עיריית הוד השרון
מזכירות העירייה
טלפון09-7759557 :
פקס09-7759560 :
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נוכחים:
מר יגאל שמעון  ,מ"מ וסגן 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 יגאל הררי ,חבר המועצה
מר אופיר טואיל ,חבר המועצה
מר אביאל אברמוביץ ,חבר המועצה
מר אמיר כוכבי ,חבר המועצה
הגב' יעל ברזילי ,חברת המועצה
מר נוה גור ,חבר המועצה
מר מאיר חלוואני ,חבר המועצה
הגב' עדי ברמוחה ,חברת המועצה
מר נדב דואני ,חבר המועצה
הגב' אביבה גוטרמן ,חברת המועצה
נעדרו מהישיבה:
מר חי אדיב ,ראש העירייה
מר יואב רוזן ,סגן ראש העירייה
משתתפים:
גב' חנה גולן ,מנכ"לית העירייה
מר ירון סולברג ,יועמ"ש העירייה
גב' ניצה משה ,מזכירת העירייה
מר איל מימון ,גזבר העירייה
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על סדר היום:

א .הצעות לסדר של חברי מועצה:
 .1הצעתו לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום – 11.7.16
תכנית המתאר להוד השרון:
הצעת החלטה:
"מועצת העירייה תקיים דיון מקיף ,במסגרת ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין בנושא
תכנית המתאר של הוד השרון".

ב .הנושא :אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים - 2017
המשך דיון.
התבחינים שאושרו בשנת  – 2016נספח א' וההצעות לתיקון לשנת – 2017
נספח ב' יישלחו אליכם שוב בדואר האלקטרוני.
ג .הנושא :שינוי שם חלק מרחוב החשמונאים לרחוב על שם הרב שלום נגר זצ"ל:
בהתאם לסעיף 235א .לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתבקשת מועצת העירייה לאשר
המלצת ועדת השמות לשנות את שמו של הקטע ברחוב החשמונאים מבית מס'  1ועד
בית מס'  7בשכונת נוה-נאמן -המקטע מפינת רחוב אפק צפונה עד לרחוב התמר ייקרא
רחוב הרב שלום נגר.
להלן קטע מתוך פרוטוקול ישיבת ועדת שמות שהתקיימה ב:11.4.16-
אופיר טואיל":
הצעה :
שינוי שם חלק מרחוב החשמונאים לרחוב על שם הרב שלום נגר זצ"ל.
הרב נגר היה רבה הראשי של הוד השרון.
בשנת  2011החלו תושבי הרחוב בנוה נאמן בו אמור להתבצע השינוי לבקש את שינוי שם
חלק מהרחוב .בשנים  ,2015 ,2013והשנה שנת  2016הם העלו את אותה בקשה ובתוספת
חתימות הדיירים ברחוב המביעים את רצונם לשינוי מקטע הרחוב.
התושבים מעוניינים לקדם את בקשתם.
החלטה :אושרה פה אחד
הועדה ממליצה למועצת העיר לשנות חלק משם רחוב החשמונאים ,המקטע מפינת רחוב
אפק צפונה עד לרחוב התמר לרחוב הרב שלום נגר".
הצעת החלטה :
בהתאם לסעיף 235א .לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מועצת העירייה את
המלצת ועדת השמות ,כפי שנרשמה בפרוטוקול ועדת השמות מיום  ,11.4.16לשנות
את שמו של הקטע ברחוב החשמונאים מפינת רחוב אפק צפונה עד לרחוב התמר,
בתים ממס'  1עד  ,) 7בשכונת נוה נאמן ייקרא  :רחוב הרב שלום נגר".
ד .הנושא :הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ:
הסבר:
מועצת עיריית הוד השרון משמשת כאסיפה כללית של תאגיד המים מי הוד השרון
והיא זו הממנה את הדירקטורים לתאגיד זה.
בדירקטוריון יכהנו לפחות  5דירקטורים ולא יותר מ.9-
לא יותר משני שליש יהיו חברי מועצה ועובדי עירייה (כלומר לפחות שליש יהיו דירקטורים
מקרב הציבור).
יינתן ייצוג הולם לשני המינים.
בתקופה הקרובה תפוג כהונתם של ארבעה דירקטורים ומוצע לחדש את כהונתם.
מינוי דירקטורים וחידוש כהונתם מותנה בהחלטת ועדת המינויים של רשות החברות
הממשלתיות.
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 .1הארכת כהונתה של הגב' גלית הוד כדירקטורית:
דברי הסבר:
גלית הוד הינה דירקטורית בתאגיד מאז הקמתו בשנת  2010וכהונתה תפוג ב.23.7.16-
היא צברה ניסיון וידע רב הדרושים לתפקיד התאגיד .עפ"י התקנון הקיים אין הגבלה
להארכת כהונתה פעם נוספת בהיותה עובדת עירייה (גלית הוד משמשת בעירייה
כמנהלת מחלקת תנועה ותחבורה ,נגישות ,בטיחות הילד ובטיחות בדרכים).
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגב' גלית הוד ,עובדת העירייה
בתקופת כהונה נוספת.
 .2הארכת כהונה של הגב' אורנית וידר כדירקטורית:
דברי הסבר:
אורנית וידר תסיים במהלך חודש נובמבר  2016את תקופת כהונתה הראשונה ומוצע
להאריך את כהונתה בתקופה נוספת.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגב' אורנית וידר ,דירקטורית מקרב
הציבור ,בתקופת כהונה נוספת.
ה .הנושא :פגרה של ישיבות מועצה מן המניין:
בהתאם לסעיף  5לתקנון בדבר ישיבות מועצה ,זימונן והנוהל בהן מתבקשת מועצת
העירייה לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין חודשיים בשנה.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מחליטה לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין בחודשים
ספטמבר ואוקטובר .2016
ו .הנושא :שינוי ייעוד לחן מס'  8-617059בבנק הדואר מאגרת שירותים {ביטוח
תאונות אישיות} ל-קנסות פיקוח עירוני.
הסבר :תשלום קנסות זוכה עד עכשיו בחשבון כללי ,המנוהל בבנק הדואר ומספרו
 .8-617060עקב מעבר לתוכנת קנסות {מילאון} ,נדרשת העירייה לפתוח לכול נושא
(וטרינר ,רשות חניה ,פיקוח עירוני) קוד מוטב שינתב כול קנס.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת שינוי ייעוד חשבון מס'  8-617059שישמש זיכוי תשלום עבור
הקנסות של הפיקוח העירוני .
חשבון מס'  8-617060ישמש את לזיכויים שיכנסו מבתי המשפט.
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ז .הנושא :אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מר אבי אלון כנציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם
של נרצחי טרור .הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
וועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור:
ממלא מקום
תפקיד
שם
מס'
מאיר חלוואני
יו"ר
נוה גור
.1
אופיר טואיל חבר מועצה
.2
חבר מועצה
יעל ברזילי
.3
נציגת משפחות שכולות של נפגעי
איילת בורגר
.4
טרור
אורלי חמצני נציגת משפחות שכולות של נפגעי
.5
טרור
נציג משפחות שכולות של נפגעי
זאב שרגא
.6
טרור
אביבה אבן חן נציג ציבור
.7
אבי יפת
נתנאל שוכנר נציג ציבור
.8
נציג ציבור
אבי אלון
.9
ח .הנושא :תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מיום –17.2.16
החלטה מס'  60/16בנושא סגירת חשבונות בנקים:
בישיבת מועצת העירייה מיום  17לפברואר  2016מס'  5/16אישרה המועצה:
 . 1סגירת חשבון בבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  037שיועד לנושא קרן חניה.
 .2סגירת חשבון בבנק הבינלאומי  -חשבון  270032בסניף  037שיועד לנושא וטרינר.
במקום הנ"ל צריך היה לאשר:
 .1הבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  – 037שיועד לנושא קנסות.
 .2הבנק הבינלאומי – חשבון  270032בסניף  – 037שיועד לנושא קרן חניה.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'
 5/16מיום  - 17.2.16בהחלטה מס'  – 60/16סגירת חשבונות בנק יירשם:
 .1הבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  – 037שיועד לנושא קנסות.
 .2הבנק הבינלאומי – חשבון  270032בסניף  – 037שיועד לנושא קרן חניה.
ט .הנושא :שינוי חשבונות גננות לשנת תשע"ז:
מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת חשבון גננת בגנים חדשים (לכל גן חשבון בנפרד)
בבנק איגוד סניף  152בהתאם לרשימה להלן:
שם הגן
קינמון
ענבר
ציפורן
ריחן
רוזמרין

גננת נכנסת
רחלי כהן לוי
גל מייטיב
גלית זוארץ
שירז בר שביט
מיכל סבג

ת"ז
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י .הנושא :בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים:
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות נוסח חדש) לגב' א.ק .בהתאם לסעיף .180
(א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם
על מנת לקבל פרס.
בהתאם לסעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ
על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע
כספי ,מסחרי או עניני עם העירייה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה".
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את בקשתה של א.ק .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת
לקבל פרס .אישור היתר זה לגב' א.ק .יהיה בתוקף עד ליום .1.8.17
על מנת לשמור על צנעת הפרט הועברו אליכם הפרטים בדואר האלקטרוני ב.26.7.16-
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פרוטוקול

ניצה משה:

ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין  .16/16אנחנו פותחים
בסדר היום.

הצעות לסדר
ניצה משה:

א' הצעות לסדר של חברי מועצה.

הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום  – 11.7.16תכנית המתאר להוד השרון

ניצה משה:

הצעתם לסדר של חבר המועצה ,של חברי המועצה עדי ברמוחה ונדב דואני – תכנית המתאר
להוד השרון .הצעת החלטה :מועצת העירייה תקיים דיון מקיף ,במסגרת ישיבת מועצת עיר
שלא מן המניין בנושא תכנית המתאר של הוד השרון.

יגאל שמעון :אני מבקש שלא לדון בהצעה.

נדב דואני:

למה? תן נימוק.

יגאל שמעון :עכשיו אני אנמק?

נדב דואני:

כן ,כן.

יגאל שמעון :אין בעיה .קודם כל ערב טוב לכולם.

נדב דואני:

כן .אתה ממלא את מקומו של ראש העירייה?

יגאל שמעון :כן .חברי המועצה הנכבדים,

נדב דואני:

אפשר לדעת למה הוא לא נמצא? זה מקובל ,אם הוא בחופש זה בסדר.

יגאל שמעון :חברים ,חברי המועצה הנכבדים ,גברת ברמוחה ומר דואני .אני קודם כל מברך אתכם ,אני רואה
שאתם משתפים פעולה ,אני חושב שזה חשוב .סך הכול ,למרות שאתם לא באותה סיעה,

נדב דואני:

אנחנו באופוזיציה ביחד.

יגאל שמעון :לא ,בסדר,

נדב דואני:

זה מספיק חשוב.

יגאל שמעון :אני רוצה רק להזכיר לכם שבישיבת ועדת המליאה מיום ה 13-במרץ  ,2016לפני כארבעה חמישה
חודשים בערך ,נשלחו זימונים לחברי הוועדה .על סדר היום ,אני אקריא לכם מה היה על סדר
היום ":תכנית מתאר  20/50להוד השרון .עדכון חברי המליאה לאחר החלטת ועדה מחוזית
מיום ה 7.9.2015-על הפקדתה .הנושא יובא ויוצג על ידי מהנדס העירייה" ,וכמובן היו
מוזמנים והנושא הוצג לכל חברי המליאה ,מי שהיה נוכח .מי שנעדר מאותה ישיבה ,תראו,

נדב דואני:

כן ,כן ,אני הייתי בחו"ל ,במשלחת,
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יגאל שמעון :או קיי ,אבל מי שנכחה בישיבה זאת גברת ברמוחה.
עדי ברמוחה :או קיי.
יגאל שמעון :אז אני רוצה לשאול ,אם ועדת המליאה קיימה דיון ,ישבנו כאן קרוב לשעה וחצי ,הצגנו ושאלו
את כל השאלות שאפשר לשאול בנושא תכנית המתאר .20/50

נדב דואני:

הגשתם אותה כבר?

יגאל שמעון :שנייה,

נדב דואני:

רק תגיד לי,

יגאל שמעון :שנייה ,ישבנו כאן ובאתם היום פתאום ,לא יודע מאיזשהו מקום ,אתם מבקשים לקיים דיון
במועצה בנושא תכנית מתאר ששייכת בכלל לוועדת מליאה.
עדי ברמוחה :מכיר?
יגאל שמעון :לא ,זה לא קשור,
עדי ברמוחה :רגע ,מכיר?
יגאל שמעון :אני מכיר.
עדי ברמוחה :או קיי.
יגאל שמעון :את רוצה הסבר על זה?
עדי ברמוחה :לא.
יגאל שמעון :לא ,אני אתן לך הסבר גם על זה.
עדי ברמוחה ... :יש פה משפטים ....
יגאל שמעון :אני גם אתן לך הסבר גם על זה.
עדי ברמוחה :אל תיתן לי.
יגאל שמעון :או קיי ,לא ,כי אתם ביקשתם לקיים דיון בתוכנית המתאר ,אז למה אתם מגישים כאן במועצת
העיר לדון בתוכנית שרק לפני שלושה חודשים קיימנו דיון מקיף עם הצגה והצגנו את כל
השאלות שנשאלו .חבל נדב שלא היית .אין לי בעיה להציג בפניך את כל התוכנית באופן אישי,
ביחד עם המהנדס ,אין לי שום בעיה .אבל למה להטריח את חברי המועצה בשאלה או בדרישה
או בבקשה כזו או אחרת שלפני ארבעה חודשים התקיים דיון .פשוט.
עדי ברמוחה :אז אני אענה לך.
יגאל שמעון :בבקשה.
עדי ברמוחה :ההצעה הזאת לסדר לא נובעת מאיזשהו חשק או קמנו על הצד ,אני קמתי על הצד הזה .הייתה
כתבה אתך  ,אדון יגאל שמעון ,בהוד השרון חיים אנשים ולא מספרים .אני רוצה רגע לצטט לך
7
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דבר שקצת הפריע לי .התוכנית הזאת ,אני מדבר על ,אתה דיברת על תכנית המתאר שנמצאת
ערב הפקדתה בוועדה המחוזית" .תכנית זאת מתווה את הדרך ועתידה התכנוני של העיר הוד
השרון" .לא יודעת ,גם כשהצגתם את התוכנית לא ראיתי את הדרך ולא את עתידה התכנוני של
הוד השרון .עכשיו ,אתה ממשיך ואומר "כל עוד לא אושרה תכנית המתאר הכוללנית בעיר אשר
תקבע את היקפי הבינוי המיועדים לשטחים אלה ,אופי הבנייה פרוגרמה לשטחי ציבור
והנחיות נוספות" .אבל נאמר כן מאוגוסט  2015כתבה ענקית" ,אושרה אחת מתוכניות הבנייה
הגדולות במרכז 4,217 ,יחידות דירו חדשות בהוד השרון" .הכתבה הזאת,
יגאל שמעון.1,202 :
עדי ברמוחה :ובכתבה הזאת מצוטטת מעיריית הוד השרון ואני מאמינה שזה אתה,
יגאל שמעון :לא ,במקרה הזה לא ,אבל מה היה?
עדי ברמוחה :זה לא ,זה לא רלוונטי מבחינתי כי את הנציג העירייה .עיקר טענות העירייה היו כי יש להגדיר
את היקף שטחי התעסוקה בתחום התוכנית ,בעיקר טענות בעלי הקרקע היו שיש להגדיל את
היקף שטחי המגורים .מדובר בתוכנית שהוגשה ב 2006-על ידי עיריית הוד השרון .אני שואלת
לאן פנינו מועדות ,לאן אנחנו רוצים להגיע? כאילו את התשובות האלה לא קיבלנו,
יגאל שמעון :בטח ,כי שאלת את השאלה הזאת?
עדי ברמוחה :לא קיבלתי ,לא קיבלתי בדיון .לצאת באיזושהי הכרזה פופוליסטית ואני לא בונה,
יגאל שמעון :לא,
עדי ברמוחה :רגע ,רגע ,אני לא בונה עד שלא תהייה לי ,לא יהיו לי פתרונות תחבורתיים הולמים ,זה נחמד
וטוב וזה חיקוי נהדר של ברוורמן מפתח תקווה .זאת אומרת להגיד את זה אחרי שכבר אושרה
התוכנית של  4,217יחידות דיור ,אז יצאת גדול ,אבל כבר אישרת  4,217יחידות דיור ,אז איפה
היית לפני כן?
יגאל שמעון :טוב.
עדי ברמוחה :איפה היית,
יגאל שמעון :אני אענה לך.
עדי ברמוחה :איפה מצאת את הפתרונות התחבורתיים,
יגאל שמעון :יש דיון ,נשאלת שאלה.
עדי ברמוחה :רגע ,איפה היית ,איפה היית כשאישרת את ה 4,217-יחידות דיור?

יגאל הררי:

זה לא הוא היה .זה היה עזרא בנימיני.

יגאל שמעון :טוב ,אני חייב,
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יגאל הררי:

זה עזרא בנימיני.

נדב דואני:

אפשר לעשות דיון?

יגאל שמעון :לא ,אני רוצה,

נדב דואני:

לא ,אתה הורדת מסדר היום,

יגאל שמעון :אני הורדתי מסדר היום .שאלתם שאלה ,אתה לא רוצה תשובה ,אין לי בעיה.

נדב דואני:

בוודאי שכן.

יגאל שמעון :אתה רוצה תשובה?

נדב דואני:

כן.

עדי ברמוחה :רגע ,כעיקרון כן .זה בדיוק העניין .לשם כך עלתה ההצעה לסדר.
יגאל שמעון :או קיי,
עדי ברמוחה :אתה אמרת למה,
יגאל שמעון :אתה רוצה להוסיף נדב?

נדב דואני:

טוב ,אני אגיד לך משהו .באותו ספין מפורסם שבו סיפרת על תכניות הבנייה ופתאום נזכרת שיש
פה תושבים ,אחרי כל כך הרבה שנים שאתה מכהן כסגן ראש העיר ,למרות שבתחילת הקדנציה
אני זוכר שלא היית אבל היה השחמטאי...

(מדברים יחד)

נדב דואני:

לא ,בתחילת הכהונה שלך ,לא היית ראש עיר ואז יצאת נגדו ,נגד חי ,הייתה לך מודעה בעיתון עם
עוד שני חברי מועצה ויצאת נגד חי אדיב .למרות שהיית בסיעה שלו ,יצאת נגדו .זה הופיע בשער
של העיתון.

יגאל שמעון :מה היה כתוב? אני לא זוכר על מה אתה מדבר...

נדב דואני:

אני לא זוכר את הציטוט ,אפשר לחפש.

(מדברים יחד)

נדב דואני:

והכול היה בסדר .עכשיו יגאל,

יגאל הררי:

אני לא צוחק.

יגאל שמעון :אני אסביר.

נדב דואני:

יגאל תראה,

יגאל הררי:

אני לא צוחק.
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נדב דואני:

אתה ,אתה מדבר ,הראיתי ציטוטים שלך שאתה אומר שהתוכנית שלכם לא אושרה ,הופקדה
לפני  10שנים ועדיין לא אושר .אני יודע שהתוכנית ששמעתי שהיא גם לא כל כך רצינית נכתבת
בימים אלו .אז אני לא יודע מה הצגת לי לפני שלושה חודשים במועצת העיר .האם הצגת,

משה חנוכה :היית שותף לתוכנית הזאת.

נדב דואני:

סליחה חיים ,שלום גם לך ,תתחדש על התספורת .אני מנסה להבין ,אני מנסה להבין,

נוה גור:

מזל טוב ,הוא חוגג  .50מזל טוב ,הוא חוגג .50

חיים שאבי:

חלק ברכו אותי.

נדב דואני:

אתה יודע חיים ,גם לי נולדה בת ולא איחלת לי...

יגאל שמעון :מזל טוב.

נדב דואני:

לא צריך להיפגע .מזל טוב.

חיים שאבי:

כן ,כן.

יגאל שמעון :טוב ,אני יכול להשיב?

