אתם רוצים שהיא תגיע?
יגאל שמעון :לא.
עדי ברמוחה :אז מה?
יגאל שמעון :מדובר על זה שחייב להיות פורום,
עדי ברמוחה :קוורום.
יגאל שמעון :קוורום של חברי דירקטורים רשומים כדי שאפשר יהיה להחליט,
עדי ברמוחה :לא מצאתם אף אחד ,יש לכם בארסנל כל כך,
יגאל שמעון :היא יכולה לא להגיע ,היא יכולה לא ,אתם לוקחים את זה לכיוון לא נכון.
עדי ברמוחה :אנשים שאתם מחפשים להם מקום ולא מצאתם אף אחד,
אביבה גוטרמן :אני שואלת,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אביאל ,נו באמת .יש פה ריח מסריח ,נקודה.
אביבה גוטרמן :אני שואלת שאלה .אתה יכול להתחייב פה אביאל בפני כולם שאין לכם שום
כוונה בחודש הזה לפטר את המנכ"ל?
חיים שאבי :מה זה קשור?
עדי ברמוחה :כי זה קשור.
אביבה גוטרמן :שאלתי שאלה ,אני רוצה לקבל תשובה .אתה יכול להתחייב?
חיים שאבי :מה הקשר?
אביאל אברמוביץ :מה הקשר?
אביבה גוטרמן :הקשר שאני רוצה לקבל תשובה.
אביאל אברמוביץ :תקשיבי ,אביבה .את באת,
אביבה גוטרמן :אתה יכול לתת תשובה?
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אביאל אברמוביץ :אני אסביר ,כן.
אביבה גוטרמן :נו.
אביאל אברמוביץ :את באת כטיל מונחה עם איזושהי אג'נדה.
אביבה גוטרמן :אתה בא עם טיל מונחה.
אביאל אברמוביץ :אני לא אכנס,
אביבה גוטרמן :אנחנו לא,
אביאל אברמוביץ :אני לא אכנס,
אביבה גוטרמן :אתה ,מספיק אני מכירה אותך טוב,
אביאל אברמוביץ :לאג'נדה שלך,
אביבה גוטרמן :ואני יודעת יפה מאוד שאתה יודע לתת תשובות,
עדי ברמוחה :כשאתה רוצה,
אביאל אברמוביץ ... :לאג'נדה שלך .אני לא עובד אצלך.
אביבה גוטרמן :אתה תגיד לנו פה,
אביאל אברמוביץ :אני לא עובד אצלך.
אביבה גוטרמן :וטוב שאתה לא עובד אצלי.
עדי ברמוחה :כיו"ר תאגיד ,כיו"ר הדירקטוריון אתה כן עובד אצלה ,אביאל,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אביאל ,אתה יו"ר הדירקטוריון.
אביבה גוטרמן :אמרת שאתה עובד שלנו ,אז בבקשה תסביר לבוסים שלך האם אין בכוונתך
לפטר את עופר החודש הזה?
חיים שאבי :אני יכול להציע משהו? יגאל ,שכל אחד,
אביבה גוטרמן :כולם שומעים ,אגב ,את השתיקה.
חיים שאבי :שכל אחד,
אביבה גוטרמן :שתיקה כהודעה.
חיים שאבי :שכל אחד,
אביבה גוטרמן :האם לא הבנתם את זה כולכם?
חיים שאבי :יגיד את מה שיש לו להגיד .תרשום בסוף ,תענה להם ונסיים את הישיבה הזו .די.
עדי ברמוחה :למה ,התעייפת?
חיים שאבי :כן.
מאיר חלוואני :יש לו אירוע ,לא?
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חיים שאבי :איזה אירוע?
עדי ברמוחה :אה ,חתונה.
יגאל שמעון :טוב ,עדי .את נשארת אחרונה אז בבקשה תשלימי.
חיים שאבי :כוכבי גם רוצה.
יגאל שמעון :גם אמיר? עוד מישהו רוצה חוץ מאמיר?
מאיר חלוואני :בטח יעל,
יגאל שמעון :יעל ,את רוצה גם?
עדי ברמוחה :כן.
יגאל שמעון :או קיי .אז עדי ,אמיר ויעל וסיימנו את הישיבה.
עדי ברמוחה :אני סיימתי ולא קיבלתי תשובות לשאלות שלי.
חיים שאבי :הוא בסוף יחזיר לך .תרשום,
עדי ברמוחה :לא ,הוא קצת התחיל,
חיים שאבי :מה שהוא ענה למאיר זאת התשובה,
עדי ברמוחה :לא ,אבל,
חיים שאבי ... :על אותם שאלות.
עדי ברמוחה :חיים ,אתה עונה בשמו