נדב דואני:

לא ,לא ,עוד לא התחלתי אפילו .אז אני מבין שהתוכנית הזאת נכתבת בימים אלו,

יגאל שמעון :לא ,לא,

נדב דואני:

בוא אני אגיד לך מה אני מבין ,בסדר? מה אני שומע ומה אנשים ראו .שהיא נכתבת והיא תיכתב,
תסיים בימים אלו ועוד מעט יגישו אותה ,אז אני לא מבין את כל הסיפור ,סליחה חבר'ה ,אני לא
מבין מה זה הבלוף הזה .על מי אתה עובד? אין לך תכנית מתאר .יש לך תכנית מתאר .אתה
מגיש ,אתה לא מגיש .את הצגת לנו תכנית מלאה לחברי המועצה באותה ישיבה ,לא הצגת תכנית
מלאה לחברי המועצה באותה הישיבה .אני לא מבין ,אני לא מבין האם אתה אדם רציני ואני
תופס ממך אדם רציני ,או לא אדם רציני ,שאתה שואל מה אנחנו מטריחים את מועצת העיר
בסיפור הזה .לא מטריחים .אתה יודעת שמליאת הוועדה היא לא פומבית ומועצת העיר היא כן
פומבית .אני חושב שתוכנית כל כך משמעותית לעיר ,שניתן יהיה לשנות רק אחרי  5שנים ,רק
אחרי  5שנים שתקבל אישור ,צריכה לבוא לדיון פה במועצת העיר ושהציבור יוכל לראות ,יוכל
לשאול שאלות תוך כדי אותך ,אותנו ,הרי אתה יודע  ...ב ,SMS-כי אי אפשר לדבר פה ,ושואלים
שאלות כדי שנוכל להבין לאן אתם גוררים ומטרטרים את העיר הזאת .לכן יגאל ,מכיוון שהייתה
לך תכנית חלקית ולא סופית ,אני מצפה שתביא אותה לדיון פה רציני ואני שמח ,נוה מפריע לי,
ואני שמח שאתה,

יגאל שמעון :נוה ,אני מבקש לא להפריע לנדב.

נוה גור:

אני משתדל.
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יגאל שמעון :אתם באופוזיציה.

נוה גור:

בקשב רב ,כן .אנחנו לא מאותה סיעה.

יגאל שמעון :לא ,אתה מפריע לנדב.

נדב דואני:

תודה רבה שאתה דואג לזכויות שלך באופוזיציה .אז אני שמח מאוד שאתה מסכים להציג לי את
התוכנית ביחד עם מהנדס העיר .אני קופץ על ההזדמנות ומבקש שההזדמנות הזאת תהייה פה,
בשולחן המועצה ,נראה אותה לכל הציבור בהוד השרון ,את התוכנית ,כשהיא גמורה מבחינתכם
ואז נוכל לדבר עליה.

יגאל שמעון :תודה.

נדב דואני:

לא שהצגת תכנית שהיא לא מלאה ,לא אחרי שהגשת ,הפקדת  10אלפים יחידות דיור בכל רחבי
העיר( .מדברים יחד)

נדב דואני:

ולכן יגאל ,אני לא מבין מה האמת בסיפור הזה .האם היא הופקדה לפני  10שנים ועוד לא
אושרה? האם התוכנית הוגשה? האם התוכנית עוד לא נכתבה ,בשלבי סיום? תעשה לנו רגע סדר
אבל אמיתי יגאל ולא ספין ,תדבר איתנו ,אתה חייב לנו פה את הסיפור האמיתי של מה שקורה
עם תוכנית המתאר של הוד השרון ,ולאחר מכן תציג אותה במועצת העיר בצורה רצינית,
מכובדת כדי שכולם יבינו לאן אתם מנסים לגרור אותנו ולטרטר אותנו.

יגאל שמעון :טוב ,תודה .אני שמח שנבחרת קדנציה שנייה במועצת העיר .בתקופה שהתחלנו בתוכנית מתאר
היית נדמה לי יושב ראש ועד ,איזה ועד זה היה?

נדב דואני:

באיזה שנה?

יגאל שמעון :לפני כ 9-שנים ,מה היית?

נדב דואני:

לפני  9שנים אני חושב,

יגאל שמעון :יושב ראש ועד כיתת,

נדב דואני:

לא ,לא ,הייתי בלימודים

יגאל שמעון :סליחה,

נדב דואני:

כשאני הייתי יושב ראש,

יגאל שמעון :סליחה ,יושב ראש ,או קיי,
(מדברים יחד)

יגאל שמעון :לא ,לא התכוונתי לפגוע בך.
נדב דואני:

 ..אז הייתי יושב ראש מועצת התלמידים העירוני .אתה היית מתווך,

יגאל שמעון :שנייה ,אז תן לי ,אני משיב לך.
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נדב דואני:

לפני  9שנים הייתי ...

יגאל שמעון :נדב ,כשהיית,

נדב דואני:

לא ,אם זה רלוונטי אז בוא ,בוא אני אאשר לך את הזמנים.

יגאל שמעון :סליחה,

נוה גור:

שנייה ,רק שנייה ,אני לא מוכן שבשולחן הזה ,גם אתה לא ,שבשולחן הזה יעסקו ב,

יגאל שמעון :תן לי בבקשה להשיב.

נוה גור:

בגינויים של כל מיני,

יגאל שמעון :אין פה גינויים.

נוה גור:

כל שנייה שאני שומע בשולחן הזה ,אתה היית רק מתווך ואתה היית רק זה.

יגאל שמעון :נוה ,תן לי בבקשה .לא ,תן לי בבקשה להשיב.

נוה גור:

...

יגאל שמעון :לא ,אתה לא תפריע נוה.

נוה גור:

אני רק רוצה לומר שתכבד את כולם.

יגאל שמעון :תודה רבה .נוה ,תודה רבה .אני רוצה להשיב למר דואני.

נוה גור:

תענה לו.

מאיר חלוואני :אתה נשמע מקנטר ,אתה יודע ,כל פעם אתה מזכיר לנו מה עשינו .אתה יכול להגיד.
יגאל שמעון :לא ,הוא אומר ,זה לא אני.
מאיר חלוואני :איפה היינו ,איזה גיל ,איזה גיל,
יגאל שמעון :לא ,תן לי בבקשה להשיב .מאיר ,תן לי בבקשה .לפני  9שנים אנחנו הרשות היחידה שביצענו
שיתוף ציבור .אני רק רוצה להזכיר לכם .שיתוף ציבור ,לקחנו קבוצות-קבוצות ,הושבנו אותם
בשערי משפטי,

נדב דואני:

זה היה בשנת .2004

יגאל שמעון :וביקשנו לתכנן את העיר,

יגאל הררי:

נדב ,אמרת את הדבר שלך .תן לבן אדם לדבר.

נדב דואני:

הוא אמר בשערי משפט.

יגאל הררי:

ומה זה משנה עם זה  2004או ?2005

נדב דואני:

לא ,אתה טועה.

יגאל הררי:

אתה רק מפריע עכשיו.

נדב דואני:

אתה טועה.
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יגאל הררי:

תן לו לסיים.

יגאל שמעון :אתה פשוט לא היית פה.

נדב דואני:

אל ...

יגאל הררי:

לא ,אתה מפריע.

ניצה משה:

רבותיי,

יגאל הררי:

נמאס כבר.

יגאל שמעון :אנחנו הרשות היחידה ,אנחנו הרשות היחידה ששיתפנו את הציבור .ישבנו קבוצות-קבוצות בכל
התחומים ,בתחום התחבורה ,בתחום התכנון ,בתחום איכות הסביבה ,כל תחום קבוצה נתנה את
הראיה שלה ,עד שהכנו את תוכנית האב הכוללת וביקשנו להפקיד אותה ,להציג אותה בוועדה
המחוזית .במשך  9שנים התוכנית הזאת נמצאת בוועדה המחוזית ושום קידום לא היה .מה
קרה? למה כל כך יצאנו כנגד הוועדה המחוזית? ואני אומר לכם בצדק .כי מה שקרה כשאנחנו
מאשרים ,כשאין לנו תוכנית מתאר מאושרת ,כשאנחנו מאשרים תוכניות בנייה כאן בעיר,
יושבים עם היזמים ,עם הקבלנים ,חצי שנה ,שנה ,מאשרים תוכנית ופתאום התוכנית הזאת
שאחרי שאנחנו מאשרים אותה כאן בוועדה שלכם ,שאתם מאשרים אותה ,עוברת לוועדה
המחוזית כשאין תוכנית מתאר ,מה שהם עושים מכפילים את הזכויות ,וזה לא בתוכנית אחת.

נדב דואני:

אגב,

יגאל שמעון :תן לי בבקשה ,אתה שאלת.
נדב דואני:

סליחה.

יגאל שמעון :וזה לא בתוכנית אחת .תוכנית המייסדים  140יחידות דיור ,אישרנו ,שנה שלמה אנחנו יושבים
איתם .אישרנו את ה 140-יחידות .הלכו לוועדה המחוזית ,תוך דקה קיבלו  319יחידות.
המגדלים .אישרנו  .120 ,70עוד מגדל בשחר .אישרנו  105 ,70הם רוצים לתת .מה זה צריך
להיות? איך אתה רוצה לראות את העיר הזאת? איך אנחנו רוצים לראות את העיר הזאת בעוד 5
ובעוד  10שנים?
(מדברים יחד)

יגאל שמעון :נדב ,תן לי בבקשה.
נדב דואני:

זה מה שאנחנו מבקשים לדעת אבל יגאל.

יגאל שמעון :אדם קונה ,סליחה ,תן לי בבקשה ,כשאין תוכנית מתאר ,כל אחד מתהדר .תראה עכשיו לטובת
הציבור ופה אתה צריך לברך אותנו .כשאדם בא קונה חלקת אדמה ,זכות לקרקע ,לפי מה הוא
קונה? לפי איזה זכות? אתה יכול להגיד לי באיזה זכות? של  4יחידות לדונם? לפי  7יחידות
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לדונם? כי אם תוכנית המתאר זה  4יחידות ,3.5 ,אבל מה כשאין תוכנית מתאר כל אחד בא
ואומר להם תקנו ב ,7-תקנו ב .8-איפה אנחנו פה? איפה אנחנו שצריכים לשמור על הציבור שלא,

נדב דואני:

יגאל,

יגאל שמעון :סליחה,

נדב דואני:

תציג את התוכנית.

יגאל שמעון :ואז באנו ,סליחה ,תן לי ,אני לא הפרעתי לך .ואז באנו ואמרנו אנחנו מקפיאים את הכול .עד
שאין תוכנית מתאר ,אנחנו לא מקדמים כלום .אנחנו רוצים תוכנית מתאר שאנחנו נדע בדיוק
מה הזכויות שאנחנו רוצים לאשר.

נדב דואני:

מה זה כלום?

יגאל שמעון :אנחנו רוצים לאשר על פי תוכנית המתאר.

נדב דואני:

רגע/1310 ,א על מה נופל?

יגאל שמעון .. 1310 :היא קשורה לתוכנית.

נדב דואני:

 10אלפים יחידות דיור,

יגאל שמעון :שנייה ,היא הופקדה כבר .אני לא מדבר על תוכניות שהופקדו.

חיים שאבי:

הוא מדבר על דברים חדשים.

יגאל שמעון :אני מדבר על דברים חדשים.

נדב דואני:

כן ,אבל אתה,

יגאל שמעון :או קיי,

נדב דואני:

תציג לנו.

יגאל שמעון :עכשיו ,בחודש מרץ באנו להציג לכם את התוכנית המתאר .ביקשנו מכם התייחסות .דיברנו.
אתה לא היית ,אתה היית בחו"ל.

נדב דואני:

נכון.

יגאל שמעון :נכון ,היו פה כל חברי המועצה בוועדה ,שאלו את כל השאלות ,כי התוכנית הזו לבסיס שלנו היא
לשנת  , 2050כי על סמך התוכנית הזאת אנחנו יודעים  ..ולא כל חמש דקות יבואו ויציגו לנו עוד
 ,30עוד  ,50עוד  .100זה לא עובד בצורה כזאת .הצגנו את התוכנית .התוכנית הזאת כבר עובדים
עליה כבר מספר שנים .כל מה שנשאר זה תיקונים טכניים .זה לא ,אין פה דברים אחרים.
תיקונים טכניים .כדי לאשר תוכנית בסדר גודל של הוד השרון תוכנית מתאר ,אתה צריך להגיש
תוכנית מסודרת עם כל האישורים והבדיקות של כל היועצים כולל תחבורה ,כולל הכול וזה מה
שאנחנו עושים .אתה יודע מה ,אני רוצה לומר לכם ,זה לא היה נגד שר האוצר דרך אגב ,זה היה
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בעד ,כי מה שקרה כששר האוצר מבקש לאשר תוכניות ,אנחנו רוצים לאשר את התוכניות ,בגלל
כל מה שקרה כל התוכניות נתקעו כי לא יכול להיות שתוכנית שמאושרת לפני  3שנים 4 ,שנים,
היא תתקע בגלל ויכוחים .אם התוכנית הייתה מאושרת אז מזמן היינו תורמים למען הבנייה.
עדי ברמוחה :יגאל ,אחרי תשובה כל כך מפורטת,
יגאל שמעון :שנייה ,אז אני מבקש,

עדי ברמוחה :איפה הבעיה להציג את התוכניות?
יגאל שמעון :הצגנו לכם פעם אחת .אתם רוצים עוד פעם?

נדב דואני:

אנחנו רוצים תוכנית סופית.

חיים שאבי:

תעלו את זה למליאה .מה זה קשור לפה.

יגאל שמעון :תעלו את זה למליאה ,ונציג לכם עוד פעם.
עדי ברמוחה :אבל אתה לא מקשיב .כשאתה,

יגאל הררי:

למה לא במליאה?

עדי ברמוחה :כשאתה מביא למליאה ,זה מקום סגור,

יגאל הררי:

לא ,אין פה ..

יגאל שמעון :אבל הצגנו לציבור.

יגאל הררי:

לא ,מי שרוצה שילך לאינטרנט.

יגאל שמעון :תקשיבו ,התוכנית המתאר שתופקד כולם יוכלו לעיין ויש להם זכות גם להתנגד.

נדב דואני:

אבל למה אחרי הדקה ה?90-

יגאל שמעון :מה זה אחרי הדקה  ?90התפקיד שלנו,
אביבה גוטרמן :אני ראיתי את התוכנית הזאת לפחות ארבע פעמים .אני אגב הייתי שותפה לשיתוף ,אני
מצטערת להגיד ,מה לעשות.

נדב דואני:

באיזה שנה זה היה?ב...2003-

אביבה גוטרמן :אני ישבתי בוועדת תרבות ,ישבו כמה ימים עם ציבור שלם .עכשיו ,יש בתוכנית ,זה  7יחידות
דיור בקומה .סתם דוגמה ,מה צריך לאשר ,זה  7קומות שבין בניין לבניין חייב להיות חיבור של
גינה ודשא .זאת תוכנית יפיפייה .הלוואי ויאשרו לנו אותה .כי מה קורה ,מה שהוא מנסה להגיד
והלוואי ואנחנו נדחף את זה גם כן ,שאם יש תוכנית מתאר נוכל להדוף את הקבלנים ,נוכל ...
שרוצים זכויות יותר .כרגע אנחנו לא יכולים לעשות את זה כי אין את התוכנית מתאר .אני לא
מבינה למה עוד פעם .אני ראיתי אותה כמה פעמים בוועדה ובמליאה .טוב ,די.

נדב דואני:

אני אגיד לך מה .את יודעת למה?
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אביבה גוטרמן :עוד פעם להגיש?

נדב דואני:

יש פה אי דיוקים .למה יש פה אי דיוקים?

אביבה גוטרמן :אני מכירה את התוכנית.

יגאל הררי:

למה אי דיוקים? למה?

אביבה גוטרמן :עדי אני מכירה את השינויים.
(מדברים יחד)
אופיר טואיל :האמת שאני חייב לחזק את דבריה של אביבה.
אביבה גוטרמן :יש תוכנית טובה ,אחד הדברים הטובים שיש בה זה כל נושא התרבות ,שאתם יודעים כמה לי
זה חשוב ואני מצטערת שזה לא זז וזה הכי מרגיז אותי .כי על התרבות ,אני הייתי בוועדת
תרבות .. ,תוכנית סדורה ומסודרת ואפשר ללכת לראות אותה .חבר'ה די .עוד פעם לשבת ,עוד
פעם לעשות ,די.
יגאל שמעון :אני מזמין אתכם באופן אישי,

נדב דואני:

לא ,לא ,רגע,

יגאל שמעון :לבוא ולהציג את התוכנית.

נדב דואני:

בגלל זה אני לא יודע אם להאמין או לא להאמין למה שקורה פה .אביבה אמרה שהיא השתתפה,

יגאל הררי:

אל תעני לכלום.

נדב דואני:

רגע ,היא אומרת שזה היה בתחילה ,אחרי שחי נבחר...

יגאל הררי:

אל תעני לכלום.

(מדברים יחד)

נדב דואני:

יגאל אומר  9שנים ,את אומרת,

אביבה גוטרמן :לא אמרתי תאריך.

נדב דואני:

לא ,יגאל אומר לפני  9שנים.

יגאל שמעון :לפני  9שנים העברנו את זה לוועדה המחוזית.

נדב דואני:

..

יגאל שמעון :הדיונים היו לפני  12שנה.

נדב דואני:

יגאל ,פעולה רצינית נעשתה בתל אביב עם  150אנשי מקצוע,

(מדברים יחד)

יגאל שמעון :אתה לא מבין מה שאני אמרתי.
נדב דואני:

לא הפרעתי לך.
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יגאל שמעון :ניצה ,אני מבקש שלא לדון.

נדב דואני:

רגע ,תן לי,

יגאל שמעון :סיימנו .ניצה בבקשה.

נדב דואני:

אתה לא,

יגאל שמעון :סיימנו .תודה רבה.

ניצה משה:

רבותיי,

נדב דואני:

יש לי להגיד עוד הרבה דברים.

יגאל שמעון :תודה .אביבה ,תודה רבה.

ניצה משה:

אני מעלה ,אני מעלה להצבעה .מי בעד שלא,

(מדברים יחד)

יגאל שמעון :לא להפריע בבקשה.
ניצה משה:

מי בעד שלא יכלול את הנושא בסדר היום? יגאל שמעון ,חיים ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,הררי ,אופיר,
אביאל ואביבה .מי בעד להציג את הנושא בסדר היום? עדי ,אמיר ,יעל ,נדב.

הצבעה:
 9בעד שלא לכלול את ההצעה :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן.
 4בעד לכלול :עדי ברמוחה ,נדב דואני ,יעל ברזילי ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :162/16

מועצת העירייה מחליטה שלא לכלול בסדר היום את הצעתם של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב
דואני – הצגת תכנית המתאר בישיבת המועצה.
============================================================
יגאל שמעון :תודה.

נדב דואני:

אתה לא היית צריך אפילו לספור.

ניצה משה :תודה .אני עוברת לסעיף הבא.
יגאל שמעון :חבל שאתה לא באותה סיעה עם היו"ר שלך,
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא.
(מדברים יחד)
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אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספית  – 2017המשך דיון
ניצה משה :הסעיף הבא,
יגאל שמעון :תבחינים ,חברים,

ניצה משה:

התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים .המשך דיון.

ניצה משה:

רבותיי,

אביבה גוטרמן :מה הרעיון של התוכנית מתאר? היום כשיש תוכנית שאי אפשר לערער עליה,

נדב דואני:

אביבה ,אני אשמח לקיים דיון.

יגאל שמעון :אני מציע שתקשיב ליושבת ראש של הסיעה שלך .היא קצת יותר מבינה .קצת יותר.

נדב דואני:

אתה יודע מה ,אני מכבד את אביבה ולא עושה מניפולציות.

יגאל שמעון :לא ,לא ,לא,

נדב דואני:

אני באמת מכבד אותה.

יגאל שמעון :אני לא בטוח ,אני לא בטוח.

נדב דואני:

לא ,אתה טועה.

יגאל שמעון :אני לא בטוח.

נדב דואני:

אני לא עושה מניפולציות.

חיים שאבי:

היא אומרת לך,

יגאל שמעון :אני בחיים לא הייתי נגד היושבת ראש או היושב ראש שלי ,בחיים .אני אשתף אתו פעולה עד
הסוף .עד הסוף.

נדב דואני:

אני אזכיר לך את הקדנציה הזאת שלא קיבלת סגן,

יגאל שמעון :תודה רבה.

נדב דואני:

היית נאמן מאחורי הקלעים...

יגאל שמעון :עד הסוף אני אשאר נאמן .גם אני מצפה ממך שיהיה לך ...

נדב דואני:

אתה אל תטיף לי מוסר .בסדר?

יגאל הררי:

יגאל ,עברנו נושא.

יגאל שמעון :תודה.
(מדברים יחד)

ניצה משה:

יש פה בקשה של חברי מועצה לקדם את הסעיף ג' ,שינוי שם חלק מרחוב החשמונאים לרחוב על
שם הרב שלום נגר .חלק מבני המשפחה צריכים לצאת.

נוה גור:

אני גם חושב שלא כדאי שהם יראו את כל מה שקורה ,עד עדיף אולי,
18
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ניצה משה:

לא נוה ,באמת.

(מדברים יחד)

יגאל הררי:

זה כבוד גדול.

נוה גור:

כבוד גדול.

יגאל הררי:

גם רב תימני.

נוה גור:

אנחנו בעד לקדם.

יגאל הררי:

זה כבוד.

יגאל שמעון :חברים,

ניצה משה:

צריך שני שליש מחברי המועצה.

נוה גור:

יש רוב.

ניצה משה:

רגע,

דובר:

הוא לא מספיק חברים .צריך שני שליש.

ניצה משה:

מי בעד לקדם את סעיף ג' לפני ב'?

יגאל שמעון :פה אחד .יופי ,תודה .אנחנו עוברים לסעיף ג'.
הצבעה:
 15בעד (פה אחד) -יגאל שמעון  ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל  ,אביאל אברמוביץ ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב
דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :163/16
מועצת העירייה מחליטה לדון בסיף ג' לפני סעיף ב'.
=============================================================

ניצה משה:

תודה .אני עוברת לסעיף ג' .שינוי שם חלק מרחוב החשמונאים לרחוב על שם הב שלום נגר זצ"ל.
בהתאם לסעיף 235א .לפקודת העיריות (נוסח חדש) .מתבקשת מועצת העירייה לאשר המלצת
ועדת השמות לשנות את שמו של הקטע ברחוב החשמונאים מבית מספר  1ועד בית מספר 7
בשכונת נוה נאמן – המקטע מפינת רחוב אפק צפונה עד לרחוב התמר ייקרא רחוב הרב שלום
נגר .יש כאן קטע של פרוטוקול ועדת השמות עם הצעת ההחלטה שמתבקשת מועצת העירייה
להחליט .בבקשה ,אופיר?

אופיר טואיל :כן .העלינו את הנושא הזה של הרב שלום נגר .הרב שלום נגר היה הרב הראשי של הוד השרון
קרוב ל 50-שנה .הרב נגר הוא התגורר בנוה נאמן ,ברחוב פינת החשמונאים ובתקופה האחרונה,
כמעט  3-4שנים ניסו להעלות את זכרו במתן שם רחוב על שמו וזה לא עלה .ברוך השם זכיתי,
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זכיתי להעלות את שמו של הרב נגר בוועדת השמות האחרונה וברוך השם היה לנו פה אחד,
החלטה של פה אחד גם בוועדת השמות ,עשינו את כל התהליכים לפי התקנון ולא היו התנגדויות,
לא היו התנגדויות ,זה היה בעיתונות ,היה במועדות ,עברנו את כל התהליכים הפרוצדורליים,
הכול עבר בצורה מסודרת ,כולל חתימת שמות של תושבי המקום ,תושבי הרחוב שבו בעזרת
השם הרחוב יהיה על שם הרב נגר .אני מבקש מכל חברי המועצה גם להשתתף בהחלטה.
יגאל שמעון :או קיי .כן ,מישהו רוצה להתייחס?
אופיר טואיל :זכר צדיק לברכה.
אמיר כוכבי :אני מברך את כל משפחת נגר שהגיעה לכאן על מנת ,באמת הגיע הזמן להנציח את הרב נגר .אני
זוכר אותו בתור ילד שגדל ומכיר את הרב שעשה שליחות ציבורית עד ימיו האחרונים .אבל
הנצחה צריכה להיעשות כמו שצריך .חבר המועצה טואיל בהחלט עשינו על פי התקנון ,עשינו
כמו שצריך ,זה למעשה ההתייחסות היחידה שקיבלתי ממנו כחבר מועצה וכחבר ועדה והטענות
שהעליתי בפניו במספר הזדמנויות על אופן ביצוע התהליך .רציתי היום ואני לא רוצה להפריע
לאווירה ולכן אני אומר שאם כבר הזדמנתם את המשפחה ,ההצבעה תתקיים ,אבל אם עד עכשיו
האמנתי שזה נעשה בתום לב ,אז עכשיו אני פחות מאמין ,כי מי שנזכר להגיב רק אחרי שהיום
אני שולח אליך יגאל מייל מפורט עם הטענות ,שכולל טענות ,אתה יכול לנחש לבד ,כל מה
שאופיר אמר שאין טענות אז יש טענות.
אופיר טואיל :יש התנגדויות?
אמיר כוכבי :יש.
אופיר טואיל :אני עוד לא ראיתי .יש התנגדויות? לא היו התנגדויות.
אמיר כוכבי :מאוד מפתיע.
אופיר טואיל :לא היו התנגדויות.
אמיר כוכבי :אני מדבר לפרוטוקול כי הדב ר הזה בסופו של דבר במקום להיות נורא חגיגי ולעבור גם פה אחד
כפי שצריך לזכרו של איש כזה ,גם דבר כזה ימשיך להתגלגל הלאה במשרדי משרד הפנים
והלמ"ס שמאשרים שינוי שמות רחובות ורק בגלל חוסר יכולת ,חוסר רצון לבצע הליך תקין
וחוקי כמו שהוא אמור .אז צר לי בפני משפחת נגר שהם לא יזכו פה להצבעה פה אחד כפי שראוי
ואני מקווה שנמצא את ההזדמנות לתקן את זה.
יגאל שמעון :תודה .כן אופיר ,אתה רוצה להשיב?
אופיר טואיל :לגבי כל עניין של לא נעשה על פי התקנון .הכול נעשה גם בשיתוף היועץ המשפטי ,בליווי של
היועץ המשפטי .עשינו את הישיבות ,עשינו את הפרסומים ,גם בעיתונות ,גם בלוחות מודעות.
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הכול נעשה בדיוק על פי הפרוטוקול ,על פי התקנון אחד לאחד .וגם כולל החתימות של תושבי
הרחוב .הרחוב שבמקומו הולך להיות השינוי.
אמיר כוכבי :אני לא מתכוון להתנצח אתך בענייני הנצחה ,בטח לא על השולחן הזה ,ובטח לא כשהיו לך
שלושה חודשים לענות.
אופיר טואיל :אף אחד לא כתב לי .לא כתבת לי שום דבר .אחרי שאמרת שהיית יושב ראש ועדת שמות שלפני 4
שנים 3 ,שנים ושום דבר לא נעשה ואמרת יהיה בלגן ,יהיה בלגן .חוץ מהמילה הזאת ,חוץ מלרדת
לפרטים של לעשות בשטח ,לא עשית .לא עשית .החתמת מישהו? הסתכלת? העלית את הנושא?
העלית את הנושא בישיבה?
אמיר כוכבי.. :
אופיר טואיל :אני שואל ,העלית את זה בוועדת שמות?
אמיר כוכבי :אתה מוכיח את עצמך עכשיו.
אופיר טואיל :אני לא מוכיח את עצמי .אתה מוכיח את עצמך שאתה...

יגאל הררי:

תעזוב את זה אופיר ,נו ,בחייאת דינק ,בגלל שהוא תימני אז יש להם בעיה עם זה.

(מדברים יחד)

ניצה משה:

רבותיי,

מאיר חלוואני :עוד פעם אתה וההכללות האלה?

ניצה משה:

די נו.

נדב דואני:

יגאל הגזמת.

יגאל הררי:

יש לו בעיה עם זה.

(מדברים יחד)

ניצה משה:

רבותיי,

יגאל הררי:

בחייאת ראבק .אם זה לא היה תימני אז זה הכול היה עובר מהר.

יגאל שמעון :אביאל בבקשה.
אביאל אברמוביץ :לא ,לא ,תן למישהו אחר.
יגאל שמעון :אין בעיה.

נדב דואני:

אני באמת רוצה לברך על ההזדמנות הזאת .יש פה שאלה אם זה מספיק ,לא מספיק ,אני מקווה
שאם זה מספק את המשפחה ,אז אני באמת מאמץ את ההחלטה הזאת .גם אני כמו אמיר מכיר
את הרב נגר בתור נער שגדל בעיר הזאת ,דווקא לא ...בצד השני ,אבל אותו אני זוכר .בכל מצב
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ברחבי העיר ,בבתי הכנסת ,באירועים העירוניים ותמיד הוא הביא לנו כבוד רב וזה כבוד לנו
באמת להנציח את זכרו .אופיר ,זאת יוזמה מבורכת מאוד וכל הכבוד.
יגאל שמעון :יופי .אביבה בבקשה.
אביבה גוטרמן :כתושבת השכונה אני גאה שהשם הזה של הרב נגר שהיה איש מאוד אהוב ואיש יקר ואני ממש
מברכת על ההחלטה הזאת ואני מקווה שיהיה רוב.
יגאל שמעון :כן מאיר?
מאיר חלוואני :אתה יודע ,אני מצטרף לרוב החברים שלי באופוזיציה שדיברו עליו בעד .אני לא מכיר ,אבל כל
הכבוד ,זה ראוי לחלוטין.
יגאל שמעון :תודה .אתה רוצה?

נוה גור:

כן ,גם בקצרה .א' אני לא מכיר ואני חושב שאם יש איזשהם דברים שנעשו בצורה לא תקינה
בנושא זה או אחר ,אז צריך לעדכן את חברי המועצה בעניין הזה ,זה דבר ראשון .דבר שני ,אני

לא גדלתי בהוד השרון אז אני לא מכיר את הרב נגר ,רק מעט דיברתי עם אופיר כדי לשמוע
מי האיש ובמה מדובר ואני גם מברך על ההחלטה הזו .אני גם בטוח ששני גיסי התימנים
ישמחו על זה מאוד ,יגאל ,כך שבואו לא נכניס לפה ,כן .ואנחנו,
אמיר כוכבי :כל אחד מכניס את העולמות תוכן שלו.
נוה גור:

שלו,

יגאל שמעון :או קיי.
אמיר כוכבי :אצל יגאל הררי זה גזענות .אז הוא מכניס אותה מתי שהוא רק יכול.
נוה גור:

אני אמרתי את זה בהומור כדי שתשתחרר את המקום הזה יגאל,

אמיר כוכבי :יש דברים שצריך,
ניצה משה:

ששש ,רבותיי.

נוה גור:

כי זה לא בעיני המקום ואני חושב שיש פה משפחה שצריך לכבד ולברך על הדבר הזה.

יגאל שמעון :תודה.
משה חנוכה :יגאל ,אני מברך על ההחלטה ואת חבר המועצה אופיר שקידם את זה בוועדת השמות.
יגאל שמעון :מחזיק תיק הדת.
חיים שאבי :תעלה להצבעה.
יגאל שמעון :בבקשה ,אביאל.
כנרת אלישע כהן :רגע ,יגאל .אתה דילגת עלי.
יגאל שמעון :סליחה .כי כולם אומרים לי ,המשנה לראש העיר אני מצטערת ,כנרת.
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כנרת אלישע כהן :סליחה .אופיר ,גם אני רוצה לברך וכל הכבוד .נכנסת לא ממזמן ואיך שנכנסת אני
מלווה אותך ,לא בכל הישיבות הספקתי להיות אבל אתה עובד ועושה את עבודתך באמת
בצורה יפה אז כל הכבוד ותמשיך.
יגאל שמעון :אביאל ,בבקשה.
אביאל אברמוביץ :כן ,אני רוצה לברך את אופיר כי אני לא הצלחתי במה שהוא עשה.
יגאל שמעון :אבל התחלת.
אביאל אברמוביץ :לא ,זה מבחן יפה .זה מבחן יפה .אני ניסיתי באותה רוח ,קודם כל אני לא מדבר על
הרב נגר אני לא מכיר אותו ,אני לא תושב העיר ו ,לא הייתי תושב העיר כשהוא היה פה
בכהונה אז זה לא אישי לגמרי .ואני ,אני ניסיתי ,אני מדבר עכשיו אל אופיר .אני מנצל
את ההזדמנות הזאת לדבר על ועדת שמות .ניסיתי לעשות כל מיני דברים שהם נראו לי
ערכיים ובקדנציה שלי ,כשאני הייתי יושב ראש ועדת שמות .חלק הצלחתי ,חלק לא
הצלחתי ,ואתם יודעים שדברים ערכיים הם יותר חזקים מדברים פוליטיים גם .ואני
מברך את אופיר אבל אני לא חושב שההנצחה הזאת ,ואני למיטב זכרוני אני הייתי זה
שלא העביר אז את ההחלטה הזאת .בזמני זה לא עבר ,נכון .נכון .בזמני זה לא עבר.
חיים שאבי :אתה לא תימני.
אביאל אברמוביץ :אני לא .כי ח שבתי ,גם על זה דיברתי אז אני חושב ,כמעט בטוח ,שאם רב הוא כזה
אישיות חשובה והוא היה אישיות חשובה ,אז לא נותנים לו איזה מערוף כזה של מ 9-עד
 13ניתן לו את השם של הרחוב ,אלא חיפשנו גם אז הזדמנות לחפש משהו אחר ,ואני לא
זוכר בדיוק אם זה היה רחוב שלם או שזה היה כ יכר או שזה היה משהו אחר שאפשר
באמת לכבד את כבוד הרב .באמת לכבד את כבוד הרב ,כשפה ,לפי איך שזה נראה ועוד
פעם ,אני ממש לא מדבר עליכם למרות שהם נוכחים כאן ,זה נשמע כאילו עושים משהו
בשביל הקבוצה של האנשים שגרה שמה בין הסמטה הזאת לסמטה הזאת ,יאללה בוא
ניתן להם את השם כדי שזה יהיה בסדר .זה לא מכובד בעיני .זה ממש לא מכובד בעיני
השיטה הזאתי והדרך הזאתי וכבוד הרב קיבל מ 13-עד  .32מה זה החלטה כזאת? זה
מבזה .זה מבזה .אותי זה מבזה.
מאיר חלוואני :אתה זוכר באיזה צד אתה?
אביאל אברמוביץ :מה? באיזה צד? אתה מבין ,זה כאילו,
יגאל שמעון :לא ,זה בצד,
אביאל אברמוביץ :זה לא רציני .אני ,אני ,אני בגלל שהייתי יושב ראש ועדת שמות ואני חווה אז הברכות
לאופיר ולוועדה ולמשפחה על ההצלחה אבל זה לא נראה לי .לא נראה לי.
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יגאל שמעון :תודה .כן ,יעל.
יעל ברזילי:

יגאל ,אני מאוד שמחה שאבא שלי,

יגאל שמעון :יגאל הררי את מדברת.
יעל ברזילי:

כן ,כן .רענן ברזילי התימני במקרה ,ולא בא לצפות בישיבת המועצה היום כי אחרי זה
אתה לא מתבייש במה שאמרת לו ,אתה צריך להתבייש בעצמך כי זה פשוט מבזה את
שולחן המועצה ואת כולנו .אני חייבת להגיד שגם אני,

יגאל הררי:

יכול להיות ,מה אני אגיד לך.

יעל ברזילי:

בתור צעירונת,

אמיר כוכבי :הוא היה מבייש גם אם הוא לא היה,
יעל ברזילי:

כן .לא מכירה את ,לא הכרתי את כבוד הרב אבל אם יש מישהו שאני סומכת עליו בענייני
מנהל תקין זה אמיר ,ואם אמיר אומר שהיה כאן משהו שאני לא נחשפתי אליו כחברת
ועדה אז אני חושבת שכל חברי האופוזיציה צריכים להצביע נגד ,ואני מאוד מתנצלת בפני
המשפחה כי אני מבינה שפעילותו הייתה ברוכה ,וזה לא צריך לבוא על חשבונו ,אבל
מינהל תקין ותזכרו טוב ,טוב .זהו תפקידנו כאן .אתם הדירקטוריון של העירייה.
תפקידכם הוא להצביע על פעילויות לא תקינות ולכן אני מתנצלת אבל אני אצביע נגד.

משה חנוכה :אני מציע שהיועץ המשפטי יסיר את העננה,
יגאל שמעון :שנייה.
משה חנוכה :אני מציע שתוסר העננה,
מאיר חלוואני :בדיוק ,משה.
יגאל שמעון :לא ,אה,
משה חנוכה :אני אומר ,בוא נקבל התייחסות של היועץ המשפטי אם יש בעיה.
(מדברים יחד)
משה חנוכה :יש כאן יועץ משפטי .אם יש כאן בעיה,
אביאל אברמוביץ :לא ,כי  .כל הכבוד .הבן אדם עשה עבודה,
משה חנוכה :במקום להגיד סתם אמירות בעלמא שאין להן ביסוס.
נוה גור:

אה ,יגאל .אנחנו מבקשים לשמוע,

דובר:

קידם אינטרסים לקבוצה ,בשביל זה אנחנו יושבים פה.

נוה גור:

אגב ,גם המשפחה רוצה שדברים ייעשו באופן תקין ,אין לי ספק בזה.

יגאל שמעון :טוב.
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ירון סולברג :תראו .אני רק רוצה להתייחס לדברים שאמר אופיר מה נבדק מה לא .אכן ישבתי עם
אופיר ודיברנו על הנהלים שהוועדה צריכה לנקוט ואיזה פעולות היא צריכה לעשות.
פרסום ואיפה לתלות את המודעות ,וכן הלאה וכל הפעולות שצריך לעשות ואם קיימת
התנגדות להביא את זה לדיון בוועדה וכולי .מעבר לכך אני ראיתי היום את המייל של
חבר המועצה כוכבי .הטענות שהעלה כוכבי לא נבדקו ,הן לא ידועות .אתה לא יודע להגיד
האם הן נכונות ,את ה לא יודע להגיד אם הן לא נכונות .הן לא נבדקו .אני כן יודע שהיה
תדרוך .ישבנו לשיחה מפורטת לגבי הנהלים שהוועדה צריכה לנקוט יחד עם אופיר וכך
סוכמו הדברים .מעבר לכך אני לא יכול להתייחס לדברים מטוב עד רע.
יגאל שמעון :טוב ,תודה .קודם כל אני רוצה לסכם .קודם כל כבוד הוא לנו לאשר רחוב על שמו של
הרב נגר.
אביאל אברמוביץ :חלק .חלק מרחוב.
יגאל שמעון :חלק מהרחוב .זה מה שהוועדה המליצה ,אני לא .זה באזור של בתי הכנסת אז מבחינתי
זה כבוד הוא גדול .רחוב של בתי כנסת בעיר זה חשוב.
ניצה משה:

מרחוב אפק ועד רחוב התמר.

יגאל שמעון :אני רוצה להזכיר .חברים ,אני רוצה רק להזכיר לכם שאנחנו המועצה הזו אישרה גם את
הרחוב על שמו של הרב ביטון זכרונו לברכה ויש רחוב מעייני הרב הראשי ,רב העיר .וזה
המסורת .אנחנו ,והפרסומים שהיו ,הנה ,אני יכול להראות לך ,לכולם פה ,פרסומים גם
בעיתונות וגם בהדבקה שמבחינתי ההליך היה הליך נכון ,תקין והרבה זמן הוא לקח.
נוה גור:

גם היועץ המשפטי מאשר את זה ,כי אני לא הצלחתי לשמוע את תשובת היועץ המשפטי,
לא אמרתי את מה שהוא אמר .אני מתנצל .אני אומר את זה בצורה מאוד כנה .אני
מסכים לחלוטין שמינהל תקין קודם להרבה דברים אחרים וגם אין לי ספק שהנושא הזה
יאושר.

יגאל שמעון :נוה ,סיימת,
נוה גור:

לא ,שנייה ,לא ,לא סיימנו כי,

יגאל שמעון :אתה סיימת לדבר.
נוה גור:

לא ,יש לנו חבר ,לכל אחד את הזמן שלו,

יגאל שמעון :אני מבקש ממך לאפשר לי לסיים,
נוה גור:

לא ,אני מבקש רגע להתייחס למה שאמר היועץ המשפטי.

יגאל שמעון :היועץ המשפטי אמר את מה שאמר.
נוה גור:

אני לא הבנתי האם הוא אמר שבאמת היה מינהל תקין בעניין הזה .אני מבקש,
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יגאל הררי:

לא .הוא אמר שהוא לא בדק.

יגאל שמעון :הוא בדק ,הוא אמר שהוא לא בדק ,סליחה חברים ,הוא לא בדק את מה הטענות של
אמיר  ,זה הכל .הוא הנחה את אופיר לפעול ואופיר פעל .הוא לא בדק את הטענות של
אמיר אבל עכשיו ,בוא ,עכשיו אנחנו כבר אחרי .אני רוצה לסכם בבקשה .אנחנו נעלה את
זה להצבעה ,את הבקשה כפי שהיא .אני רוצה לומר כמה מילים על הרב נגר .רבה הראשי
של העיר הוד השרון .החל את דרכו בשנות ה 50-כרב שכונה .לאחר מכן כרב הספרדי של
רמתיים העיר ולבסוף מונה לרב הראשי של הוד השרון .הרב נגר ,אחד מעמודי התווך של
הקהילה הדתית מסורתית והחילונית בעיר הוד השרון הותיר חלל לאחר לכתו .איש של
דרך ארץ ,ידוע ומוכר בכל העיר ומקרב לבבות בדרכי נועם .מנהיג מאחד ,מכובד ומכבד,
ספרדים ,אשכנזים ,חובשי כיפות סרוגות וגם חילונים .חוכמתו הייתה רבה .הבין נפשו
של כל אחד ואחת .שמח ,שימח ובירך את כל הנוכחים בכל אירוע הוא זכה וזיכה את
תושבי העיר הוד השרון בביסוס וקידום החינוך הדתי בעיר ובבניית בתי כנסת ומקוואות.
הערב אנו מבקשים לכבד ולהנציח את שמו של הרב נגר ,זכר צדיק לברכה ,כך שחלק
מרחוב החשמונאים בשכונת נוה נאמן בה התגורר יקרא רחוב הרב שלום נגר .אני מבקש
להודות לאופיר טואיל יושב ראש ועדת שמות שעשה וקידם יחד עם חברי ועדת שמות את
המהלך המכובד הזה .הם באמת ,אופיר ,עשית את זה בהליך מזורז ,נכון ואמין ואני
סומך עליך שעשית את זה גם נכון .אני מבקש להעלות את זה להצבעה ולשמוח בשמחת
המשפחה.
ניצה משה:

תודה .מי בעד הצעת החלטה כפי שהועלתה כאן? יגאל שמעון ,חיים ,כנרת ,משה ,תקווה,
רגע ,נוה ,מאיר ,עדי ,יגאל הררי ,אופיר ,נדב ,אביבה .מי נגד? יעל .מי נמנע? אביאל ואמיר.