חיים שאבי :למה אותם שאלות?
עדי ברמוחה :חיים.
חיים שאבי :לא ,פשוט זה התשה.
עדי ברמוחה :חיים ,אל תתעצבן .זה לא בריא.
חיים שאבי :טוב ,אני הולך.
עדי ברמוחה :בדיוק .ביי.
כנרת אלישע כהן :לאן אתה הולך?
מאיר חלוואני :אתה לא יכול ,לא מרשים לך ללכת .להצבעה אתה צריך להיות פה.
עדי ברמוחה :יחזירו אותו עוד דקה.
יגאל שמעון :כן ,אמיר ,בבקשה.
עדי ברמוחה :בבקשה.
יגאל שמעון :אמיר.
אמיר כוכבי :כן.
יגאל שמעון :בבקשה.
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אמיר כוכבי :אני רוצה רגע ללכת שנייה לעניינים המנהלתיים של הדבר הזה .אני בטוח שיש לנו
פה עורכי דין אולי הם יעזרו לי .אני קורא את חוק תאגידי מים וביוב,
עדי ברמוחה :בדיוק.
אמיר כוכבי :תשס"א ,שנת  .2001סעיף  63א'  ,1מספר הדירקטורים החיצוניים בדירקטוריון לא
יפחת משלושה ובדירקטוריון שמספר חבריו עולה על  7לא יפחת ביותר מ 1-ממספר
הדירקטורים שאינם חיצוניים .אז קודם כל ,לפני שאני מתחיל ,אני שואל שתי
שאלות .אחת כמה דירקטורים יש ,שתיים כמה דירקטורים חיצוניים יש.
יגאל שמעון :בבקשה ,מי ייתן תשובה לאמיר?
כנרת אלישע כהן :אבידע ,אני חושבת שאתה צריך,
יגאל שמעון :לא.
כנרת אלישע כהן :לא? אז תיתן תשובה כמה דירקטורים .מה הבעיה? אני דירקטורית ,או קיי?
אמיר כוכבי :דירקטורים חיצוניים,
כנרת אלישע כהן :אה ,חיצוניים?
אמיר כוכבי :כמה דירקטורים יש סך הכול ,אורנה היא לא חיצונית.
אביאל אברמוביץ :דודי אזולאי ואורנית וידר ואיציק ,לא ,ודודי אזולאי ואורנית.
אביבה גוטרמן :דודי אזולאי גם שם?
עדי ברמוחה :כן ,כן.
אמיר כוכבי :אז אני חוזר רגע על הסעיף רק כדי שיהיה ברור שהדירקטוריון המתפקד הוא בכלל
לא מתפקד .מספר הדירקטורים החיצוניים בדירקטוריון לא יפחת משלושה .זאת
אומרת שהדירקטוריון הזה,
מאיר חלוואני:לא תקין,
אמיר כוכבי :שנייה ,אבל אפשר? גם אם נכריח את הגברת וידר להישאר הדירקטוריון הזה אין
לו בכלל סמכות לקבל שום החלטה .אלא אם אתם מחזיקים איזושהי חוות דעת
אחרת ואז כחבר המליאה אני רוצה לראות חוות דעת כזאת .עדיף לפני שנצביע.
דבר שני אני שואל איך זה יכול להיות ש ,ראשי עיריות אוהבים למנות דירקטורים.
זה כיף ,זה טוב .זה עוזר .איך זה יכול להיות שמחודש יולי אין דירקטוריון מתפקד
כי ראש העירייה לא ממנה דירקטורים חיצוניים? זה תשובה פוליטית ,אתה לא
חייב לענות לעניין המנכ"ל או אביאל אבל אם אתם רוצים ,אני אשמח לשמוע .אני
פשוט לא מבין איך זה קורה דבר כזה.
יגאל שמעון :טוב .אתה שאלת שאלות שהן לא קשורות ל,
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אמיר כוכבי :סליחה?
יגאל שמעון :לבקשה כאן.
אמיר כוכבי :זה מאוד קשור .אתה מבקש מאיתנו,
יגאל שמעון :לא.
אמיר כוכבי :סליחה,
יגאל שמעון :אתה  ...דברים הפוך.
אביאל אברמוביץ :בואו נכנס אסיפה כללית,
אמיר כוכבי :לא,
אביאל אברמוביץ :וניתן את כל התשובות.
אמיר כוכבי :אל תטעה .כי מה שאתה מבקש ממני לעשות אני יכול לעשות ,אתה לא מקשיב לי
עכשיו ,יגאל ,אז זה לא .זה לא בסדר .ניצה ,תעצרי את הזמן .אין אנשים אז רואים
שהוא לא מקשיב .שהוא סתם לא מקשיב .אם יש הרבה אנשים,
ניצה משה:

לא ,קיבל איזה שיחת,...

אמיר כוכבי :בסדר,
יגאל שמעון :סליחה.
אמיר כוכבי :אז אני מחכה .ביקשתי שתעצרי את הזמן.
ניצה משה:

בסדר ,עצרתי את הזמן.

יגאל שמעון :בבקשה.
אמיר כוכבי :אתה בעצם מבקש ,בשבתך כיו"ר הישיבה ,מאיתנו להצביע על זה שאנחנו מפעילים
סעיף די בעייתי ,מצפונית אפילו ,ומכריחים חברת דירקטוריון להישאר שם .אני
מקבל את הטענות של אביאל .כשמישהו נבחר לדירקטוריון הוא גם צריך לדעת
שזה בא עם אחריות וזה וזה וזה .מאחר ולא הבאתם אותה לדיון אני לא יכול
לשאול איזה תהליכים היא עשתה לפני שהיא שלחה את האימייל שקיבלנו דרך
ניצה .אז גם פה ההתנהלות שלהם משאירה אותנו בלי המידע שאנחנו צריכים כדי
לקבל את ההחלטה אבל מעבר לזה אני בא ואומר ,החוק קובע בצורה חד-משמעית
שדירקטוריון בלי  3דח"צים ,דירקטורים חיצוניים ,בכלל לא מכהן .אסור לו
להתנהל.
עדי ברמוחה :אז מראש הוא משותק.
אביבה גוטרמן :אז איך הוא מתנהל?
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אמיר כוכבי :אז אני לא מבין א' ,מה ההתעקשות על הדירקטורית הספציפית הזאת כי היא
נשארת רק שנייה מתוך  3שצריך .זה אחד .יש תשובה לשאלה הזאת? כי אני אשמח
להצביע בעד,
יגאל שמעון :אני עניתי .אתה רוצה שאני אענה שוב?
אמיר כוכבי :מה ענית?
יגאל שמעון :או קיי  ,שוב אני אחזור על מה שעניתי .פה מדובר על מערכת שצריכה לעבוד.
דירקטור שחייב לתפקד .אף אחד לא מכריח אותה,
אמיר כוכבי :אבל אסור ,אסור לו לתפקד ,זה בדיוק מה שהקראתי .הדירקטוריון הזה לא
מתפקד.
יגאל שמעון :אז זה משהו אחר ,אתה אל תערבב דברים .אם אתה טוען שהדירקטור,
עדי ברמוחה :איך הוא עובד אם דירקטוריון לא,
יגאל שמעון :אתם רוצים תשובות?
אמיר כוכבי :כן ,אני מבקש תשובה.
יגאל שמעון :עוד פעם תשובה .אנחנו מדברים עכשיו על הפרוצדורה.
אמיר כוכבי :כן.
יגאל שמעון :במידה והדירקטור לא מונה  ,3לפי טענתך ,לשיטתך ,ואתה טוען,
כנרת אלישע כהן :זה מה שכתוב בחוק.
יגאל שמעון :אתה כותב ,לא יודע ,אני לא מכיר את זה .זה הליך אחר.
אמיר כוכבי :לא ,את המספר היושב ראש אמיר.
יגאל שמעון :שנייה.
כנרת אלישע כהן :טוב ,אני יכולה להתייחס רגע?
יגאל שמעון :כן.
כנרת אלישע כהן :אז אני רוצה להתייחס למה שאמיר שאל .הוא העלה פה נקודה והוא צודק.
אביאל אברמוביץ :כנרת לצורך העניין היא דירקטורית והיא גם עורכת דין.
כנרת אלישע כהן :הוא העלה פה ,זה לא קשור לזה שאני עורכת דין .הוא העלה פה נקודה
ומבחינתו הוא צודק .מכיוון ,ואני לא מבינה מה הבעיה להגיד את זה ,שגם אנחנו
שפנינו וביקשנו לאחר שיקול דעת כזה או אחר ,לבקש מאורנית להישאר בתאגיד,
לא הובא לידיעתנו שלא חודש או לא הוארכה כהונה של דירקטור כזה או אחר.
נכון או לא נכון? ולכן רק בנקודה הזאת ויש מכתב ,אפשר להראות את זה .אני לא
רואה עם זה שום בעיה .פנה היועץ המשפטי של תאגיד הוד השרון ואמר חבר'ה,
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סליחה .לא יודעת אם הוא טעה או לא טעה ,אני לא רוצה פה להטיל אשמה על
גורם כזה או אחר ,אין לי מושג ,זה התפקיד שלו .אמר חבר'ה ,יש פה איזושהי
בעיה .גם ל -א' ,ב' או ג' לא האריכו את הכהונה או להוא לא האריכו .אני לא יודעת
כרגע .ויש מכתב וכל הדברים האלה מתועדים .אני לא רואה איזושהי בעיה לבוא
ולהראות את זה לחברי המועצה.
אמיר כוכבי :אבל מה זה אומר בשורה התחתונה?
כנרת אלישע כהן :זה אומר בשורה התחתונה בדיוק מה שאמרת .שכרגע התאגיד לא יכול להתנהל
עד שלא גם מאשרים את אורנית לחודש נוסף וגם ממנים דירקטור נוסף.
עדי ברמוחה :אז בואו תמנו דירקטור נוסף ואז,
אמיר כוכבי :אבל את לא תמני דירקטור חדש,
אביאל אברמוביץ :לא ,לא התניה זה בזה,
אמיר כוכבי :לא תמני דירקטור חדש תוך חודש כי זה תהליך שלוקח יותר זמן.
מאיר חלוואני 3 :חודשים זה.
כנרת אלישע כהן :לא ,אני יודעת שיש ,אני יודעת שיש,
אמיר כוכבי :רק להביא את זה לישיבת מועצה הבאה עכשיו יקח,
כנרת אלישע כהן :אבל אני יודעת שכבר החומר כנראה היה בהכנה ,כנראה הגישו ,לא האריכו,
אני לא רוצה להיכנס לדברים שאני לא בדיוק יודעת את הפרטים שלהם.
אמיר כוכבי :כל העניינים של,
כנרת אלישע כהן :אבל אני אשמח,
אמיר כוכבי :של העיכוב של אורנית תופס לחודש מהיום שהיא התפטרה.
כנרת אלישע כהן :נכון .ובגלל זה רצו להאריך,
אמיר כוכבי :עברו שבועיים.
כנרת אלישע כהן :אבל לא ידעו ש,