הצבעה:
 12בעד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,נוה גור ,מאיר חלוואני,
עדי ברמוחה ,יגאל הררי ,אופיר טואיל נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 1נגד :יעל ברזילי.
 2נמנעים :אביאל אברמוביץ ואמיר כוכבי.
החלטה : 164/16
בהתאם לסעיף 235א .לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מועצת העירייה את המלצת ועדת
השמות ,כפי שנרשמה בפרוטוקול ועדת השמות מיום  ,11.4.16לשנות את שמו של הקטע ברחוב
החשמונאים מפינת רחוב אפק צפונה עד לרחוב התמר ,בתים ממס'  1עד  ,) 7בשכונת נוה נאמן
שייקרא  :רחוב הרב שלום נגר".
=========================================================
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יגאל שמעון :תודה ,בשעה טובה.
ניצה משה:

תודה רבה ,בשעה טובה .אני חוזרת לסעיף ב' ,אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים
ציבוריים לשנת הכספים ,בבקשה.

יגאל שמעון :תודה רבה לכם.
דובר ממשפחת נגר :או קיי ,תודה רבה.
יגאל שמעון :תודה רבה.
דוברת ממשפחת נגר :תודה רבה לכם.
יגאל שמעון :הכבוד לחברי המועצה והכבוד הוא לנו ולעיר הוד השרון.
נוה גור:

תזמינו אותנו לחנוכת ....

דובר ממשפחת נגר :אתם מוזמנים מראש.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אמרתי חברי הוועדה וחברי המועצה .תקשיב מה שאני אומר.
אמיר כוכבי :היית נותן למשפחה להגיד משהו ,להציג את פועלו.
יגאל שמעון :אני קראתי .הקראתי לכם .לא ,כי אחרי זה  ... ..שמנציחים .בגזירת סרט אנחנו נעשה,

אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספית  – 2017המשך דיון

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ב' .אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים
 . 2017המשך דיון .העברנו לכם שוב את התבחינים בדואר האלקטרוני והוצאתי אתמול
בקשה לתוספת שנשמטה .בעקבות...

נדב דואני:

ניצה ,אם הייתה תוספת אני רוצה גם להוסיף תוספת לסעיף .35

חיים שאבי :מה זה? מה זה תוספת?
נדב דואני:

סעיף  35אני מבקש לשנות אותו,

חיים שאבי :איזה תוספת?
נדב דואני:

יגאל ,אדוני סגן ראש העירייה .אני מבקש לשנות אותו מ 50-אלף ל 200-אלף.

חיים שאבי :למה לא שלחת לפני?
נדב דואני:

אני העברתי המון הערות לפני כן ,כיוון שאני רואה שיש תיקונים אני רוצה לשנות את זה,

(מדברים יחד)
כנרת אלישע כהן :נדב,
כנרת אלישע כהן :את הישיבה הקודמת סיימנו בעשר.
נדב דואני:

מה?
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חיים שאבי :באיזה סעיפים?
כנרת אלישע כהן :בגלל זה הנושאים האלה לא עלו לסדר היום.
נדב דואני:

לא ,אנחנו כל הנושאים ,כל השינויים צורפו לסדר היום הקודם .ניצה ,עכשיו אם יש
תוספות זה בסדר ,אין לי בעיה ,שניה  ...כנרת.

כנרת אלישע כהן ... :בישיבה קודמת .בגלל שהגיעה השעה עשר אז  ...להיום.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

יגאל,

כנרת אלישע כהן :מה ,זה נשמט?
נדב דואני:

אני מבקש להוסיף לסעיף  35תוספת .שינוי .מופיע  50אלף ואני מוכן גם שזה לא יהיה
במספר ספציפי אלא בשווי,

עדי ברמוחה :של  220אלף שקל,
(מדברים יחד)
נוה גור:

יגאל ,אני,

יגאל הררי:

יגאל ,אתה יכול להתקדם?

יגאל שמעון :כן.
נוה גור:

יש לי רגע בקשה אם כבר שינינו את סדר ה דברים .יש לי בקשה ,אם אפשר במסגרת שינוי
סדר הדברים .מסיבות אישיות שאני לא יכול להישאר עד הסוף ,אם אפשר לנהל את כל
הדיון במצב שיש פה הרבה סעיפים קטנים לקדם אותם ולהשאיר את סוגיית הסעיפים
הללו כדיון אחרון .אם זה בסדר,

יגאל שמעון :אני מוכן שתעלו את זה להצבעה בתנאי אחד .שאנחנו מראש קובעים שאנחנו מאריכים
את ישיבת המועצה בעוד שעה ,אם צריך.
דובר:

לא הבנתי.

כנרת אלישע כהן :מה זה ,עד ?11
נוה גור:

אם לא תסיימו את זה?

יגאל שמעון :לא ,קודם כל צריך רוב,
(מדברים יחד)
נדב דואני:

אתה לא תעבור  3שעות.

יגאל שמעון :לא .אני מראש קובע עכשיו.
נוה גור:

אני פשוט  ...בערב אני לא יכול להישאר אחרי .8

יגאל שמעון :אבל אין לי פה חבר'ה שמעוניינים.
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נוה גור:

חבל שלא מעוניינים,

(מדברים יחד)
נוה גור:

בוא נהיה קצת הוגנים .יגאל ,יש לך בעיה עם השינוי הזה?

יגאל הררי:

אני אגיד לך מה הבעיה.

נוה גור:

כן.

יגאל הררי:

אני אגיד לך מה הבעיה .אם אנחנו עכשיו מחליטים להאריך את הישיבה,

נוה גור:

כן,

יגאל הררי:

אני מסכים.

נוה גור:

בסדר .יש פה מישהו שיש לו מניעה להאריך את זה בעוד שעה אם נצטרך?

יגאל הררי:

אני לא יודע .אני לא סומך על זה ש,

(מדברים יחד)
ירון סולברג :אמרתי שאם מעלים נושא אחד ,אני לא רוצה מתווכים .תשאלו אותי אני אגיד.
יגאל שמעון :לא ,אני,
ירון סולברג :אמרתי שאם מעלים נושא אחד ופותחים ומעלים עכשיו נושאים חדשים צריך לאפשר
לכולם ,בלי יוצא מן הכלל ,להעלות בקשות לתיקון .דין אחד לכולם .נורא פשוט .זה מה
שאמרתי .אתם יכולים להחליט לעשות עוד פעם....
כנרת אלישע כהן ... :שלי אין לי בעיה להעלות אותו.
יגאל הררי:

תעזבי,

(מדברים יחד)
נוה גור:

יגאל ,אפשר בבקשה לדון?

יגאל שמעון :אני צריך פה רוב של שני שליש
נוה גור:

 ...רוב,

יגאל שמעון :אני צריך,
נוה גור:

נשאל כמו קודם .ביקשת רוב ,אמר היועץ המשפטי צריך פה רוב של שני שליש? נכון?
ביקשתי לשנות את סדר הישיבה גם בסעיף נוסף.

יגאל שמעון :האם מישהו מתנגד להאריך במידה ולא ,אתה מתנגד?
יגאל הררי:

כן.

נוה גור:

לשנות את הסדר ביקשנו ,לא להאריך.

יגאל שמעון :יש פה מתנגדים.
נוה גור:

כן ,מי מתנגד?
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יגאל הררי:

אני.

נוה גור:

כן .נו?

יגאל שמעון :כנרת מתנגדת.
נוה גור:

כנרת ,את מתנגדת?

כנרת אלישע כהן :לא דיברתי בכלל.
יגאל שמעון :אה.
נוה גור:

לא,

יגאל הררי:

כנרת,

(מדברים יחד)
נוה גור:

יגאל ,אז מה קורה? זה מדהים מה שקורה ,זה תת רמה.

יגאל הררי:

ניצה ,את יכולה לעבור בבקשה בין הנושאים? אני מתנגד לשנות את הסדר.

נוה גור:

אני לא מבין מה הבעיה .תסביר ,יגאל.

יגאל שמעון :יש פה בקשה של נוה ,מאחר שהוא לא יכול להישאר.
ניצה משה:

אני יכולה להעלות את זה להצבעה.

יגאל שמעון :אבל ,אבל בתנאי,
יגאל הררי:

העסק הזה צריך להיות פעם אחת,

נוה גור:

למה בתנאי? קודם שאלת ,לא היה תנאי .לא היה תנאי.

יגאל הררי:

בפעם הקודמת.

נוה גור:

ביקשת להזיז את הסדר ,לא,

ניצה משה:

יגאל.

נוה גור:

למה הכל צריך להיות בצורה דורסנית וזה? מה? בגלל ש,

כנרת אלישע כהן ... :שלנו נשמט ,אז למה לא אמרת?
יגאל שמעון :בתנאי ,אני חוזר על מה שאמרתי ,אמרתי בתנאי שבמידה ובתום  4שעות לא סיימנו,
דובר:

אמרת את זה  4פעמים.

יגאל שמעון :נכון .אז אני רוצה הצבעה על כך שכולם מסכימים להאריך בשעה נוספת את ישיבת
המועצה.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

לא ,אני מתנגד לשינוי של הסדר.

דובר:

אבל זה לא מה שהוא שואל .מי מתנגד,

יגאל:

מתנגד להאריך,
30

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

יגאל הררי:

לא .אתה קודם כל מבקש ,בגלל שאתה רוצה שינוי בסדר .אני בשבוע הזה אני יושב בגלל
השינוי בסדר שלא רצו לתת לי הארכה.

נוה גור:

אתה לפני שתי דקות התייחסת ל,

יגאל שמעון :חיים שאבי,
ירון סולברג :אני עונה לך .אתה לא מקשיב.
נוה גור:

אני מקשיב,

ירון סולברג :אני מצטער ,אתה לא מבין אותי ,אתה לא מקשיב לי.
נוה גור:

אני,

ירון סולברג :מה לעשות .אני מדבר עברית פשוטה.
נוה גור:

אז תדבר יותר פשוטה.

ירון סולברג :יש יושב ראש לישיבה .הוא מחליט איך לנהל אותה והוא יכול להעלות לדיון אם הוא
רוצה לשנות את סדר הדברים .שיעלה להצבעה ,יחול אותו דין  -שני שליש גם במקרה
הזה .פשוט מאוד.
נוה גור:

כן .כנרת מתנגדת?

כנרת אלישע כהן :אני כבר לא יודעת מה לדבר כי כל אחד אומר לי משהו אחר,
יגאל הררי:

לא מעבירים את זה לסוף .נשארים בסדר יום.

נוה גור:

לא משנים את סדר היום?

יגאל הררי:

לא.

נוה גור:

אתם לא מאשרים את הבקשה שלי לשנות?

יגאל הררי:

אני אגיד לך למה .שבוע שעבר,,

(מדברים יחד)
נוה גור:

עכשיו אני כבר רבע שעה ,למישהו כואב?

יגאל הררי:

יגאל ,לא משנים.

יגאל שמעון :טוב.
נוה גור:

סליחה ,אתה לא מנהל את הישיבה ,אדוני,

יגאל הררי:

תעלה את זה להצבעה ,אם אתה רוצה.

נוה גור:

בבקשה .תעלה להצבעה?

יגאל הררי:

אני בשבוע שעבר ,אני יושב פה היום בגלל שבשבוע שעבר לא רצו להאריך לי.

נוה גור:

 ...בדברים.

יגאל הררי:

בשבוע שעבר הם לא רצו להאריך בשעה .אנחנו יושבים פה היום,
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יגאל שמעון :תודה רבה ,אנחנו נמשיך.
נוה גור:

סליחה ,תעלה את זה להצעה בצורה תקינה.

יגאל הררי:

לא .ממשיכים בסדר יום.

נוה גור:

מה זאת אומרת לא? שנייה ,סליחה שנייה ,יגאל.

יגאל הררי:

לא ,לא יכול להעלות.

נוה גור:

יגאל ,אתה חוצה גבולות.

יגאל שמעון :אני חציתי.
נוה גור:

אתה ביקשת שנעלה את זה לסדר.

יגאל שמעון :האמת היא שהתחרטתי.
יגאל הררי:

יגאל ,תעלה את זה להצבעה.

יגאל שמעון :לא ,אני אגיד לך למה התחרטתי.
נוה גור:

בבקשה.

יגאל שמעון :כי שבשבוע שעבר,
יגאל הררי:

אני הזכרתי לך.

יגאל שמעון :יגאל הזכיר לי,
נוה גור:

כן.

יגאל שמעון :שבשבוע שעבר ביקשנו להאריך בשעה כדי לאפשר,
נוה גור:

מי התנגד?

יגאל שמעון :מי שהתנגד,
נוה גור:

לא יודע ,תגיד.

יגאל שמעון :זה חברי,
מאיר חלוואני :כי החברים שבקואליציה אמרו שזה ייקח עוד  4שעות בעצמם ,אז אל תגיד לי לא.
נוה גור:

אז אתה לא רוצה לשנות.

יגאל שמעון :תודה רבה .נמשיך,
נוה גור:

לא ,צריך ,סליחה שנייה .אתה יושב ראש? אתה צריך להעלות את זה לסדר ככה,...

יגאל שמעון :אני לא ביקשתי להעלות את זה לסדר.
נוה גור:

לא ,אתה ביקשת ,אני,

יגאל שמעון :אני שאלתי את החברים בהתייעצות ,אני לא מעלה הצעות לסדר פה.
נוה גור:

אתה לא רוצה להעלות?

יגאל שמעון :לא.
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נוה גור:

אז למה את השינוי הקודם הייתי צריך להביא ,להעלות לסדר?

יגאל שמעון :כי הייתה הסכמה.
נוה גור:

מה זאת אומרת כי הייתה הסכמה? איך ידעת שהייתה הסכמה? אתה צריך להעלות
לסדר,

יגאל שמעון :אני לא.
נוה גור:

אתה צריך להעלות לסדר,

יגאל שמעון :אני לא שואל אותך איך לנהל את הישיבה .מה לעשות ,מי שמנהל את הישיבה זה אני.
נוה גור:

 ...אתה חי בשלום איך,

יגאל שמעון :בבקשה ,תבחינים.
ירון סולברג :אני חי בשלום עם כך שיושב ראש הישיבה מנהל אותה.
נוה גור:

זה אמירה מאוד יפה ואיננה שלמה.

ירון סולברג :תודה על ה,
נוה גור:

לפני שתי דקות אמרת שצריך להעלות את זה לסדר.

יגאל הררי:

אני אומר לך ,נוה ,אל תתעצבן .אתה לא היית נחמד בשבוע שעבר,

ירון סולברג :אני לא אמרתי ,אני אמרתי,
יגאל הררי:

אתה מקבל בחזרה.

ירון סולברג :שאם אתה רוצה לשנות תפנה ליושב ראש והוא יחליט אם הוא מעלה את זה להצבעה או
לא.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :תודה רבה ,אנחנו ממשיכים .תבחינים.
נוה גור:

אני לא שומע .אני שואל אותך שאלה,

יגאל הררי:

יגאל,

ירון סולברג :אני עונה לך  4פעמים .אני מצטער.
יגאל שמעון :ממשיכים.
נוה גור:

אתה קצת התבלבלת.

יגאל הררי:

איזה סעיף?

יגאל שמעון :תבחינים ,בבקשה.
ירון סולברג :אני התבלבלתי? אני חושב שאתה התבלבלת.
יגאל הררי:

לפני שאנחנו ממשיכים,

נוה גור:

אז תסדר את הבלבולים.
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ירון סולברג :שאני אסדר את הבלבולים .עוד איומים .תסדר ,תסדר אותם אחת ולתמיד.
נוה גור:

נכון ,אני שמח שאתה סוף סוף מתייחס.

ירון סולברג :תודה רבה .תעשה את מה שאתה מבין.
יגאל שמעון :לכולם יש זכות,
ירון סולברג :אחת ולתמיד.
נוה גור:

אני עושה את מה שאני מבין .אני מציע לעצור את הדיבור עכשיו.

יגאל שמעון :בבקשה .תבחינים ,ניצה.
ניצה משה:

הקראתי ,הקראתי.

יגאל שמעון :מי מבקש לדבר,
יגאל הררי:

אני ,אני רוצה לדבר.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :יושב ראש ועדת המשנה לתמיכות ,סליחה ,יגאל הררי.
יגאל הררי:

חבר'ה ,תקשיבו רגע .בסעיף ,21

נדב דואני:

 ...לעשות דבר כזה? את השינויים ,פעם אחת,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אני מתחיל עם יגאל.
יגאל הררי:

אפשר להתחיל? בבקשה ,תגיד לו שיחזור .חבר'ה ,תקשיבו רגע .בסעיף  21של התבחינים,

יגאל שמעון :כן יגאל הררי ,בבקשה.
מאיר חלוואני :אני ,רגע.
יגאל הררי:

כנרת.

מאיר חלוואני :מציעים את ההצעה ,מה משנים?
יגאל שמעון :כל אחד מציע את מה שהוא ...
כנרת אלישע כהן :אני כבר לא מבינה כלום .כל אחד אומר לי משהו אחר.
מאיר חלוואני :חברים יקרים ,חצי שעה  ...לבחון תבחינים ולתת לך את התשובות שלי.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

חברים .חבר'ה,

מאיר חלוואני :אני לא יכול לתת לך תשובות עכשיו מיידי ,אני רוצה לקרוא את החומר,
יגאל הררי:

טוב ,תקרא.

מאיר חלוואני :ולהחליט מה אני רוצה לשנות.
יגאל הררי:

אין בעיה.
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מאיר חלוואני :אני מבקש הפסקה של חצי שעה.
יגאל הררי:

אין בעיה ,אחרי שתסתיים הישיבה.

מאיר חלוואני :סליחה?
יגאל הררי:

התחלנו את הישיבה.

מאיר חלוואני :מה זה? מה זה התחלנו?
יגאל הררי:

התחלנו ,התחלנו.

מאיר חלוואני :אתם רוצים לשנות אבל?
יגאל הררי:

התחלנו.

מאיר חלוואני :תבחינים אתה רוצה לשנות?
יגאל הררי:

כל אחד פה רשאי להעלות מה שהוא רוצה.

מאיר חלוואני :תוך כדי תנועה?
יגאל הררי:

כן ,תוך כדי תנועה.

יגאל שמעון :כן ,יגאל הררי.
יגאל הררי:

אנחנו נצביע סעיף סעיף.

נוה גור:

יגאל ,יגאל ,יגאל,

יגאל הררי:

בסעיף ,21

נוה גור:

יגאל .יגאל .אני מציע שתפסיק לנהל את הדיון פה .אתה חבר מועצה כמו כולם ,אל
תתבלבל.

יגאל הררי:

אני לא מתבלבל.

נוה גור:

אל תתבלבל.

יגאל הררי:

אתה מתבלבל.

נוה גור:

יש פה יושב ראש שמנהל את זה ,כך אמר...

יגאל הררי:

הוא נתן לי את רשות הדיבור.

נוה גור:

הוא לא נתן לך רשות דיבור.

יגאל הררי:

אתה טועה.

נוה גור:

תתחיל להתנהג כמו שצריך.

יגאל שמעון :טוב ,תודה .אני עוזר לך נוה שאתה עוזר לי.
נוה גור:

כל הסיסמאות האלה,

יגאל שמעון :יגאל הררי ,בבקשה.
אביבה גוטרמן :יגאל ,באמת אבל,
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מאיר חלוואני :אתה יודע יגאל ש,
יגאל הררי:

בסעיף  ,21בסעיף  21התבחינים במקום השירותים קהילה ובריאות ,נשמטו הצעותיה של
המשנה של ראש העיר ,של כנרת כהן ,הגברת כנרת כהן.

נדב דואני:

יגאל ,זה המספר ששלחו?

יגאל הררי:

כן.

נדב דואני:

אז לא צריך לכתוב  ...מופיע בנספח? אין בעיה.

יגאל הררי:

קטגוריה 21.2.2

נדב דואני:

אבל אתה לא צריך,

יגאל הררי:

עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה ובנוסף מפעילות שירותים קטנים כגון מוקד
תמיכה טלפוני בכפוף לעמידה בתבחינים הקבועים במסמך זה .סך התמיכה לכל עמותה
לא יעלה על  22אלף .₪

נדב דואני:

זה השינוי?

מאיר חלוואני :לא מספיק ,אני רוצה .50
יגאל הררי:

זה רק,

מאיר חלוואני :צר לי .אני מבקש  50לכל עמותה.
יגאל הררי:

נגמר לנו הכסף .תעלה את ההצעה,..

(מדברים יחד)
יגאל הררי:

חבר'ה ,יגאל .אתה יכול להעלות את זה להצבעה?

יגאל שמעון :כן .איזה סעיף אנחנו עכשיו?
יגאל הררי:

אנחנו בסעיף ,2.221.

יגאל שמעון :זה מה שהגדרנו בישיבה האחרונה?
יגאל הררי:

כן.

יגאל שמעון :אני רוצה להמשיך בישיבה אחרונה
יגאל הררי:

אבל לפני.

ניצה משה:

סעיף .62

יגאל שמעון :אז תמשיכי לסעיף .62
נדב דואני:

איזה סעיף?

יגאל שמעון :יגאל ,זה אחר כך .אנחנו מדברים על סעיף .62
מאיר חלוואני :אנחנו מדברים על ,21.2.2
נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי ,שאלה ותתייחס אליה,
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ירון סולברג :רק נבהיר איפה זה עומד ,שניה .אפשר ,נדב?
נדב דואני:

אני ,תרשה לי לשאול כדי ... ,תתייחס גם .סליחה .יגאל ,אנחנו היינו אמורים את הישיבה
הזו להמשיך מהסעיף האחרון,

ירון סולברג :אז זה מה שאני אומר.
נדב דואני:

שנייה רגע ,שנייה .אמורים להמשיך מהסעיף האחרון .מאחר שעלו הצעות מבורכות של
כנרת לשינויים,

אמיר כוכבי :רק תזכיר מה היה הסעיף האחרון.
נדב דואני:

שישים ו,

ניצה משה:

,62

חיים שאבי :זה לא חדש .זה נשמט,
ניצה משה:

האחרון היה .61.2

נדב דואני:

לא ,אין נשמט .אין נשמט .גם לי נשמט ולכן אני,

חיים שאבי :מה זאת אומרת?
נדב דואני:

עכשיו ,לכנרת יש הצעות טובות ומבורכות אבל הן חוזרות אחורה .נכון? סעיף  .22או .21
ולכן אני רוצה לדעת מה כללי המשחק שאנחנו משחקים כרגע .אם אנחנו חוזרים גם
להצעות הקודמות אז תגידו ובהתאם לזה נעלה הצעות והסתייגויות .אם אנחנו ממשיכים
קדימה אז לצערי ההצעות המבורכות של כנרת לא יוכלו לעלות עכשיו ,אז תחליטו רק
איך אנחנו עובדים ,ונשחק לפי כללי המשחק.

יגאל הררי:

אתם מבלבלים פה את כולם .אנחנו עברנו את  21אז מה הבעיה,

נדב דואני:

או שמתחילים מהתחלה או שמתחילים מסעיף .62

כנרת אלישע כהן :מתחילת השבוע הזכרתי את זה.
יגאל שמעון :אנחנו הגענו,
יגאל הררי:

יגאל ,רק רגע,

כנרת אלישע כהן :וביקשתי,
יגאל שמעון :אנחנו מבקשים עכשיו לחזור חזרה,
מאיר חלוואני :לא .אתה תעשה הצבעה ,אתה משנה את הסדר.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אתה הולך אחורה,
יגאל שמעון :אין אחורה .זה לא אחורה.
מאיר חלוואני :אתה הולך ל,21.2.2-
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יגאל שמעון :אבל אנחנו אישרנו את כל הסעיפים.
כנרת אלישע כהן :כל העולם היה מעורב מתחילת השבוע .איפה זה נפל עוד פעם?
יגאל הררי:

זה לא נפל בשום מקום .זה עולה להצבעה.

יגאל שמעון :בסעיף הזה מבקשים רק להגיש את התיקון שנשמט,
נדב דואני:

אין בעיה .אז גם אני מבקש לסעיף,

יגאל הררי:

מה הבעיה? אבל מישהו אמר שלא עוצרים.

נוה גור:

סליחה,

יגאל הררי:

אבל אני קיבלתי רשות הדיבור ראשון .העליתי סעיף .מישהו אמר לך לא להעלות את
הסעיף?

נדב דואני:

יגאל ,אני רוצה להבין,

יגאל הררי:

ברשות הדיבור שלך תבקש מה שאתה רוצה.

נדב דואני:

אבל יגאל טוען שזה לא נכון .יגאל טוען שמתחילים מ.62-

יגאל הררי:

לא,

יגאל שמעון :אנחנו עכשיו צריכים,
יגאל הררי:

בגלל שעברנו את סעיף ,21

נדב דואני:

כן.

יגאל הררי:

ביקשתי לחזור אחורה לפני .62

נדב דואני:

אז אני יכול רגע גם לחזור אחורה?

יגאל הררי:

אתה תחזור מה שאתה רוצה בסעיף ,בזמן שלך.

נדב דואני:

 ...היועץ המשפטי שאין פה בעיה.

יגאל הררי:

בזמן שלך תחזור לאן שאתה רוצה.

יגאל שמעון :בבקשה יגאל.
יגאל הררי:

אז אני מבקש להצביע עבור סעיף  21להגדיל 21.2.2 ,להגדיל את זה ל 22-אלף שקל בכפוף
לעמידה בתבחינים הקבועים במסמך זה סך התמיכה לכל עמותה לא יעלה על  22אלף
שקל.

יגאל שמעון :או קיי .זה תיקון  .1הלאה.
יגאל הררי:

זה התיקון.

כנרת אלישע כהן :זה התיקון.
נדב דואני:

היה עוד אחד ,לא?

יגאל שמעון :אפשר להצביע?
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ניצה משה:

מי בעד?

יגאל הררי:

רגע ,רגע .אני אקריא את התיקון .שינוי בקטגוריה,

יגאל שמעון :אחרי זה,
יגאל הררי:

אני אגיד מה השינוי .אני מקריא את השינוי .השינוי בקטגוריה היה ב 12 2016-אלף שקל,

נדב דואני:

רגע ,אני אגיד לך למה זה לא הגיוני.

יגאל הררי:

ואחר כך מדובר,

נדב דואני:

יגאל הררי,

יגאל הררי:

לא ,אתה מפריע .אתה לא תקשיב,

נדב דואני:

אני לא מפריע כי אתה,

ניצה משה:

רגע נדב ,תן לו.

נדב דואני:

אמרנו שנרשום את הכל ואז נצביע אחד אחד .הוא יגיד  ,22נצביע בעד .אחר כך זה יגיע
ליעל היא תגיד  24נצביע בעד?

יגאל הררי:

מתי שיהיה תורך,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :שנייה ,אני רוצה להסביר .אנחנו עכשיו מדברים על סעיף  .21.2.2יש למישהו עוד הצעה
מעבר להצעה הזו?
מאיר חלוואני :כן ,כן.
יגאל שמעון :בבקשה.
יגאל הררי:

ב.21.2.2-

מאיר חלוואני :כן ,כן.21.2.2 .
יגאל שמעון :כן ,מה ההצעה שלך?
מאיר חלוואני :רגע .אני אפתח את המיקרופון שלא תגידו שאתם לא זה .וואי ,זה עובד .אחרי ששאלתי
את כנרת באיזה עמותות מדובר אני מבקש לשנות את זה ל 50-אלף שקלים.
יגאל שמעון :או קיי.
יגאל הררי:

יופי.

כנרת אלישע כהן :מעולה.
יגאל הררי:

כן.

יגאל שמעון :כן.
נוה גור:

אני מבקש,

יגאל שמעון :השאלה אם זה תקציבית זה מאושר?
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מאיר חלוואני :רגע ,רגע,
יגאל שמעון :אין לי בעיה .ממה זה יורד?
מאיר חלוואני :זה חשוב,
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :נפגעות תקיפה מינית זה מאוד חשוב.
אמיר כוכבי :רגע ,יגאל.
מאיר חלוואני :מה אתם נותנים להם?  22אלף שקל.
יגאל שמעון?22 :
יגאל הררי:

כן ,מעלים את זה ל.22-

יגאל שמעון :אז את ה.22-
יגאל הררי:

כן .הוא רוצה תעלה ל,50-

ניצה משה:

הוא מעלה את ההצעה שלו,

יגאל שמעון :אין בעיה .האם,
נוה גור:

אני גם רוצה להתייחס.

יגאל הררי:

יגאל ,קודם כל מי בעד,

יגאל שמעון :אז רגע ,הוא רוצה  21.2.2הוא רוצה להתייחס גם.
יגאל הררי:

או קיי.

אמיר כוכבי :גם אני רוצה להתייחס.
יגאל שמעון :אין בעיה .כן ,נוה.
נוה גור:

קודם כל אני מבקש ,אני מבקש לדעת את התוספת הזו שמבקשת כנרת מאיפה זה בא
תקציבית? זה אני מבקש הסבר לזה .כי כל תוספת באה מאיזה שהו מקום ,אישור
תקציבי,

חיים שאבי :זה ב.2017-
נוה גור:

שנייה ,שנייה ,שנייה .אני לא הפרעתי לכם.

יגאל שמעון :או קיי.
נוה גור:

אמרת שצריך לתת הסבר להצעתו של מאיר ,אז אני מבקש לדעת מאיפה זה תקציבית,
ואני בעניין הזה מצטרף להצעתו של מאיר להגדיל את זה באותו סכום.

יגאל שמעון :אין ספק .כן אמיר.
אמיר כוכבי :מאחר ומדובר על סכומים,
ניצה משה:

לא שומעים ,אמיר.
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אמיר כוכבי :מאחר ומדובר על סכומים צבועים שיופיעו בתמיכות כסכום קבוע ,זה מין הסתם זה לא
קשור ל ...הקבוע של התמיכות ,זה סכום שצריך להוסיף ,ולכן לקטגוריה שכזאת אני
ממליץ להעלות את זה ל 200-אלף שקלים.
יגאל הררי:

יופי.

יגאל שמעון :תודה.
חיים שאבי :מעולה ,כל הכבוד .יעל אני חושב .300
יגאל שמעון :תעלי את זה בבקשה להצבעה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה,

נוה גור:

לא ,צריך לתת הסברים.

ירון סולברג :ניצה,
מאיר חלוואני :רק שכנרת,
יגאל שמעון :חברים ,זה לתקציב .אני אשיב .זה לתקציב של  ,2017חברים .כשנאשר את תקציב ב-
 2017זה יילקח בחשבון .תודה.
נדב דואני:

תורידו את זה מתקציב הדוברות.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה הצעה .

יגאל הררי:

לא ,זה ...

ירון סולברג :את מעלה  3אופציות ......זה השלמה להצעה .את אומרת,
(מדברים יחד)
ירון סולברג :אחת  ,22אחת  ,50אחת  200אלף.
ניצה משה:

רבותיי,

יגאל הררי:

ניצה .את ה 22-ראשון.

ניצה משה:

אני רוצה להעלות להצבעה.

עדי ברמוחה :רגע ,איפה ה?...
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה  3אופציות,

מאיר חלוואני :מהגבוה לנמוך.
יגאל הררי:

לא ,מה,22-

מאיר חלוואני :למה אתה מחליט עכשיו?
ניצה משה:

סליחה אני מעלה להצבעה כפי ...

מאיר חלוואני :למה לא מהגבוה לנמוך?
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ניצה משה:

מאיר .אני מעלה להצבעה כפי שהוצג פה .מי בעד האופציה של יושב ראש ועדת המשנה
לתמיכות להעלות ל 22-אלף שקל? יגאל שמעון ,כנרת ,חנוכה ,תקווה ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל

משה חנוכה :מדובר בהצעה של המשנה לראש העיר ,חשוב להגיד.
ניצה משה:

אביאל,

יגאל הררי:

איפה חיים?

נדב דואני:

חיים לא רוצה להצביע.

יגאל שמעון :הלאה ,תמשיכי .מי בעד ההצעה של,
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של חבר,

יגאל שמעון :של מאיר ושל נוה.
מאיר חלוואני :עכשיו מצביעים על ההצעה שלי?
יגאל שמעון :כן ,כן.
מאיר חלוואני :לא שמעתי את הסכום.
יגאל שמעון :לא ,לא.
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של מאיר ונוה? נוה ,מאיר ,עדי ,אמיר ,יעל ,נדב ואביבה.

יגאל שמעון :אז ההצעה שלכם לא רלוונטית ,אמיר.
אמיר כוכבי :למה?
יגאל שמעון :או קיי.
נוה גור:

למה?

יגאל שמעון :כי אתה הצבעת בעד ההצעה שלו.
אמיר כוכבי :גם בפעם הקודמת אנשים הצביעו כפול .אם אתה תפתח את זה אנחנו נחכה שייצא
הפרוטוקול,
יגאל שמעון :טוב ,או קיי.
ניצה משה:

או קיי .מי בעד ההצעה של אמיר?

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה של אמיר?
כנרת אלישע כהן :מה ההצעה של אמיר?
ניצה משה:

 200אלף.

דוברת:

 300אלף?

אמיר כוכבי :חיים שאבי הציע  300אלף .אני מוכן לבוא לקראתו.
יגאל שמעון :כן .מי בעד ההצעה של אמיר ,חברים?
42

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

מאיר חלוואני :רגע ,אז מה,
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של אמיר? נוה ,מאיר ,אמיר ,יעל ,נדב,

כנרת אלישע כהן :תני להם .שיהיה כותרות
ניצה משה:

אני רושמת,

כנרת אלישע כהן :הצביעו על  ,200זה הכל.
ניצה משה:

או קיי.

נוה גור:

ההצעה של כנרת לפני  2דקות,

כנרת אלישע כהן :אנחנו עשינו עבודה...
הצבעה:
בעד ההצעה של המשנה לראש העירייה הגב' כנרת אלישע כהן :יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן,
משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ.
בעד ההצעה של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה,
אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
בעד ההצעה של חבר המועצה מר אמיר כוכבי :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי,יעל ברזילי ,נדב
דואני.
החלטה מס' :165/16
מועצת העירייה מאשרת את השינוי בסעיף  21.2עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה –
בסעיף  21.2.2קטגוריה  : 2עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה ובנוסף מפעילות שירותים קטנים
כגון מוקדם תמיכה טלפוני ,בכ פוף לעמידה בכל התבחינים הנדרשים ,סך התמיכה האחיד לכל עמותה
לא יעלה על . ₪ 22,000
==========================================================
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,חברים .ההצעה של יושבת הראש ,המשנה לראש העירייה עברה ,תודה רבה.
יגאל הררי:

כנרת ,כנרת ,כנרת ,יושב ראש הישיבה הודה לך על זה שהעלית,

מאיר חלוואני.....:הכול בחושך...
כנרת אלישע כהן.... :נמשיך לעשות בחושך .אני לא רוצה לדבר איתך כלום ובזה סיימתי לדבר איתך,
תודה רבה.
מאיר חלוואני ... :מה את אומרת?
יגאל הררי:

כנרת ,יושב ראש הישיבה ,יושב ראש הישיבה מודה לך

כנרת אלישע כהן :יש פה ,מתנהלת פה ישיבה.
מאיר חלוואני :מה את אומרת.
יגאל הררי:

יושב ראש הישיבה אמר לך תודה על זה שהעלית את הנושא לסדר היום ותודה לחברי
המועצה שהצביעו בעד.
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כנרת אלישע כהן :תודה רבה.
יגאל שמעון :ואישרנו,
נוה גור:

אתה לא רוצה להסביר מאיזה תקציב זה יורד?

יגאל הררי:

תראה את זה באלפיים ו ,בסוף השנה.

יגאל שמעון.2017 :
יגאל הררי:

תקציב .2017

יגאל שמעון :חברים ,שנייה .מדובר על תקציב  2017אבל תקציב יתואם בהתאם ,זה הכל.
יגאל הררי:

יופי.

יגאל שמעון :להמשיך בבקשה ,כן .אנחנו חוזרים לסעיף .62
עדי ברמוחה :לא ,לא,
נדב דואני:

לא,

יגאל שמעון :אה ,בבקשה .כן.
נדב דואני:

תעבור אחד אחד ,אולי לאופיר,

יגאל הררי:

לא ,יגאל .רגע ,תעבור לפי הסדר.

יגאל שמעון :לא ,כי ,אנחנו חזרנו,
יגאל הררי:

שלא יחזרו על כל סעיף...

נדב דואני:

אבל זה מה שאמרנו ,זה מה שסיכמנו.

יגאל שמעון :אז בבקשה .למי שיש לו עוד תיקונים,
מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון :בבקשה.
מאיר חלוואני :לפרוטוקול אני מבקש מכם להתבייש שלא אישרתם את ה 50-אלף שקל,
יגאל שמעון :תודה רבה,
מאיר חלוואני :מפני שאתם לא יודעים כמה העבודה הזו חשובה.
יגאל שמעון :תודה.
מאיר חלוואני :אפילו ש ...ההוקרה היה מעליב על הרצפה שמה בחושך.
יגאל שמעון :תודה .כן ,מי רוצה?
מאיר חלוואני :תכתבי בפרוטוקול את זה.
כנרת אלישע כהן:

 ...אבא שלי שוכב היום בבית חולים וקיבלתי פרופורציות אחרות.

יגאל שמעון :בבקשה .עד  62יש מישהו שרוצה לשנות,
מאיר חלוואני :בטח ,בטח .הכל אני רוצה לשנות עכשיו.
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יגאל שמעון :חבר'ה ,בואו תגידו כדי,
מאיר חלוואני :פתחתם תבחינים מהתחלה.
יגאל שמעון :חברים,
מאיר חלוואני :כן ,גמרנו.
יגאל שמעון :בבקשה ,אמיר .תורך.
מאיר חלוואני :אתה רוצה להצביע אם להאריך בשעה או בשש? תצביע.
יגאל שמעון :יש לו שלושת רבעי שעה,
מאיר חלוואני :אתה רוצה תפרק את זה עכשיו ,תעשה פגישה בשבוע הבא.
יגאל שמעון :טוב ,אמיר,
מאיר חלוואני :ראש העיר יחזור אולי,
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
אמיר כוכבי :עדי ביקשה לדבר.
יגאל שמעון :עדי ,בבקשה.
עדי ברמוחה :סעיף  35אגודת השחייה.
יגאל שמעון :כן?
עדי ברמוחה :אני מבקשת להעלות את זה ל 300-אלף שקל ואני גם אסביר למה .אגודת השחייה
מחזיקה תחתיה גם את הסיף וגם כל מיני ספורט אישי,
נדב דואני:

תריאטלון.

עדי ברמוחה :ספורט אישי שאין להם עמותה רשומה כמו סיף ,אז אני מבקשת להעלות את זה ל300-
אלף.
נדב דואני:

אני מבקש להצטרף להצעה של עדי להוסיף  300אלף .אני חושב שזו אגודה נהדרת.

יגאל שמעון :זהו? עד,
נדב דואני:

לא ,יגאל ,שנייה.

עדי ברמוחה :אני,
יגאל שמעון :לא ,לא ,לא ,לא ,אני מצביע עכשיו,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :סליחה רגע ,לא .כל חבר מועצה מבקש מה שביקשו ,מה שביקשו,
נוה גור:

גם כשמנהלים דברים בתת-רמה בסוף זה נופל על כולנו .פעם אחת פה ופעם אחת פה.

יגאל שמעון :מה שאתה עושה עכשיו זה תת-רמה.
נוה גור:

תת רמה זה כשמישהו מציע משהו,
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יגאל שמעון :אה ,נוה.
נוה גור:

אז הוא אומר תגיד מאיפה זה יורד תקציבית ,אבל כשזה בא מכאן,

יגאל הררי:

אני במקומך הייתי הולך למשטרה.

נוה גור:

כשמעלים הצעה,

יגאל הררי:

רק למשטרה ,שיביאו לפה שוטר.

דובר:

נוה,

יגאל הררי:

רק שוטר ,רק שוטר,

נוה גור:

 ...מנהל את זה עכשיו ...

יגאל שמעון :תודה רבה.
נוה גור:

וזה בושה,

יגאל שמעון :ההליך הוא כזה,
נוה גור:

כאילו לפני שתי דקות ישבו פה אנשים,

יגאל שמעון :תודה רבה.
נוה גור:

מנהלים אותה כאילו,

(מדברים יחד)
נוה גור:

כשאתה מגיע לאפריקה ומדברים אפריקאית וזו השפה בו נדבר אפריקאית.

משה חנוכה :אתה יודע ,נוה טיפה עצבני היום,
יגאל שמעון :ההליך הוא כזה.
נוה גור:

אני לא עצבני.