אמיר כוכבי :זה אומר שבתוך שבועיים אתם אמורים לאשר עוד דח"צ .זה לא יכול לקרות.
יגאל שמעון :טוב .מה שהיא אומרת שיכול להיות שמחר בבוקר יאשרו,
כנרת אלישע כהן :אמרתי שאני לא יודעת ,אני מבקשת לבדוק את זה,
יגאל שמעון :שיאשרו את הדירקטור השלישי.
כנרת אלישע כהן :אני לא רוצה להטעות פה בטעות.
יגאל שמעון :זה נמצא במשרד הפנים.
כנרת אלישע כהן :אני לא רוצה להטעות ולכן אמרתי,
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אמיר כוכבי :הגשתם ארכה לדירקטור אחר שפגה כהונתו?
יגאל שמעון :לא .מה שאומרת כנרת,
כנרת אלישע כהן :שנייה ,אני,
יגאל שמעון :אני מבין.
כנרת אלישע כהן :תנו לי להגיד מה שאני אמרתי כי כל אחד מפרשן אותי אחרת.
עדי ברמוחה :תקשיב לה ,יגאל.
כנרת אלישע כהן :מה שאני אמרתי ,שאני באמת לא יודעת .אני יודעת שיש יועץ משפטי לתאגיד,
הוא מטפל בדברים האלה .אני ,או  ,לדעתי הוא מטפל בדברים האלה למיטב
זכרוני ,והוא פנה והוא אמר ,אחרי שאנחנו ביקשנו להאריך לאורנית ,סליחה .אין
לזה ,לא יודע אם זה היה לגבאי או למישהו אחר ,אני לא זוכרת כרגע מה היה
רשום במכתב ,וכרגע אין קוורום .יוצא מזה בדיוק מה שאתה אמרת .שכרגע
התאגיד לא יכול לכהן עד שלא ממנים אותה ועד שלא ממנים דירקטור אחר.
עכשיו ,אם הוא כבר הגיש את הטפסים אני לא יודעת באיזה שלב זה אז אני לא
יודעת לענות לך.
אמיר כוכבי ... :איך הוא הגיש את הטפסים ,זה לא בא לפה.
עדי ברמוחה :זה לא הגיע לפה.
אמיר כוכבי :המועצה צריכה לאשר אותו,
עדי ברמוחה :נציג ציבור שלישי.
כנרת אלישע כהן :אז או קיי ,אז אני אומרת אולי כשמאריכים ,לא ,אבל אולי כשמאריכים,
משה חנוכה ... :הארכה הזו להארכה שנייה.
כנרת אלישע כהן :שנייה ,כן .שנייה.
אמיר כוכבי :אתה לא מאריך .שמה אתה צריך לאשר מישהו חדש.
כנרת אלישע כהן :לא ,אבל אולי מאריכים .אני לא יודעת .אולי מאריכים למישהו אחר ,אני לא
יודעת .אני לא מצויה בדברים.
אביאל אברמוביץ :השאלה במקום .אין שם ,אין ,זה לא קשור,
כנרת אלישע כהן :השאלה במקום והתשובה ,נכון ,הוא צודק .אמרתי ,נקודה.
אביאל אברמוביץ :נכון.
עדי ברמוחה :זה אומר שבכל מקרה,
מאיר חלוואני :אם מאשרים אותה היא בכל מקרה,
אביאל אברמוביץ :לא ,אנחנו מאשרים אותה קודם ואנחנו נמלא גם את החסר,
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עדי ברמוחה :אבל בכל מקרה יש בעיה.
אביאל אברמוביץ :נמלא את החסר .אנחנו מטפלים בזה ונמלא,
עדי ברמוחה :אבל זה צריך להגיע לאישור מועצת העיר.
אביאל אברמוביץ :הבנתי .יגיע לאישור מועצת העיר.
כנרת אלישע כהן :הכול יגיע לאישור המועצת עיר.
אביאל אברמוביץ :אבל אין ,לא צריך לקשור דבר ,את רוצה לקשור דבר בדבר ,זה זכותך.
עדי ברמוחה :לא .אתה אומר ,תקשיב,
אביאל אברמוביץ :אני חושב שלא צריך לקשור.
עדי ברמוחה :אביאל ,אביאל ,אני אגיד לך .אתה אמרת שאתה מעכב את ההתפטרות שלה ,אתה
מעכב את ההתפטרות שלה כי זה מונע ממך לעבוד ,נכון?
אביבה גוטרמן :איפה התשובה שביקשתי?
עדי ברמוחה :מעכב אותך .אבל בכל מקרה אתה מעוכב כי אתה לא יכול לכנס את הדירקטוריון
כי אין לך דירקטורית שלישית.
אביאל אברמוביץ :אבל אני לא יכול לכנס מועצת עיר כל יום,
כנרת אלישע כהן :אבל הוא לא קושר .עדי ,הוא לא קושר דבר בדבר .אנחנו לא ידענו עד לאותו
רגע,
עדי ברמוחה :רגע ,כנרת ,אבל תקשיבי לתשובה שלו .התשובה שלו הייתה ,שאלנו למה מעכבים
את ההתפט רות של אורנית וידר .ידי כבולות ,אני רוצה להמשיך לעבוד ,נכון?
אביאל אברמוביץ :כן.
עדי ברמוחה :אבל אתה בכל מקרה לא יכול להמשיך לעבוד.
יגאל שמעון :אבל הוא ענה לך.
אביאל אברמוביץ :אנחנו מטפלים בזה ,אנחנו לא,
יגאל שמעון :שיכול להיות שמחר בבוקר נקבל אישור,
כנרת אלישע כהן :אם זה ארכה יכול להיות,
אמיר כוכבי :אני רוצה ,אני רוצה לשאול שאלה אחרת.
יגאל שמעון :טוב ,כן.
אמיר כוכבי :בסדר? בואו,
אביאל אברמוביץ :ניצה ,כמה זמן זה?
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :כן ,אמיר .בבקשה.
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אמיר כוכבי :אני רוצה לשאול שאלה אחרת שאולי תוכלו לענות עליה וזה יקל עלינו את היכולת
להצביע .אז הבנו שהדירקטוריון המכהן הוא לא חוקי כרגע כי אין בו מספר
דח"צים.
אביאל אברמוביץ :לא לא חוקי.
אמיר כוכבי :אסור לו לעשות שום דבר.
יגאל שמעון :הוא חוקי ,מה זה,
אמיר כוכבי :אסור לו להתכנס,
כנרת אלישע כהן:

הוא חוקי ,אין לו קוורום.

אמיר כוכבי :זה לא קוורום,
יגאל שמעון :קוורום,
כנרת אלישע כהן :כדי לקבל החלטות.
אמיר כוכבי :קוורום זה חמישה .אבל בתוך החמישה כדי שזה יהיה חוקי  3צריכים להיות
דח"צים.
יגאל שמעון :בסדר .אז אי אפשר לכנס את הישיבה ,אין קוורום .נו מה ,זה מה שהיא אומרת.
אמיר כוכבי :גם אם היה קוורום ,גם אם מחר אתה מעביר את אורנית .עכשיו אתה מאשר אותה
ויש קוורום.
אביבה גוטרמן :עדיין זה לא,
אמיר כוכבי :אתה מזמן מחר ישיבה ,היא לא חוקית.
יגאל שמעון :כי אין קוורום.
אמיר כוכבי :אני מבין שהבנת.
יגאל שמעון :אז אין קוורום.
מאיר חלוואני :אז בשביל מה צריכים את זה?
אביבה גוטרמן :אז למה צריך לאשר,
מאיר חלוואני :למה לעכב אותה בכלל?
עדי ברמוחה :בשביל מה לעכב ,בדיוק.
יגאל שמעון :חברים,
כנרת אלישע כהן :הוא אומר לכם שאולי בחלון של הזמן הזה ,אביבה ,את רוצה לשמוע או שאת
רוצה?
אביבה גוטרמן :את יודעת מה? כשאני אקבל תשובה מאביאל אני אחליט איך אני מצביעה.
יגאל שמעון :או קיי ,טוב .אמיר ,בבקשה .יש לך עוד שאלות?
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כנרת אלישע כהן :אולי אביאל יכול לענות יותר.
אביבה גוטרמן :לא ,שאלתי אותו .השאלה מאוד מאוד ברורה,
אביאל אברמוביץ :אביבה באה עם אג'נדה ,אני לא מטפל באג'נדות של אביבה בישיבות מועצה.
אביבה גוטרמן :אג'נדות של אביבה?
אביאל אברמוביץ :אג'נדה .באת עם אג'נדה ברורה.
אביבה גוטרמן :שאלה מאוד מאוד פשוטה ,שכולם שמעו אותה.
אביאל אברמוביץ :זה אג'נדה ,אביבה.
אביבה גוטרמן :אג'נדה?
אביאל אברמוביץ :אביבה ,את באת עם אג'נדה מסודרת.
אביבה גוטרמן :אה ,אביאל .מי שיש לו אג'נדה זה רק לך .אבל אני שואלת שאלה מאוד מאוד
פשוטה ואתה יכול לענות עליה בכן ולא .זה הכול .זה הכול .אבל אתה בוחר לא
לענות ואני הבנתי .אני מבינה,
יגאל שמעון :כן ,תודה.
אביבה גוטרמן :שהתשובה שלך היא כן.
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
אביאל אברמוביץ :את יכולה להבין מה שאת רוצה .אם את באת עם,
אביבה גוטרמן :הבנתי כי אם היית אומר,
אביאל אברמוביץ :את באת עם אג'נדה,
אביבה גוטרמן :אם זה היה לא היית אומר לא,
אביאל אברמוביץ :ואני לא עובד לפי התכתיבים של האג'נדות שלך.
אביבה גוטרמן :והתשובות ...
אביאל אברמוביץ :זה לא מתאים לי לעבוד ככה .אני גם לא מרגיש צורך לעבוד לפי האג'נדות שלך.
אביבה גוטרמן :אתה לא מרגיש צורך ,אביאל,
אביאל אברמוביץ :כן.
אביבה גוטרמן :תפסיק,
אביאל אברמוביץ :את באת לכוון משהו מסוים,
אביבה גוטרמן :אני שואלת שאלה,
אביאל אברמוביץ :כמו שכל אחד מכם מכוון למשהו מסוים ,גם לי מותר לעשות מה שאני חושב,
אביבה גוטרמן :שאלתי שאלה ברורה.
אביאל אברמוביץ :ואני לא צריך,
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אביבה גוטרמן :שאלתי שאלה ברורה,
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :אביבה ,הנושא הוא לא אם השאלה שלך ברורה .הנושא הוא מה את רוצה
להשיג בשאלה .השאלה היא ברורה.
אביבה גוטרמן :להשיג את זה שאתה.. ,כל המהלכים להוציא את ...
אביאל אברמוביץ :השאלה היא ברורה .מה את מדברת אלי ,מה אני מפגר? את מדברת אלי,
השאלה שלי ברורה,
אביבה גוטרמן :כל המהלכים שלך זה כדי להוציא,
אביאל אברמוביץ :אני אמרתי שאת לא מדברת ,שהשאלה לא ברורה? התשובה שאת רוצה היא
מכוונת .היא לא בשאלה.
אביבה גוטרמן :אה ,טוב.
אביאל אברמוביץ :ואת רוצה לכוון אותי לתשובה שאת רוצה.
אביבה גוטרמן :אני שואלת שאלה,
אביאל אברמוביץ :אני לא אענה לתשובות שאת רוצה.
אביבה גוטרמן :אני עוד שאלה,
אביאל אברמוביץ :אני לא אענה לתשובות שאת רוצה .אני לא באתי בשביל זה ,אני לא נבחרתי גם
בשביל זה .כמו שאת לא נבחרת בשביל זה.
כנרת אלישע כהן :אל תנהל ...
יגאל שמעון :טוב ,בבקשה .אמיר ,בבקשה .תודה.
אביבה גוטרמן :אנחנו נבין את זה ,הבנו עכשיו את התשובה,
אביאל אברמוביץ :את תדברי אנחנו ,שאלת את כולם?
אביבה גוטרמן :מישהו חושב שהתשובה היא שלילית?
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :אני עונה לאביבה .אביבה חברה טובה שלי,
אביבה גוטרמן :התשובה היא חיובית,
אביאל אברמוביץ :אביבה חברה טובה שלי ואני עונה לה.
אביבה גוטרמן :אז אתה מבקש מחברי המועצה להתייחס למה ש,
יגאל שמעון :או קיי ,הקשבנו.
אביבה גוטרמן :לשאלה שלי ולתשובה שקיבלתי,
יגאל שמעון :תודה ,תודה.