משה חנוכה :אני אגיד לך למה.
נוה גור:

אל תפענח אותי

משה חנוכה :היום בית המשפט העליון,
נוה גור:

אל תפענח אותי,

משה חנוכה :היום בית המשפט העליון,
נוה גור:

בית המשפט העליון,

משה חנוכה :החליט לדחות שוב את הבקשה השנייה שלו ,הוא ביקש צו מניעה בעניין הטאבלטים,
נוה גור:

נכון.

משה חנוכה :פעם שנייה.
נוה גור:

נכון.
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משה חנוכה :שבוע שעבר התנהל פה איזה דיון שממנו יכל הצופה מהצד להבין כאילו בית המשפט
העליון בעמדתו של נוה ,אבל מה ... ,היום גם שוב,
(מדברים יחד)
משה חנוכה :דחו את עמדתו ואת הבקשה לצו מניעה וקבעו כי אין מקום לשנות את ההחלטה
הקודמת .בגלל זה הוא עצבני .כי בית המשפט שוב דחה .גלגל אותו מכל המדרגות כמו
שאומרים בשפת ה ,ולכן אני,
אביאל אברמוביץ :אני שאלתי כי  ......מה זה פה זו בורסה?
נוה גור:

רגע ,תסתכל עלי .אני נראה לך עצבני? אני רוצה להגיד לך שהחלטתו של בית המשפט
העליון הייתה מקובלת ,הייתה הגיונית על רוב,

משה חנוכה :שבוע שעבר היה כאן,
נוה גור:

אם אתה רוצה שנעשה דיון על טאבלטים אני אשמח.

משה:

מה בית המשפט החליט היום?

נוה גור:

החלטתו של בית המשפט היום,

משה חנוכה :כן.
נוה גור:

שלא לאשר את צו המניעה היא הגיונית,

משה חנוכה :מה הוא אמר? לאחר שעיינתי בבקשה ,בתגובה ,לא ראינו מקום,
נוה גור:

 ...ולכן ההמשך לעתירה מתקדם כרגיל ,הוא פשוט לא נתן צו מניעה.

משה חנוכה :אז בסדר ,אם האמנת שתקבל צו מניעה,
נוה גור:

אתה תרצה אולי לדבר על הטאבלטים עכשיו? בוא נדבר על החוקיות,

משה חנוכה :לא ,אני הסברתי לאביאל מדוע אתה עצבני ,כי בית המשפט אחרי שהוא פעם אחת כבר,
יגאל שמעון :תודה ,תודה ,תודה .אני רוצה להסביר לכם מה ההליך עכשיו .אני מבקש,
נוה גור:

רגע ,רגע .הוא נראה לי עצבני משה.

יגאל שמעון :אני מבקש,
(מדברים יחד)
משה חנוכה :רק היה לי חשוב להעמיד את הדברים על דיוקם ,כי היה כאן חילופי דברים קשים שמהם
יוכלו אנשים להסיק שבית המשפט העליון היה בעמדתך שבוע שעבר .אז היום הוא קיבל
עוד החלטה .לדחות את הבקשה שלו השנייה לצו מניעה .ולכן היה חשוב להבהיר לציבור,
נוה גור:

אני חושב שמשה,

ניצה משה:

מה קרה לכם? ,

נוה גור:

כשעיריית הוד השרון גבתה כספים,
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משה חנוכה :אז למה בית המשפט?
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי.

יגאל שמעון :חברים ,חברים .נוה .חבר המועצה נוה .תודה רבה לך שאתה מנהל את הישיבה
מהאופוזיציה.
נוה גור:

תודה.

יגאל שמעון :אני רוצה פה לעשות סדר ,ברשותכם .עד סעיף  62כל אחד יבקש את מה שהוא רוצה
לבקש בתורו ואנחנו נצביע ,או קיי? נעבור אחד אחד .במידה ואין למישהו הצעה כזו או
אחרת עוברים לבא בתור .סיימנו,
נדב דואני:

יגאל,

יגאל שמעון :חברי המועצה,
נדב דואני:

אני רוצה לקחת דוגמה.

יגאל שמעון :סיימנו,
נדב דואני:

האם אנחנו הולכים ,כמו שיגאל עשה,

יגאל שמעון :יגאל סיים את הבקשה שלו.
נדב דואני:

לא ,סליחה.

יגאל שמעון :יגאל סיים .הייתה הצעה משותפת של שניהם,
נדב דואני:

לא ,זה לא הייתה משותפת ... ,זה עלה על ידי כנרת כהן.

יגאל שמעון :לא ,זה משותפת.
נדב דואני:

יגאל,

יגאל שמעון :שנייה,
נדב דואני:

אם  ...לגבי אותו סעיף בצורה מסוימת תמשיך לגבי היתר .אם לא אני מבקש לפסול את
הסעיף הקודם ולדון בו פעם נוספת.

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

אני מבקש,

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

יגאל,

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי.

יגאל שמעון :לא ,אני מנהל את הישיבה.
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נדב דואני:

נכון.

יגאל שמעון :אני חוזר ואני אומר ,כל אחד בתורו .אם אתם רוצים לסיים את זה ,בבקשה .אם אתם לא
רוצים אני עובר לסעיף .62
נדב דואני:

יגאל ,יגאל .לא ,לא ,לא.

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

רגע ,יגאל ,סליחה .סליחה רגע .אתה ,סיכמנו על כללים מסוימים,

יגאל שמעון :הכללים הם כאלה.
נדב דואני:

בתחילת הדיון,

יגאל שמעון :אז אני חוזר,
נדב דואני:

אחרי שהעברתם את הסעיף שאתם רוצים אתם משנים אותם.

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

כן,

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי.

יגאל שמעון :הצעה משותפת.
נדב דואני:

אני,

יגאל שמעון :אין יותר הצעות .גם ליגאל הררי ,חבר המועצה וגם לכנרת אין יותר הצעות עד .62
נדב דואני:

אני רוצה על ,35

יגאל שמעון :אז יש לך עוד הצעה חוץ מ?35-
נדב דואני:

יגאל ,יגאל.

יגאל שמעון :לא .אני מבקש להצביע,
נדב דואני:

לא ,לא ,לא ,לא .לא יהיה .יגאל ,לא יהיה .יגאל ,לא יהיה בצורה הזאת .יגאל.

יגאל שמעון :אני שואל שאלה,
נדב דואני:

לא יהיה בצורה הזאת .הסכמנו על כללי משחק ,נשחק לפיהם.

ניצה משה :רגע ,אבל עדי הציעה,
נדב דואני:

הוא לא ישנה אחרי שהעברתם את הסעיף שלכם.

יגאל שמעון :היא הציעה,
נדב דואני:

סעיף  35אני גם רוצה להתייחס ל 35-ואם יעל רוצה היא תתייחס,

יגאל שמעון :יעל גם תתייחס אחרי זה.
נדב דואני:

לא אחרי זה .לפני ההצבעה .מה שעשית עם סעיף .22
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יגאל שמעון :או קיי .שנייה רגע,
נדב דואני:

 ...סעיף סעיף.

יגאל שמעון :מה אתה מציע?
משה חנוכה :שנייה ,יגאל .אני רוצה להגיד שאני לא משתתף בהצבעה ובדיון על אגודת השחייה.
יגאל שמעון :טוב .מה אתה מציע נוה? נדב? על הכל ,לא רק .35
נדב דואני:

קודם כל את כל ההצעות שהגשתי בעבר.

יגאל שמעון :עכשיו אנחנו רוצים להצביע.
נדב דואני:

נכון .התיקון הנוסף שלי,

יגאל שמעון :כן.
נדב דואני:

מעבר לעבודה היסודית שעשיתי לפני כן ועוד כמה חברי מועצה פה ,אני מצטרף לסעיף 35
להצעה של עדי שמדברת על  300אלף שקלים ,סליחה רגע.

יגאל שמעון :כן.
נדב דואני:

הסעיף שמדבר על  300אלף שקלים ,העמותה עושה עבודה מצוינת ,היא הגיעה למקום
שלישי בארץ עם אפס משאבים ,עם אפס תמיכה מהעירייה .המתקן ,אדוני חיים שאבי,
סגן ראש העיר הממונה על תיק הספורט ועוד ועוד ועוד ועוד ,אני לא יודע מה עתידים
לעשות עם הבריכה הזאת אבל עד שעתידה יהיה ברור אני מבקש לתת לעמותת השחייה
תמיכה מלאה ,כמו שמקבלות יתר העמותות בעיר .כמו שהכדורסל והכדורגל והכדורעף
מקבלים את המתקן .אנחנו צריכים לתת מענה מלא למתקן .לכן אני מצטרף להצעה של
עדי .תודה.

יגאל שמעון :או קיי ,תודה .יש לך עוד משהו חוץ מזה?
נדב דואני:

לא .אני את כל ההצעות שלי כבר הגשתי.

יגאל שמעון :או קיי ,תודה .עוד מישהו רוצה להציע הצעה? כן ,נוה.
נוה גור:

אני ...

יגאל שמעון :כן.
נוה גור:

אנחנו מבקשים להעלות את זה ל 400-אלף.

יגאל שמעון :איזה סעיף?
נוה גור:

את אותו סעיף.

דובר:

.35

יגאל שמעון.35 :
נוה גור:

אמרת שדנים רק על .35
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יגאל שמעון :לא .אני אמרתי,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,כל אחד,
נוה גור:

אומר לך היועץ המשפטי בעצמו,

יגאל שמעון :כל אחד יאמר את דברו מ 1-עד  62כולל  .35יש לך עוד בנוסף?
נוה גור:

שנייה ,שנייה .דנו קודם ,עשינו הצבעה ל ...אני חייב להבין איך זה מתרחש.

יגאל שמעון :אתם סתם משעמם לכם.
ניצה משה:

או קיי ,בסדר.

(מדברים יחד)
ירון סולברג :תדונו ב.35-
נוה גור:

אפשר לדון?

ניצה משה:

כן.

יגאל שמעון :אמרתי ,למה אתה,
ניצה משה:

אתה רוצה ,אתה ומאיר מבקשים

נוה גור:

אני מדבר בשמי ,אני לא ...

ניצה משה:

נוה מבקש להעלות ל 400-אלף,

אמיר כוכבי ... :שזה שלידך בחו"ל היו אמורים להעלות בצורה מתורבתת עניינים .מאז שנדבקת בכל
מיני מחלות הציבוריות שמאפיינות את השלטון שלו ,זה ...
מאיר חלוואני ... :שאתם כמו בני זוג כי גם אמירות אותו דבר.
נדב דואני:

אתה יודע מה היתרון? מאיר הוא לא מנבל את הפה ,יגאל.

מאיר חלוואני :לא ,לא ,הוא אוהב,
נדב דואני:

אבל הוא לא הדרדר למצב  ...אני שמח.

יגאל שמעון :טוב .עוד מישהו רוצה ל 35-להתייחס?
ניצה משה:

אני מעלה,

יגאל שמעון :כן 35 ,עכשיו .כן.
נדב דואני:

תעלי להצבעה.

ניצה משה:

אני מעלה ,רגע,

יגאל הררי:

מי בעד הצעת הוועדה?

ירון סולברג :יש לך  3הצעות שאת מעלה .אחת של,
יגאל הררי:

כל הוועדה.
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נוה גור:

כמו קודם.

ירון סולברג :שתיים שזה ,כמה הוא אמר?
נוה גור:

.400 ,300

ירון סולברג 400 ,300 :ואחת לא לשנות את הסעיף.
ניצה משה:

או קיי.

ירון סולברג :או קיי? כלומר ,יש  50קבוע ויש ...
ניצה משה:

או קיי .אני מעלה להצבעה  3אופציות .הראשונה של נדב ,מי בעד,

נדב דואני:

ועדי.

יגאל הררי:

לא,

נוה גור:

 ...מקורית שלכם .לפי הסדר הוא ביקש.

ניצה משה:

לפי הסדר אני עושה .של נדב ועדי.

נדב דואני:

לא .אז לפי הסדר זה  50אלף .זה  50אלף.

ניצה משה:

העירייה ,בסוף זה ה.50-

נדב דואני:

טוב.

ניצה משה:

או קיי?

נדב דואני:

טוב.

עדי ברמוחה :אני הצעתי,
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של עדי ונדב ל ?300-עדי ,נדב ,יעל ,אמיר ,מאיר ונוה .או קיי .מי בעד
ההצעה של נוה ל ?400-עדי ,נדב ,מאיר ,נוה ,אמיר ויעל.

משה חנוכה :בוא נציע אנחנו .700
ניצה משה:

מי בעד להציע את ההצעה כפי שהייתה ,על  50אלף? מי בעד להשאיר את ההצעה כפי
שהייתה על ?50

יגאל הררי:

יגאל שמעון ,הוא בעד .נו תרים.

ניצה משה:

יגאל,

יגאל שמעון :חיים שאבי.
ניצה משה:

חיים שאבי ,כנרת,

יגאל שמעון :תקווה,
ניצה משה:

תקווה,

יגאל שמעון :הררי.
ניצה משה:

יגאל ,אופיר ,אביאל.
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הצבעה:
בעד ההצעה של הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני :עדי ברמוחה ,נדב דואני ,יעל ברזילי ,אמיר כוכבי,
נוה גור ומאיר חלוואני.
בעד ההצעה של מר נוה גור  :עדי ברמוחה ,נדב דואני ,מאיר חלוואני ,נוה גור ,אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
בעד ההצעה להשאיר את הסכום כפי שהיה :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ.
החלטה מס' :166/16
מועצת העירייה מחליטה להשאיר את סעיף  35כפי שהיה:
כך שעמותות הפועלות בתחום השיחה כך שהעירייה תממן את עלות השימוש במתקני ספורט בהם
פועלות עמותות בתחום השחייה וזאת עד לסכום של  ₪ 50,000בשנה.
===========================================================
יגאל שמעון :או קיי .ההצעה עברה ,תודה רבה .בוא נמשיך הלאה.
אביאל אברמוביץ :אתה רואה את הכותרות שיהיו עכשיו אחרי הישיבה? אתה רואה?
יגאל הררי:

עזוב ,אפילו אם לא יודעים ...

נדב דואני:

יגאל לא מעניין אותו הכותרות.

יגאל הררי:

אני צריך לתת  400אלף שקל לבריכת שחייה? אתה יודע מה הסעיף הזה אומר? עבור כל
מתקן,

נדב דואני:

אגב ,אתה נותן לכל העמותות תמיכה ,יגאל .בשווי כסף.

ניצה משה:

נגמר  6מול ...7

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :נגמר ,ההצעה עברה .בואו נמשיך.
צועקים ומדברים יחד
יגאל שמעון :חברים ,ההצעה עברה .ההצעה עברה ,חברים.
נדב דואני:

ניצה ,לא שאלת אותה.

ניצה משה:

היא לא הייתה פה,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חנוכה ,תחזור בבקשה לשולחן.
נדב דואני:

הוא לא יכול להצביע .אביבה הייתה פה ,לא שאלת אותה ,סליחה.

יגאל שמעון :מצטער ,תודה רבה.
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ניצה משה:

אביבה לא ישבה על הכיסא ,נדב .לא ראיתי אותה והיא לא באה

נדב דואני:

מה זה משנה? תמיד את שואלת ,את תמיד קוראת לכולם.

ניצה משה:

לא.

נדב דואני:

את תמיד קוראת לכולם מסביב .מה זה הדבר הזה?

יגאל שמעון :יש עוד מישהו שרוצה להתייחס? אנחנו עוברים ל,62-
אביבה גוטרמן :רגע ,חבר'ה ,חבר'ה,
יגאל שמעון :כן אמיר.
אביבה גוטרמן :אני הייתי פה באולם,
יגאל שמעון :אביבה ,נגמר .אביבה ,הייתה הצבעה .הכרזנו על  ...אני לא חוזר על ההצבעה.
אביבה גוטרמן :אני ,בעיני עמותת שחייה צריך לתקן את העוול.
יגאל שמעון :תודה.
אביבה גוטרמן :את העוול לתקן אותו כבר שנים.
יגאל שמעון :אני מסכים איתך .תודה.
אביבה גוטרמן :שלא מקבלים,
יגאל שמעון :תודה.
נדב דואני:

סליחה ,רגע .אביבה לא נתנה הסתייגות שלה,

יגאל שמעון :אנחנו סיימנו .סיימנו ,תקשיבו,
נדב דואני:

לא שאלת את ההסתייגויות שיש לה.

יגאל שמעון :אני ,סיימנו.
נדב דואני:

תשאל אותה ,אולי יש לה הסתייגות,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,יש לכם עוד סעיפים? חברים,
נדב דואני:

כן.35 ,

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

אביבה לא  ...על .35

יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה .עוד סעיפים יש לך?
יגאל הררי:

המטרה שלהם להפריע .משה ,גמרנו עם סעיף  .35תחזור לשולחן.

יגאל שמעון :סיימנו .בוא תחזור בבקשה.
נוה גור:

אני לא מבין איך אתם מעבירים הצבעה כשיש פה מישהו שלא נותנים לו להצביע.

ניצה משה:

סליחה ,נוה ,אני עברתי אחד אחד
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יגאל שמעון :סליחה אדוני ,הכרזנו והוא לא היה .תודה רבה ,אנחנו ממשיכים.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
נוה גור:

עברת אחד אחד ,שאלת איפה אביבה,

יגאל שמעון :אני מציע שתהיו מלוכדים לפני שאתם מדברים.
ניצה משה:

אני לא צריכה לשאול ,אולי היא הלכה הביתה.

נדב דואני:

אני רוצה התייחסות של היועץ המשפטי לעניין הזה.

אביבה גוטרמן :גם חיים שאבי לא היה.
נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי ,אני מבקש התייחסות שלך.

ירון סולברג :אני חושב שהדברים של ניצה צריכים להיות מקובלים על כולם כמרכזת ישיבות
המועצה.
נדב דואני:

ואם הם לא מקובלים?

ירון סולברג :אני חושב שההחלטה ,אני חושב שהיא הגורם שמחליט כרגע.
יגאל שמעון :תודה רבה.
נדב דואני:

רגע ,סליחה .רגע ,סליחה .אדוני היועץ המשפטי ,רגע,

ניצה משה:

עברתי אחד אחד והקראתי שמות.

נדב דואני:

שנייה,

ניצה משה:

עברנו על שלוש הצעות והיא לא הייתה כאן.

נדב דואני:

רגע ,ניצה ,או קיי .ניצה הבנתי ,ניצה ,יקירתי ,הבנתי .אדוני היועץ המשפטי .האם
לאביבה יש זכות להעלות הסתייגויות נוספות כרגע? סעיפים ,כל,

יגאל שמעון :כל  ...עד ,35
נדב דואני:

לא .אתה לא שואל על סעיף .35

(מדברים יחד)
נדב דואני:

יגאל ,תן ליועץ המשפטי לענות.

יגאל שמעון :אמיר בבקשה.
נדב דואני:

יגאל .אל תכעס ,אל תכעס.

יגאל הררי:

מה זה הדבר הזה .כל,

נדב דואני:

תתן בבקשה ליועץ המשפטי להתייחס.

יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה.
נדב דואני:

למה אתה לא נותן לו להתייחס?
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מאיר חלוואני :עוד פעם אתה חוזר לגילאים?
יגאל הררי:

מה זה פה?

אמיר כוכבי :אני לא יכול ,יגאל .תנסה אתה להשתלט,
יגאל הררי:

מאיר ביקש רשות דיבור ראשון .מרוב שמפריעים לך אתה לא שמת לב .מאיר חלוואני
ביקש ראשון.

מאיר חלוואני :וזה לא אישי.
נוה גור:

רגע .אתה רוצה להצטרף לסיעה שלנו? לא הבנתי .למה אתה מדבר ככה

יגאל הררי:

אה ,זה לא יכול לקרות כשאתה ראש הסיעה .אם היה מאיר ראש הסיעה הייתי מצטרף.

יגאל שמעון :טוב ,חברים .אני בסוף,
ניצה משה:

רבותיי ,די כבר.

יגאל שמעון :יש פה עוד מישהו שרוצה להתייחס עד ?62
מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון :בבקשה.
ניצה משה:

בבקשה.

יגאל שמעון :אמיר.
מאיר חלוואני :אנחנו דיברנו על עמותת שובל ,סליחה.
יגאל שמעון :איזה סעיף?
ניצה משה:

איזה סעיף?

מאיר חלוואני.21.4 :
יגאל שמעון :כן.
מאיר חלוואני :נאמר פה בפגישה הקודמת ,אני מבקש שאביטל וכנרת יתנו לנו תשובה .כנרת ,עמותת
שובל .לפני שאני רוצה לשנות את הסכום ,אגב ,מה הסכום הקבוע שהחלטנו? כי אמרתם
בהתחלה שאתם משנים את זה מלא לתקצב אותה לכן לתת לה תקציב .מה הסכום? לא
כתוב.
כנרת אלישע כהן :לחצי שנה  ,חצי מהסכום שהיה.
חנה גולן:

.80

כנרת אלישע כהן 80 :אלף שקל.
מאיר חלוואני . 80 :ואמרתם שמתנהל איזשהו משא ומתן למשהו חדש? אפשר לשמוע על זה רגע?
כנרת אלישע כהן :כן.
חנה גולן:

לא נספיק לעשות פרסום.
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כנרת אלישע כהן :לא ,אני אגיד בשתי נקודות רק.
מאיר חלוואני :מה זה נספיק? אני רוצה לתת להם חצי מיליון שקל אבל אני צריך לדעת מה קורה.
כנרת אלישע כהן :כשהם יי כנסו ,בעזרת השם ,והכל יהיה בסדר כי זה תהליך וצריך לפרסם וצריך לקבל
כל מיני אישורים ,אנחנו כרגע מנהלים משא ומתן עם מישהו שמפעיל מרפאות שיניים
כאלה במקומות שונים בארץ ,הוא גם כן יושב תחת איזה שהיא עמותה ,הם עושים את
הבדיקות שלהם .אנחנו התקדמנו איתם ,היינו בשתי פגישות .אנחנו מקווים שבחודש
הקרוב יהיה לנו תשובות ונוכל להמריא קדימה.
מאיר חלוואני :והיום העמותה נותנת איזשהו ,טיפולי שיניים ,ממשיכה את מה שהיא התחילה או
שהיא,
כנרת אלישע כהן :היא ממשיכה את מה שהיא התחילה?
אביטל:

 ...אורטודנטי לילדים.

מאיר חלוואני :אבל לא מטפלת טיפולים חדשים וכאלה? וזה עד מתי ,אביטל?
אביטל:

אמצע  2017עד שיסתיימו כל הטיפולים,

מאיר חלוואני :אמצע  .2017והסכום שהקצבתם להם זה  80אלף?
כנרת אלישע כהן :כן.
מאיר חלוואני :אז אני מבקש להעלות את זה ל 300-אלף שקל.
דוברת:

מה?

מאיר חלוואני :אני מבקש להעלות את זה ל 300-אלף שקלים.
כנרת אלישע כהן :אבל  ...הם לא צריכים .בדקנו את זה .אתה יכול לבדוק את זה מולם.
מאיר חלוואני :איך מרפאה כזו מחזיקה ב 80-אלף שקל עד אמצע ?2017
כנרת אלישע כהן :הם פנו עם מכתב ובהתאם לצרכים שלהם ,אנחנו רצינו לתת להם  ,160הם בהתאם
לצרכים שלהם ביקשו את ה .80-יש פה את מנהלת האגף שעובדת מולם בשוטף ,גם עם
פנינה וזה מה שהם ביקשו .נהפוך הוא ,אנחנו הצענו להם והם לא רצו.
יגאל שמעון :או קיי.
מאיר חלוואני :אם זה ככה אז אני לא....
יגאל שמעון :תודה .אמיר בבקשה.
אמיר כוכבי :סיימת?
מאיר חלוואני :כן ,כן.
אמיר כוכבי :בסעיף ,31
חיים שאבי :מה קרה השנה בתבחינים...
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יגאל הררי:

רגע ,רגע ,הוא,

חיים שאבי :השנה בתבחינים הופיעה טעות .מה קרה?
נוה גור:

שנייה רגע,

דוברת:

מה קרה שאתה כל שנייה מוציא את זה?

נוה גור:

שניה ,אם אנחנו,

דובר:

מה קרה השנה?

נוה גור:

אז שנייה אמיר ,בסדר? באותו סעיף .כנרת ,אמרת שהם לא צריכים  300אלף שקלים?

כנרת אלישע כהן :כרגע.
נוה גור:

כרגע .מה הצורך שלהם?

כנרת אלישע כהן :לחצי שנה .ישבה איתה מנהלת אגף רווחה ,זה מה שאמרתי וזה הסכום שהם כרגע
ביקשו.
נוה גור:

אם מבקשים ,לא .אמרתם שהם לא צריכים  300אלף .אני בטוח שהם ישמחו גם ל150-
אלף.

אביטל בר:

הם סיימו ,נוה .הם עשו גמר חשבון עם הרופא שיניים ,עם כל כוח האדם .הם צריכים עוד
קצת שהם יידעו שאם הם צריכים עוד דברים אז הם מוגנים .אני ניהלתי שיחה עם,

נוה גור:

לא ,אני ,אין לי שום טענות חלילה .לפעמים כבר הבנו פה תהליכים שהכל ציני .אני שואל
בכנות .אם את מדברת עם מנהלי העמותה שם צריכה ,הם זקוקים רק ל 80-אלף? זה מה
שהם צריכים?

כנרת אלישע כהן :כן ,כן .כי הם מסיימים את התפקיד שלהם .כשתכנס החדשה  80אלף לא ,היא לא
תצטרך .זה לא יספיק.
נוה גור:

מאה אחוז ,זה מה שרציתי לדעת.

יגאל שמעון :אמיר,
נוה גור:

תודה.

יגאל שמעון :אמיר ,אתה רוצה,
אמיר כוכבי :צריך להצביע על זה.
יגאל שמעון :לא ,הוא לא ביקש כלום.
ניצה משה:

לא ,הוא לא ביקש .הוא ביטל.

יגאל שמעון :כן ,אמיר בבקשה.
מאיר חלוואני :הוא לא ביטל.
יגאל שמעון :איזה סעיף?
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יגאל הררי:

רגע ,אתה רוצה להעלות?

נוה גור:

לא.

אמיר כוכבי :סעיף .31
יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

?31

אמיר כוכבי :כן.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון ?31 :טוב .תעלי להצבעה.
אמיר כוכבי :אתה לא מסתכל אפילו לראות מה זה? אתה אומר אתה לא צריך.
ניצה משה:

רגע ,אני רוצה רק לא לטעות.31 .

יגאל שמעון.31 :
ניצה משה:

אנחנו מדברים על ,אמיר ,אנחנו מדברים על נספח א' כרגע?

אמיר כוכבי :כן.
ניצה משה:

הישן? בספורט?

אמיר כוכבי :כן.
ירון סולברג :מה השינוי?
ניצה משה:

במקום  40אחוז  60אחוז?

ירון סולברג :לא הבנתי באיזה סעיף ,סליחה.
אמיר כוכבי.31 :
דוברת:

סעיף .31

ירון סולברג ... :העמותה מבקשת תמיכה ,זאת?
אמיר כוכבי :כן.
ירון סולברג :אז יש כאן כמה מספרים .איזה מספר? ראשון?
אמיר כוכבי :מה המספר האחרון שקובע?
ירון סולברג :לא ,לפחות  50ספורטאים פעילים זה .60
אמיר כוכבי 60 :אחוז.
ירון סולברג .60 :או קיי ,סליחה.
עדי ברמוחה :פחות מ 60-אחוז?
חיים שאבי :חזרנו .אה ,או קיי,
ניצה משה:

רגע,
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(מדברים יחד)
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את הבקשה של אמיר 60 ,אחוז במקום  40לסעיף  31בנספח א'.

עדי ברמוחה :אבל יש פה כל כך הרבה מספרים בנספח הזה אז אולי כדאי להקריא...
יגאל הררי:

מדובר  40אחוז תושבים.

ירון סולברג :אני אקרא אותו .העמותה מבקשת תמיכה .חייבת בהשתתפות של לפחות  50ספורטאים
פעילים ומתוכם לא פחות מ-הצעה חדשה 60 ,אחוז ספורטאים תושבי העיר הוד השרון,
נקודה .במקרה זה היתר ללא שינוי ,תהיה זכאית העמותה ל 50-אחוז מהתקציב המיועד.
על העמותה להעביר את רשימת הספורטאים הפעילים .דהיינו הדגש הוא שמתוך 50
הספורטאים הפעילים לפחות  60אחוז תושבי הוד השרון ,זאת הבקשה.
ניצה משה:

טוב ,אני מעלה להצבעה .מי בעד ההצעה של אמיר? אמיר ,יעל ,מאיר,

אמיר כוכבי :לא הבנתי ,אתה נגד ספורטאי הוד השרון?
ניצה משה:

עדי,

יגאל שמעון :לא.
ניצה משה:

עדי,

אמיר כוכבי :אז למה אתה לא רוצה,
יגאל שמעון :תודה רבה ,כן ,כן.
אמיר כוכבי :אז למה אתה לא רוצה,
ניצה משה:

ונוה.

מאיר חלוואני :כי הוא פה.
יגאל שמעון :ונוה .או קיי.
ניצה משה:

או קיי ,אני פשוט לא רואה אותו.

אמיר כוכבי :לא הבנתי ,יגאל .אתה נגד ספורטאים בהוד השרון?
יגאל שמעון :מה שאתה עושה אתה נגד.
אמיר כוכבי :אני לא מבין למה אתה נגד ספורטאים בהוד השרון.
ניצה משה:

או קיי ,אני עוברת הלאה .מי נגד?

נדב דואני:

למה אתה לא מצביע?

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה,
ניצה משה:

נוה ,הם הצביעו .מי נגד ההצעה? יגאל ,מי נגד ההצעה של אמיר ,תרימו ידיים.

יגאל הררי:

אני רוצה להגיד משהו.

מאיר חלוואני :למה את צועקת עליהם ככה?
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ניצה משה:

כי,

יגאל הררי:

חיים ,אל תגיד כלום ,ניצה,

ניצה משה:

אני גם באמצע ההצבעה .אתם מפסיקים אותי וזה אי אפשר לנהל ככה.

עדי ברמוחה :ניצה ,את צודקת.
מאיר חלוואני:צודקת.
ניצה משה:

או קיי .מי נגד ההצעה של אמיר? יגאל שמעון ,חיים שאבי,

אמיר כוכבי :מקודם לא עשית מי נגד.
ניצה משה:

בוודאי שכן.

יגאל הררי:

מי בעד?

ניצה משה:

כנרת ,חנוכה ,תקוה ,הררי,

נוה גור:

זה מי נגד ההצעה להעלות לספורטאים.

ניצה משה:

אביאל.

יגאל שמעון :תודה רבה .ההצעה לא עברה ,נמשיך הלאה.
ניצה משה:

מי נמנע? נדב.

יגאל שמעון :תודה רבה.
הצבעה:
 5בעד ההצעה של מר אמיר כוכבי :אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ונוה גור.
 8נגד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,משה חנוכה ,יגאל הררי ,אופיר טואיל
ואביאל אברמוביץ.
 1נמנע :נדב דואני.
החלטה מס' :167/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של חבר המועצה מר אמיר כוכבי על סעיף  31בתבחינים לחלוקה
לענפי ספורט אישיים כך שהתבחין נשאר כפי שהיה ויעמוד על  40%תושבי הוד השרון.
==========================================================
ניצה משה:

עוד מישהו רוצה להתייחס עד סעיף ?62

יגאל שמעון :יעל ,62 .אנחנו רוצים לעבור ל .62-אפשר לעבור?
יעל ברזילי:

רגע.

יגאל שמעון :כן יעל.
יעל ברזילי:

סעיף ,27.5

יגאל שמעון :שזה?
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יעל ברזילי:

קבוצת נשים בליגה הראשונה והשנייה תוספת של במקום  20אחוז  30אחוז על הניקוד
המגיע לה בהתאם לתבחינים.

ניצה משה:

יעל ,כמה הצעת?

יעל ברזילי:

 .30צנוע ,אתם יכולים לעמוד בזה.

חיים שאבי :למה לא ?40
יעל ברזילי:

כדי שזה יהיה ריאלי .תצביעו בעד.

מאיר חלוואני :רק רגע .אין בעיה  .40אתה רוצה  ,40תציע .40
יעל ברזילי:

יש לי עוד הצעה אחר כך.

נדב דואני:

מחזיק תיק הספורט.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את ,רבותיי .די.

יגאל שמעון :אותו דבר? עושים מה שהיושב ראש אומר.
ניצה משה:

לא ,אחר כך חיים.

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה של יעל?
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של יעל?

ירון סולברג :מי בעד ההצעה לתיקון סעיף,
ניצה משה:

,27.5

ירון סולברג :בדיוק.
חיים שאבי :אני אבל ממליץ להעלות רק,
ירון סולברג :במקום  20אחוז ,ניצה ,כך שבמקום  20אחוז יבוא  30אחוז.
חיים שאבי :אבל בואו נדון בוועדת ספורט.
ניצה משה:

או קיי  .די ,חיים .אנחנו רוצים לעבור הלאה .מי בעד? נוה ,מאיר ,אני לא רואה אם עדי
פה.

יגאל שמעון :עדי לא פה.
ניצה משה:

עדי לא פה .אמיר ,יעל ,נדב .מי נגד?

חיים שאבי :קודם כל ,זו הצעה טובה.
ניצה משה:

יגאל ,חיים שאבי ,כנרת,

יגאל שמעון :משה חנוכה ,תקווה,
נדב דואני:

נו ,אז תצביעו בעד ,חיים.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אתם לא ,אני לא יכולה ככה ,נו.
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יגאל שמעון :אני אמרתי ,תרימו יד.
ניצה משה:

יגאל הררי ,אופיר ,אביאל.

יגאל שמעון :אביאל .תודה ,ההצעה נשארה.
הצבעה
 5בעד הצעתה של הגב' יעל ברזילי  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ונדב דואני.
 8נגד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל
ואביאל אברמוביץ.
החלטה מס' :168/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתה של הגב' יעל ברזילי על סעיף  27.5לתבחינים כך שהתבחין נשאר
כפי שהיה ויעמוד על תוספת של  20%על הניקוד.
===========================================================
(מדברים יחד)
יעל ברזילי:

סעיף .34

יגאל שמעון :יש עוד הצעה?
יעל ברזילי:

יש ,יש.

אמיר כוכבי :דילגת.
ניצה משה:

או קיי ,הלאה .רבותיי .הלאה .למי עוד יש עד סעיף ?62

אמיר כוכבי :סעיף .22.1
חיים שאבי :מה זה עכשיו?
יעל ברזילי:

אנחנו עושים אחד אחד.

אמיר כוכבי 80 :אחוז במקום  90אחוז בסעיף .22.2
ניצה משה:

ענפים קבוצתיים.

אמיר כוכבי 10 :אחוז במקום 20 ,במקום  10אחוז.
ניצה משה:

רגע ,רגע .אחד 80 .במקום  ,90אני תיכף אקריא את הסעיף.

חיים שאבי :רגע.60 ,
ניצה משה:

רגע .אמיר ,חיים ,אני אקריא את כל הסעיף .אמיר 80 ,במקום ?90

אמיר כוכבי :כן.
ניצה משה:

או קיי .אני,

אמיר כוכבי :ובסעיף הבא,
ניצה משה:

אני מקריאה,
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אמיר כוכבי :אני מקצר לכם שלא יהיה זה,
ניצה משה:

או קיי.

אמיר כוכבי 20 :במקום .10
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי .אני עוברת אחד אחד .רבותיי ,אני עוברת אחד אחד .מי בעד ההצעה של אמיר,
סעיף  ,22.1ענפים קבוצתיים ,כדורעף ,כדורסל ,כדורגל יתוקצבו ב 80-אחוז .אני,

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה?
ניצה משה:

מאיר וכנרת ,אי אפשר לנהל ככה ישיבת מועצה.

מאיר חלוואני :אז אני רוצה לענות לך על זה .אם פתחתם את הכל מהתחלה אז אני צריך לשאול כמה
שאלות בשביל להתעדכן ,מה לעשות? סתם להצביע באופן אוטומטי?
חיים שאבי :אתה צודק .זה האמת אתה צודק.
יגאל שמעון :טוב ,חברים .אני מבקש לסיים כבר את הסאגה הזאת .יש לכם עוד,
ניצה משה:

רגע ,תן לי לסיים את ההצבעה של אמיר.

יגאל שמעון :קדימה ,נו.
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של אמיר בסעיף  ,22.1ענפים קבוצתיים בנספח א' ,כדורגל ,כדורסל,
כדורגל יתוקצבו ב 80-אחוז במקום ב 90-אחוז מסל תמיכות הספורט .מי בעד? אמיר,
יעל ,אביבה ,נוה ומאיר .מי נגד? תרימו אצבעות .יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,משה ,תקווה,
יגאל הררי ,אופיר ואביאל.

הצבעה:
 5בעד הצעתו של מר אמיר כוכבי :אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן ,נוה גור ומאיר חלוואני.
 8נגד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל
ואביאל אברמוביץ.
החלטה מס' :169/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של מר אמיר כוכבי בסעיף  22.1לתבחינים כך שהתבחין נשאר כפי
שהיה והתקציב יעמוד על . 90%
============================================================
יגאל שמעון :תודה רבה ,ההצעה לא עברה .את רוצה להוסיף משהו ,יעל?
יעל ברזילי:

כן ,בטח.

אמיר כוכבי :סעיף  22לא הצבעתם.
ניצה משה:

רגע ,אני עוברת .אחד אחד.
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אמיר כוכבי :לא ,כי הוא עובר הלאה .הוא ממהר.
ניצה משה:

לא .יש ,22.2

יגאל שמעון :אמיר ,אתה סיימת.
ניצה משה:

 ,22.2שוב ,בענפים אישיים .שחייה ,סיף ,טניס שולחן וכדומה ,יתוקצבו ב 20-אחוז
במקום ב 10-אחוז .מי בעד?

נוה גור:

סליחה ,על איזה,

מאיר חלוואני :לא שמענו ,עוד פעם.
אמיר כוכבי :סעיף ,22
ניצה משה:

 , 22.2ענפים אישיים .שחייה ,סיף ,טניס שולחן וכדומה ,יתוקצבו ב 20-אחוז במקום ב10-
אחוז .מי בעד? אמיר ,יעל ,אביבה ,מאיר ,נוה?

נוה גור:

כן ,כן .הצבעתי.

ניצה משה:

כן .או קיי .מי נגד? יגאל שמעון ,חיים ,כנרת ,תקוה ,הררי ,טואיל ואביאל .חנוכה לא,

הצבעה:
 5בעד הצעתו של מר אמיר כוכבי :אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני ,נוה גור.
 7נגד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ.
החלטה מס' :170/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של מר אמיר כוכבי על סעיף  – 22.2כך שהתבחין נשאר כפי
שהיה ויתוקצב ב. 10%-
==========================================================
יגאל שמעון :סיימנו ,תודה רבה.
יעל ברזילי:

לא ,לא סיימנו.

יגאל שמעון :סיימנו.
יעל ברזילי:

לא ,לא סיימנו .יש לי עוד,

אמיר כוכבי :סיימת את הסעיף הזה.
יעל ברזילי:

אנחנו עושים אחד ואחד.

יגאל שמעון :לא ,לא ,לא ,לא ,חברים.
יעל ברזילי:

מה לא? מה זה לא?

יגאל שמעון :תקשיבו ,תקשיבו,
יעל ברזילי:

למה?
65

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

יגאל הררי:

אתם לא תעשו מזה בדיחה.

יגאל שמעון :תקשיבו ,אין צחוק יותר .אתה תגיד את הסעיפים שאתה רוצה,
אמיר כוכבי :אתה לא יכול לעשות קרקס.
יגאל שמעון :אין קרקס .מה שאתם עושים עכשיו זה קרקס.
אמיר כוכבי :מה שאתה עושה ,לשנות מה שאתה רוצה.
יגאל שמעון :חברים ,אני שואל שאלה .אתה סיימת כבר?
אמיר כוכבי :לא.
נוה גור:

לא,

אמיר כוכבי :אני רוצה גם,
יגאל שמעון :תגיד לי עכשיו את כל הסעיפים שלך.
נוה גור:

לא ,לא ,לא.

יגאל שמעון :לא ,לא ,לא .את כל הסעיפים אתה תגיד עכשיו.
אמיר כוכבי :אז אני רוצה את .22.3
יגאל שמעון :או קיי ,מה עוד?
אמיר כוכבי :כן? אני רוצה את סעיף  .34תנהל רישום.
יגאל שמעון :אה ,תרשמי בבקשה ,22.3 .הלאה.
נוה גור:

אבל אמיר ,תגיד ,תסביר לנו כל סעיף,

ניצה משה:

אני מקריאה.

יגאל שמעון :אמיר ,קדימה .אמיר.
ניצה משה:

אני מקריאה.

יגאל שמעון :לא ,למה את מקריאה? את לא צריכה להקריא.
נוה גור:

אולי אמרי יסביר ,אחרי ש,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,חברים .זה שאתם עושים צחוק מהכסף זה בסדר .אמיר,
נוה גור:

אנחנו,

יגאל שמעון :כל הסעיפים שאתה רוצה לשנות ,22 .כן?
אמיר כוכבי :אני רוצה את ,22
יגאל שמעון :תרשמי לו בבקשה,22 ,
ניצה משה:

אני לא שומעת.