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אביבה גוטרמן :שהיא תשובה חיובית .זאת הכוונה.
יגאל שמעון :תודה .אביבה ,תודה .כן ,אמיר.
אמיר כוכבי :אני רוצה,
כנרת אלישע כהן :באמת ,למה כל דבר צריך לעשות מזה,
אביאל אברמוביץ :אני מכחיש את זה בתוקף.
יגאל שמעון :בסדר.
אביאל אברמוביץ :לא,
אביבה גוטרמן :מה אתה מכחיש? את מה?
אביאל אברמוביץ :לא ,בתוקף .אני לא רוצה בכלל שזה ישמע בצורה כזאת .מה זאת אומרת,
אביבה גוטרמן :אתה מכחיש בתוקף,
אביאל אברמוביץ :יגאל ,אתה לא שומע מה היא אומרת? אני רוצה שזה ייחשב כחיובי.
יגאל שמעון :אבל,
מאיר חלוואני :אביבה,
אביאל אברמוביץ :בשולחן הזה ,בשולחן הזה רק מצביעים ,לא מקשיבים.
אביבה גוטרמן :אתה לא מתכוון,
אביאל אברמוביץ :בשולחן הזה ,אביבה ,את נמצאת פה כבר קדנציה שלישית ,רק מצביעים .לא
אני רוצה שזה ייחשב .מה את פה באסיפת כיתה?
אביבה גוטרמן :לא ,זה אסיפת,
אביאל אברמוביץ :אז מה את רוצה?
אביבה גוטרמן :זה אסיפה של קנוניות.
(מדברים יחד)
אביאל אברמוביץ :אולי אני אתן לך גם ממחטה ואת ....אני יודע לדבר בדיוק כמוך .אני יושב פה 3
קדנציות כמוך ואני מכיר את התשובות האלה.
אביבה גוטרמן :אתה,
אביאל אברמוביץ :אני רוצה שזה ייחשב כתשובה.
אביבה גוטרמן :אני רוצה שזה ייחשב כתשובה ,אמת.
אביאל אברמוביץ :את יכולה לרצות.
אביבה גוטרמן :אלא אם כן תגיד,
אביאל אברמוביץ :את יכולה גם להניף שלט ,את יכולה לרצות ,פה בשולחן הזה מצביעים אבל ,גם
מאיר יודע את זה.
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אביבה גוטרמן :בסדר ,כולם הבינו.
אביאל אברמוביץ :אפילו שהוא קדנציה חצי.
אביבה גוטרמן :אביאל ,לא יעזור לך .כולם הבינו.
אביאל אברמוביץ :בשולחן הזה מצביעים.
אמיר כוכבי :יגאל ,אני עוד בזכות דיבור.
אביבה גוטרמן :אתה כזה מתוחכם אבל כולם הבינו את התשובה.
אביאל אברמוביץ :כולם הבינו.
אביבה גוטרמן :מה לעשות.
אביאל אברמוביץ :וואי.
יגאל שמעון :אה ,תודה רבה לכם.
אביאל אברמוביץ :כולם הבינו,
אביבה גוטרמן :אתה מתוחכם,
אמיר כוכבי :אני רוצה,
אביבה גוטרמן :אני יותר מתוחכמת ממך,
אביאל אברמוביץ :כולם הבינו,
אביבה גוטרמן :אבל אני יותר ישרה.
אביאל אברמוביץ :בשולחן הזה מצביעים ,אביבה ,לא מבקשים .זה לא בקשות פה ,אנחנו לא ב,
אביבה גוטרמן :שאלתי שאלה.
אביאל אברמוביץ :לא ,את מציגה את זה כאילו אנחנו,
כנרת אלישע כהן :אביאל ,אתה יכול לתת ליגאל להמשיך?
אביאל אברמוביץ :לא ,אני רוצה לדבר עם אביבה רגע.
כנרת אלישע כהן :די ,נו באמת .אז דבר איתה בחוץ.
אביאל אברמוביץ :לא ,היא משעשעת אותי .היא משעשעת אותי .אני רוצה,
אביבה גוטרמן :שאלתי שאלה,
אביאל אברמוביץ :אני רוצה שזה ייחשב ,לא זה מטריף אותי.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אביאל ,אמיר מדבר ,תנו לו לסיים בבקשה.
אביאל אברמוביץ :מה אנחנו ,בגן שרה?
אביבה גוטרמן :כולם הבינו.
אביאל אברמוביץ :כל הילדים ,הבנתם ילדים?
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עדי ברמוחה :או,
אביאל אברמוביץ :מה שרציתי להגיד ,הגננת אביבה אמרה לכם שאנחנו רוצים שזה ייחשב.
הבנתם ילדים? יופי .כולם לשבת עם ידיים משולבות,
אביבה גוטרמן :נכון ,בצד השני ...,אף אחד פה לא ילד ,אביאל .הלוואי והיו פה ילדים אז הייתי
מאמינה בתמימות ובטוהר.
יגאל שמעון :טוב ,אמיר בבקשה.
אביבה גוטרמן :אבל אין פה ילדים .זה העניין.
אביאל אברמוביץ :מה את עושה לנו,
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :לאיזה מצב הגעתם שנלחמים לתת לי זכות דיבור .לאיזה מצב הגעתם.
אביאל אברמוביץ :אנחנו רוצים לשמוע את אמיר.
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
אביבה גוטרמן :הלוואי והיה ילדים.
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :בואו נסיים את זה ,אני האחרון בסיפור הזה .זה אתם מושכים עכשיו.
יגאל שמעון :כן ,אמיר .בבקשה.
עדי ברמוחה :כי אביאל לא נותן תשובה חד-משמעית לאביבה.
אמיר כוכבי :אני רוצה להגיד ,באמת ,בכל הדיון הזה שני דברים .אחד זה הדבר הראשון
שאמרתי מקודם ,שעל פי החוק הדירקטוריון המכהן כרגע הוא בכלל לא
דירקטוריון חוקי.
יגאל שמעון :או קיי.
אמיר כוכבי :זה תקלה מאכזבת שזה בכלל מגיע למצב כזה .צריך לתקן את זה בהקדם .אני
בטוח שהקואליציה תדע להביא את מומלציה לדירקטוריון הבא בהקדם האפשרי,
אביאל אברמוביץ:

לאסיפה התכוונת.

אמיר כוכבי :לאסיפה ,לדירקטוריון ,כן .את המועמדים לדירקטוריון הם יידעו להביא לאסיפה.
אביבה גוטרמן :מי יציע הפעם את הדירקטור הבא?
אמיר כוכבי :את יכולה,
עדי ברמוחה :מה נראה לך?
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אמיר כוכבי :את יכולה לדעת מי לא יציע לפי מי שלא נמצא פה.
אביבה גוטרמן :מאוד מעניין אותי,
יגאל שמעון :טוב ,תודה.
אמיר כוכבי :עוד לא סיימתי.
אביבה גוטרמן :ראש העיר,
יגאל שמעון :אתם מדברים ביניכם.
אמיר כוכבי :אני רוצה בנוסף להגיד,
אביבה גוטרמן :נמאס כבר,
אביאל אברמוביץ :רוצה גם להיות דירקטורית ,אביבה?
אביבה גוטרמן :לא.
אמיר כוכבי :אביבה.
אביאל אברמוביץ :חבל.
אביבה גוטרמן :אתה צריך חיצוני .אני דירקטורית בחברה הכלכלית.
יגאל שמעון :אמיר.
אמיר כוכבי :אני רוצה להגיד,
יגאל שמעון :כן.
משה חנוכה :חבל ששרונה לא פה ,הייתה מביאה אולי חברה.
אמיר כוכבי :שמעבר להכול ,טוב ,יאללה בואו נסיים את זה .אני רוצה להגיד שמעבר להכול,
שוב ,באמת ,אנחנו מקבלים דוגמה לעד כמה הניהול של ראש העירייה את העיר
הזאת כושל ,פחדני ,חסר חזון .ראש עירייה שאין לו דירקטורים שמנהלים
דירקטוריון כל כך חשוב כמו תאגיד המים,
אביאל אברמוביץ :זה כתוב לך תמיד בכל מה שאתה אומר אתה אומר את זה .זה כאילו לא קשור.
אמיר כוכבי :זה ראש עירייה כושל,
מאיר חלוואני :איך אתה זוכר את זה?
אמיר כוכבי :נטול חזון .אביאל מקשיב ,תאמין לי .הוא גם יודע לתת לי עצות איך לשפר.
דירקטוריון שראש העירייה כושל בו לאורך שנים להחזיק אותו .הוא מתפקד
ועכשיו הוא נדבק לסעיף כזה להחזיק חברת דירקטוריון שבכלל לא רוצה להיות
שם .אני אגב לא מבין למה ראש העיר כל כך מפחד מהדירקטוריון הזה .זה
דירקטוריון שנבחר ,אני לא יודע אם אתם זוכרים ,לא מזמן כדירקטוריון מצטיין
ויתרה מכך,
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אביבה גוטרמן :נכון ,כל השנים,
אמיר כוכבי :יו"ר הדירקטוריון,
כנרת אלישע כהן :התאגיד מצטיין.
אביבה גוטרמן :התאגיד,
אמיר כוכבי :התאגיד ,נכון .לא ,אבל זה התחבר לי עם המשפט הבא שיו"ר הדירקטוריון אפילו
קיבל תעודת הצטיינות ,אם אני לא טועה ,מהדירקטוריון מיד אחרי שהתאגיד
נבחר כתאגיד מצטיין .זה אומר שסך הכול האווירה שם היא מרגישה טובה
ובריאה והתאגיד מתפקד .ואני לא לגמרי בטוח אם ההתעקשות להשאיר
דירקטורית אחת שלא רוצה להיות קשורה לעובדה שנעשה שימוע או ניסיון
לשימוע למנכ"ל התאגיד לא מזמן .ניסיון שימוע שלא צלח ככל הנראה כי הוא לא
פוטר בעקבותיו .אז אני לא יודע אם זה קשור .לא ,אני לא.
יגאל שמעון :או קיי.
אמיר כוכבי :אני לא יודע אם זה קשור ... .פשוט אתה יודע,
אביבה גוטרמן :אם אתה לא מקבל תשובה איך תדע אם יש קשר?
אמיר כוכבי :אנחנו מקבלים ,אנחנו מקבלים חלקי מידע .אם אתה רוצה לתקן אני אשמח .אבל
השורה התחתונה ,יגאל ,ואני אומר את זה עוד פעם .אתם רבים פה על משהו
ששחור על גבי לבן בחוק הוא לא חוקי.
יגאל שמעון :הבנו ,אמרת את שלך .או קיי.
אמיר כוכבי :אני אתן לך את אותה תשובה שאמרתי לאביאל .כשאומרים משהו פעם אחת אז
בפרוטוקול של עשרות עמודים זה נעלם ,ואני רוצה שימצאו את מה שאני אומר.
יגאל שמעון :או קיי .אמרת,
אמיר כוכבי :אז אני אומר  4פעמים.
יגאל שמעון :נרשם ,ייבדק .יעל ,בבקשה.
יעל ברזילי:

לא,

אמיר כוכבי :לא ,לקחתי את הזמן,
יגאל שמעון :תודה רבה .בואי תעלי את זה להצבעה בבקשה.
ניצה משה:

או קיי .אני מעלה להצבעה,

עדי ברמוחה :למרות,
ניצה משה:

את הצעת ההחלטה,

מאיר חלוואני :אדוני היושב ראש ,לא קיבלתי תשובה על מה ש,
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דובר:

די ,די ,מאיר.

אביבה גוטרמן :גם אני לא.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

אני מעלה,

עדי ברמוחה :אבל מאיר לא קיבל תשובה.
חיים שאבי :הוא קיבל ,הוא קיבל.
מאיר חלוואני :אני לא קיבלתי.
ניצה משה:

הצעת החלטה שהוגשה פה,

עדי ברמוחה :אבל הוא אומר לך שהוא לא קיבל ,מה זאת אומרת.
יגאל שמעון :אז כנראה שאין לו תשובה לתת לך .אם הוא לא ענה לך אז אין תשובה .כן ,תעלי
להצבעה בבקשה.
ניצה משה:

מי בעד הצעת החלטה כפי שהוגשה פה? שהקראתי אותה ,מי בעד? יגאל שמעון,
כנרת ,חנוכה ,חיים שאבי ,תקווה ,אופיר,

אביבה גוטרמן :אביאל ,לך יש זכות הצבעה?
עדי ברמוחה :אביאל יכול להצביע?
יגאל שמעון :אביאל  ...מי נגד?
עדי ברמוחה :רגע ,אביאל יכול להצביע? אבידע?
יגאל שמעון :מי נגד?
אביאל אברמוביץ :איזה שאלה .אני חבר באסיפה הכללית.
יגאל שמעון :מי נגד?
עדי ברמוחה :אבל אתה יושב ראש הדירקטוריון.
יגאל שמעון :חברים ,מי נגד?
אביאל אברמוביץ :חבר באסיפה הכללית.
חיים שאבי :תצביע.
יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד?

אמיר כוכבי :רגע ,מי הצביע בעד?
יגאל שמעון :כולם.
ניצה משה:

מי הצביע בעד? יגאל ,חנוכה ,כנרת ,חיים ,תקווה,

יגאל שמעון :אביאל,
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ניצה משה:

אביאל ואופיר.

יגאל שמעון :ואופיר .מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד? אה מאיר,

יגאל שמעון :מאיר,
ניצה משה:

מאיר,

יגאל שמעון :עדי,
ניצה משה:

עדי,

יגאל שמעון :אביבה,
ניצה משה:

אביבה ,יעל ,אמיר.

יגאל שמעון :או קיי ,ההצעה עברה.
ניצה משה:

ההצעה עברה ,כפי שהוגשה.

יגאל שמעון :תודה רבה.
הצבעה:
 7בעד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,שכנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל ואביאל
אברמוביץ.
 5נגד  :מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,ואביבה גוטרמן.
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