יגאל שמעון ,22.3 :כן.נו ,חברים .נו .אתם רוצים,
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יגאל הררי:

זה ביחד,22 ,

יגאל שמעון ,22.3 :מה עוד אמיר? למה אתה צריך?
אמיר כוכבי :אני רוצה את סעיף .29
יגאל שמעון :מה אתה מבקש?
אמיר כוכבי :תחליט .או שאני מקריא לך את הסעיפים,
יגאל שמעון :תקריא לי את הסעיפים ומה אתה מבקש.
ניצה משה:

סעיף .22.3

יגאל שמעון :אמיר .איזה סעיפים ,איזה סעיפים אתה מבקש לדון ומה אתה מבקש לשנות?
אמיר כוכבי ... :וכל סעיף וסעיף בנפרד.
יגאל שמעון :או קיי .אז אני עכשיו מבקש,
אמיר כוכבי :וגם עכשיו,
יגאל שמעון :לא ,לא ,לא.
אמיר כוכבי :אתה יכול לבקש.
יגאל שמעון :איזה סעיפים אתה רוצה לשנות?
אמיר כוכבי :אתה לא יכול לעשות שתי שיטות,
יגאל שמעון :אין שיטה.
אמיר כוכבי :לשינוי תבחינים,
יגאל שמעון :תעלה בבקשה את ההצעות שלך.
אמיר כוכבי :יגאל ,אבל אתה לא נותן לי להעלות.
יגאל שמעון :תעלה ,בבקשה .22.3 .מה עוד אתה רוצה?
ניצה משה:

רגע .יגאל ,שנייה רגע .אמיר ,ב ,22.3-רגע,

נוה גור:

אתם כל הזמן לא נותנים לו לדבר.

ניצה משה:

ב 22.3-יש לך ,22.3.2 ,22.3.1

אמיר כוכבי :אחד.
ניצה משה:

אז או קיי,22.3 1 ..

יגאל שמעון :מה אתה רוצה לשנות שם?
אמיר כוכבי :אנחנו דנים בסעיף הזה?
יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

כן.

אמיר כוכבי :אם אנחנו עכשיו דנים בסעיף הזה ונצביע עליו אני אגיד לך.
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יגאל שמעון :מה אתה רוצה לשנות?
ניצה משה:

נו ,כן .תעבור אחד אחד טיק טק.

יגאל שמעון :לא ,לא .כן ,אמיר.
אמיר כוכבי :רגע ,זה נעלם לי.
ניצה משה:

ספורט לנכים ,עמותת אילן .תמיכה בסך  25אלף שקלים ,אמיר .לכמה אתה רוצה?

אמיר כוכבי.50 :
ניצה משה:

.50

יגאל שמעון :לסעיף הבא מה אתה רוצה עוד?
אמיר כוכבי :אתה צריך להצביע,
יגאל שמעון :לא ,לא .אחר כך .עוד איזה סעיף אתה מבקש?
אמיר כוכבי :אני רוצה לקבל חוות דעת משפטית ,אם מותר לך,
יגאל שמעון :אני מבקש להצביע בבקשה,
אמיר כוכבי :שמותר לך לשנות את הצורה שבה אתה מנהל,
יגאל שמעון :אני לא משנה .תן לי בבקשה,
אמיר כוכבי :את הניהול על התבחינים במועצת העיר.
יגאל שמעון :אמיר ,אמיר.
אמיר כוכבי :שמתקיים כבר ישיבה שנייה ברציפות,
יגאל שמעון :איזה שינויים אתה רוצה עוד?
אמיר כוכבי :אני אגיד את שאר השינויים שאני רוצה אחרי שאתה תצביע על השינויים.
יגאל שמעון :אתה רוצה עוד? לא ,לא .תגיד לי בבקשה איזה שינוי אתה רוצה עוד.
אמיר כוכבי :תקשיב ,אתה יכול לצאת מפה,
יגאל שמעון :אמיר ,איזה שינוי אתה מבקש עוד?
אמיר כוכבי :ואתה יכול גם לצאת מפה היום אחרי שלא סיימת את הדיון.
יגאל שמעון :או קיי ,אז אני אשאל אותך בפעם השנייה .איזה שינויים אתה רוצה עוד מסעיף  1עד
סעיף ?62
אמיר כוכבי :אני אומר לך עוד פעם .אתה לא תוכל לשנות את השיטה,
יגאל שמעון :או קיי ,פעם השלישית אמיר .יש לך משהו לשנות עוד?
אמיר כוכבי :אתה יכול להגיד כמה פעמים,
יגאל שמעון :לא,
אמיר כוכבי :פעם ראשונה ,פעם שנייה,
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יגאל שמעון :אז אני מבקש .אמיר סיים ,אנחנו נצביע רק על מה שהוא ביקש.
מאיר חלוואני :רגע.
אמיר כוכבי :אתה לא מקיים היום דיון,
יגאל שמעון :לא יעזור לכם .רק על סעיף ,אמיר סיים,
אמיר כוכבי :אתה לא תקיים דיון היום,
יגאל שמעון :ונגמר הסיפור.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :על שום דבר אתה לא תקיים דיון היום.
יגאל שמעון :אמיר,
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את סעיף  22.3ענפים ייחודיים אמיר ביקש  50אלף במקום  25אלף.

יגאל שמעון :אמיר ,סיימת.
נוה גור:

הוא לא סיים.

אמיר כוכבי :על שום דבר אתה לא תקיים דיון היום ,יגאל .על שום דבר אתה לא תקיים היום דיונים.
יגאל שמעון :או קיי .מי בעד ההצעה של אמיר?
אמיר כוכבי :אתה לא תקיים דיון על שום דבר ,ההתנהלות,
נוה גור:

הוא צודק.

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה של אמיר?
אמיר כוכבי :על התנהלות בדיונים ,היא פחדנית,
יגאל שמעון :מי נגד? מי נגד?
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מי נגד אמרתי? כנרת ,חיים,
נדב דואני:

די ניצה ,נו.

יגאל שמעון :משה.
מאיר חלוואני :אבל לא,
יגאל שמעון :ההצעה לא עברה ,תודה רבה .עם אמיר סיימנו .כן ,מישהו הבא בתור? יעל.
נוה גור:

לא מנהלים ככה דיון.

יגאל שמעון :יעל ,איזה סעיפים את רוצה?
מאיר חלוואני :רגע ,איך הצבעת אם לא העלית,
יגאל שמעון :אני העליתי .יעל ,איזה סעיפים? יעל ,איזה סעיפים?
אמיר כוכבי ... :בצורה בריונית,
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יגאל שמעון :תודה .יעל ,איזה סעיפים?
אמיר כוכבי :אתה מתנהל בצורה בריונית,
צועקים יחד
יגאל שמעון :יעל אין לך?
יעל ברזילי:

יש לי.

יגאל שמעון :יעל ,אני מבקש ממך להציג את הסעיפים שלך.
אמיר כוכבי :אתה לא יכול לשנות את השיטה שבה אתה,
הצבעה:
 8נגד ההצעה של מר אמיר כוכבי :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ואביאל אברמוביץ.
החלטה מס' :171/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של מר אמיר כוכבי בסעיף  22.3.1עמותת אילן כך שהתמיכה נשארה
כפי שהיתה והיא תעמוד על סך של .₪ 25,000
============================================================
יגאל שמעון :תודה רבה.
אמיר כוכבי :מנהל דיון על התבחינים.
יגאל שמעון :יש עוד מישהו שרוצה להציג את הסעיפים?
מאיר חלוואני :כן.
נוה גור:

כן ,יש לנו,

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אתה מתנהלת בצורה חסרת כבוד,
מאיר חלוואני :הסעיף הקודם לא הקראת אותו ולא נתת ...
יגאל שמעון :הקראתי אותו.
מאיר חלוואני :לא.
יגאל שמעון :שאלתי מי בעד.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה סותם פיות.
יגאל שמעון :חברים ,אתם לא רוצים להצביע.
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה טיפוס,
יגאל שמעון :אתם לא רוצים להצביע ואין לכם עוד מה לעשות.
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מאיר חלוואני :יש.
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה חוטא לשליחות הציבורית שלך,
יגאל שמעון :תודה רבה אמיר.
אמיר כוכבי :סמכו עליך עם הכיסא הזה ואתה מנצל אותו לרעה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :בבקשה ,מאיר ,מה אתה מציע? איזה עוד סעיפים?
אמיר כוכבי :יגאל ,יש תהליך .אני מבקש שאתה תקפיד לעמוד בו.
יגאל שמעון :טוב ,כן מאיר.
מאיר חלוואני :קודם כל ,אנחנו רוצים לדבר על עמותת אל-סם.
ניצה משה:

איזה סעיף?

מאיר חלוואני :סליחה?
אמיר כוכבי :אני מבין שאתה צריך פקידי עירייה כדי להראות לך איך משתיקים מיקרופון .ואני מבין
את זה שצריך דרך מנכ"ל כדי,
יגאל שמעון :טוב .תודה .כן בבקשה .אני מבקש,
אמיר כוכבי :זה מביך ,זאת התנהלות בזויה,
יגאל שמעון :אמיר ,בבקשה .בבקשה אמיר ,די .מאיר ,אתה רוצה?
נוה גור:

לא ,אנחנו ,אמיר העלה הצעה ואנחנו לא,

יגאל שמעון :תקשיבו .אתם לא תשתלטו על הישיבה הזאת.
נוה גור:

 ...משתלט.

יגאל שמעון :אני פעם השנייה שואל אתכם .אם מישהו,
נוה גור:

אתה מנהל בכוחניות את הישיבה הזאת.

יגאל שמעון :לא ,לא ,לא.
נוה גור:

מהרגע הראשון,

יגאל שמעון :אני לא אתן לך לדבר,
נוה גור:

אתה לא חייב לתת לי ,אני לא אתן לך לדבר.

יגאל שמעון :שנייה רגע,
נוה גור:

אמיר פה העלה הצעה,

יגאל שמעון :שנייה רגע .אתם לא תעשו צחוק מאתנו.
נוה גור:

אתה לא תעשה צחוק מאתנו.

מאיר חלוואני :אתם עושים צחוק.
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נוה גור:

ולכן,

יגאל שמעון :יש לך מה להציע?
נוה גור:

יש לנו הרבה מה להציע.

יגאל שמעון :אין לך מה להציע .בפעם השנייה ,יש לך מה להציע? פעם השלישית ,יש לך מה להציע?
תציע? לא ,תודה רבה .מאיר ,יש לך מה להציע?
מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון :בבקשה תציע.
מאיר חלוואני :אני אציע .אני מחכה.
נוה גור:

אנחנו ,סליחה שנייה.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אני לא מתייחס .מאיר בבקשה.
נדב דואני:

יגאל ,אני שמח שמשפחת נגר עזבה כדי שהיא לא תראה את ההתנהלות הזאת.

יגאל שמעון :אני מתבייש בכם אתם פשוט עושים,
אמיר כוכבי ... :מתנהל בצורה כזאת.
יגאל שמעון :אין לכם בושה .אתם יושבים פה ומשחקים משחקים .400 ,300 ,500 .אתם חושבים אנחנו
פה  ...תודה רבה לכם,...
אמיר כוכבי ... :מזלזל בהם,
יגאל שמעון :יכולתם לבוא לוועדת,
אמיר כוכבי :באנו ,היינו,
יגאל שמעון :מאיר ,בבקשה.
אמיר כוכבי :היינו אצל יגאל הררי בדיון,
מאיר חלוואני ... :לשמוע אותי.
יגאל שמעון :בבקשה ,מה ההצעה שלך.
מאיר חלוואני :שאמיר יסיים לדבר.
אמיר כוכבי :יגאל ,אנחנו לא סיימנו.
יגאל שמעון :מה ההצעה?
מאיר חלוואני :שאמיר יסיים לדבר קודם.
יגאל שמעון :עזוב .אתה מנהל את אמיר? מה ההצעה שלך .איזה סעיפים ,בפעם השנייה .יש לך עוד
סעיפים?
מאיר חלוואני :כן.
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יגאל שמעון :בבקשה.
מאיר חלוואני :אני מבקש לדבר על סעיף ,21.5
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה איבדת שליטה ואתה מפריע.
יגאל שמעון :מה ההצעה שלך?
אמיר כוכבי :נוציא אותך מפה.
מאיר חלוואני :ה 136-אלף שקלים,
אמיר כוכבי :יגאל ,אנחנו נוציא אותך מהדיון הזה ,אתה מפריע לו להתקיים כסדר.
יגאל שמעון :מה אתה מבקש?
אמיר כוכבי :יש עוד סעיפים ,אתה פתחת את הדיון בתבחינים אחורה,
יגאל שמעון :כן ,בבקשה.
אמיר כוכבי :אתה תי תן לכולם להגיד את מה שיש להם להגיד .אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה,
יגאל שמעון :תודה רבה מאיר ,אתה לא רוצה?
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה לא יכול לעשות מה שאתה רוצה .אתה לא יכול לנהל את הדיון איך שבא לך.
יש חוק ,אתה צריך להקפיד על זה,
יגאל שמעון :מה ההצעה שלך? תלחץ.
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה צריך למנכ"לית להראות לך עוד פעם כי לא למדת איך עושים את זה.
יגאל שמעון :דבר ,שומעים אותך.
אמיר כוכבי ... :קבוע אבל אתה עדיין לא למדת .באמת טוב שיש מנכ"לית,
יגאל שמעון :מה ההצעה שלך?
מאיר חלוואני :סעיף ,21.5
יגאל שמעון :או קיי,
מאיר חלוואני :מדבר על השכר שמקבלים העובדים בעמותת אל-סם.
יגאל שמעון :או קיי.
מאיר חלוואני :אני חושב שהגיע הזמן להעלות להם את השכר קמעה במצב המשק ואת התקציב להגדיל
מ 163-אלף שקלים ל 200-אלף שקלים.
נדב דואני:

סעיף?

מאיר חלוואני :סעיף .21.5
יגאל שמעון :תודה .מה אומר היושב ראש?
ירון סולברג :האמירה לא יכולה להיות עם שכר .התמיכה ניתנת ,רק הערה לפרוטוקול.
מאיר חלוואני :או קיי.
73

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

ירון סולברג :התמיכה היא לעמותה ,היא לא לשכר .מחר בבוקר ,בעקבות הדברים שלך ,יכולים
עובדים שם לבוא ולהגיד העירייה קובעת שכר ויש יחסי עובד מעביד ,ומועצת העיר
הנכבדה כאן קובעת סך תמיכה בגלל שהתבחינים אחרים לעומתה אל-סם היא ניתנת
לעמותה.
מאיר חלוואני :העמותה משלמת בזה שכר.
ירון סולברג :יכול להיות ,ויכול להיות שהיא עושה פעילויות אחרות.
מאיר חלוואני :בסדר ,אין בעיה.
ירון סולברג :אני רק מדייק .עצם האמירה  ...שכר היא אמירה שגויה.
מאיר חלוואני :אז או קיי ,אז מבדיקה שלי משתמשים בזה לשלם למי שצריך .מה זה חשוב כרגע?
ירון סולברג :לכן אני אומר,
מאיר חלוואני :או קיי ,אני אין לי בעיה בעניין של  ...יחסי עובד מעביד.
יגאל שמעון :משאירים את זה,
מאיר חלוואני :שייקחו  200אלף שקלים,
כנרת אלישע כהן :אביטל רוצה להגיב .היא דיברה איתו קודם ויש לה משהו ,אביטל.
יגאל הררי:

לא ,לא .סליחה ,לא צריך.

מאיר חלוואני :למה לא?
נדב דואני:

למה? יגאל ,זה תמיד מתנהל  ...היא יכולה לדבר,

כנרת אלישע כהן :אבל יש לה תשובה עניינית.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מאיר ,יש לך עוד משהו חוץ מהסעיף הזה?
מאיר חלוואני :לא.
יגאל שמעון :לא ,תודה.
נדב דואני:

תן לאביטל.

יגאל הררי:

זה בכוונה יגאל.

נדב דואני:

יגאל ,תן לאביטל .תמיד עושים את זה ,נו.

יגאל שמעון :אביטל ,רוצה לומר משהו?
כנרת אלישע כהן :היא רצתה ,היא ענתה לו על השכר .תעני מה שאמרת בדיוק.
מאיר חלוואני :אני מציע להעלות לעמותת אל-סם את התקציב ,עזבי כרגע מה עושים איתו ,ל 200-אלף
שקלים מ 163-אלף שקלים.
אמיר כוכבי :יגאל ,משהו אחרון להגיד לנו,
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מאיר חלוואני ... :איזושהי הערכה נוספת ,ולא חשוב כרגע איך את קוראת לזה ,שכר ,מתנה ,לא חשוב
מה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :או קיי ,טוב.
אביטל בר:

אני יכולה להגיד שהתמיכה שניתנת להם נחשבת גבוהה לעומת ערים אחרות .זה מספיק
לשכר וגם לבדיקות השתן שהם עורכות שם  ...פרסום.

כנרת אלישע כהן ... :בערים אחרות,
מאיר חלוואני :לא צריך?
אביטל בר:

 ...הם  ...מניעה .אני ...

מאיר חלוואני :אנחנו יודעים שקשה להם לאסוף סביבם מתנדבים שיעשו את בדיקות השתן .קשה להם
עם הכוח האדם שיש שם ואם,
אביטל בר:

למי?

מאיר חלוואני :לאיפה שזה נמצא,
אביטל בר:

זה לא בצוות שלי .אני לא שמעתי על זה אף פעם.

מאיר חלוואני :לא שמעת את זה? או קיי.
יגאל שמעון :או קיי ,תודה .תעלי את זה בבקשה להצבעה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

מאיר חלוואני :או קיי.
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של מאיר להעלות את סעיף  21.5עמותת אל-סם מ 163-אלף שקל ל?200-
מי בעד? נוה ,מאיר ,עדי ,אמיר ,מי?

יגאל שמעון :הצבעה ,חברים.
ניצה משה:

אתם שוב פעם מפסיקים אותי באמצע ההצבעה.

מאיר חלוואני :לא ,משה את היד ,פשוט.
ניצה משה:

אני לא ראיתי אותו ,או קיי ? אני ראיתי את נוה ,מאיר ,עדי ,יעל ,אמיר .ראיתי אותך
קודם .נדב,

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד?

יגאל שמעון :מי נגד? יגאל,
ניצה משה:

יגאל הררי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה ,אופיר ואביאל
ואביבה.
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הצבעה:
 6בעד הצעתו של מר מאיר חלוואני :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,יעל ברזילי ,אמיר כוכבי
ונדב דואני.
 9נגד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ ואביבה גוטרמן.
החלטה מס' :172/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתו של מר מאיר חלוואני על סעיף  21.5כך שהתבחין נשאר כפי שהיה
והסכום יעמוד על .₪ 163,000
===========================================================
נדב דואני:

יגאל ,מכיוון שזה לא עבר אני ,מאיר ,אני אקיים דיון בוועדה למאבק בנגע הסמים
והאלכוהול בנושא הזה .אביטל ,כנרת ,אני אשמח כמובן,

יגאל שמעון :יופי,
נדב דואני:

כנרת תמיד משתתפת .נקיים דיון בדיוק בנושא של עמותת אל-סם,

יגאל שמעון :תודה רבה.
נדב דואני:

רגע .נושא התקציב ,הפעילות שלהם .אנחנו נקיים את זה ממש בחודשים הקרובים.

יגאל שמעון :תודה ,עוברים לסעיף  .62בבקשה.
ניצה משה:

רבותיי ,אני עוברת לסעיף,

נדב דואני:

נקיים דיון רציני ונערך לזה.

יגאל הררי:

יופי.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .62

יגאל שמעון :כן ,תציעי.
יעל ברזילי:

יש לנו עוד הצעות אבל.

יגאל שמעון :אני נתתי לכם ולא רציתם .בבקשה.
יעל ברזילי:

לא סיימנו,

יגאל שמעון :אני נתתי לכם ולא רציתם .תודה .כן ,תמשיכי.
ניצה משה:

סעיף .62

יגאל שמעון :אני מתנהג ,נכון ,נכון .אתם צודקים.
ניצה משה:

.62

יעל ברזילי:

יגאל ,יש לנו עוד,

ניצה משה:

תבחינים נוספים בתחום התרבות,
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יעל ברזילי:

 ...אחד אחד בגלל הבלגן שאתם יצרתם אז בבקשה,

יגאל שמעון :כן .סעיף  62בבקשה.
ניצה משה:

סעיף ,62

יעל ברזילי:

יגאל,

מאיר חלוואני :אבל יעל לא הספיקה להעלות את זה.
יעל ברזילי:

לא הספקתי להעלות אותם.

ניצה משה:

אני,

יגאל שמעון :יעל .את מבקשת רק שני סעיפים וזהו? בטוח?
יעל ברזילי:

כן.

יגאל הררי:

אתה טועה.

יגאל שמעון :בלי תכסיסים?
יעל ברזילי:

אני יודעת לספור.

יגאל שמעון :בלי תכסיסים? בבקשה.
יעל ברזילי:

סעיף ,34

יגאל שמעון :בגלל שאת חברת מועצה שאני מאוד מכבד.
נדב דואני:

ורגע ,אם אתה לא מכבד אתה גם צריך לתת .אתה לא יכול להפלות.

יגאל שמעון :אני לא יכול להגיד לה לא.
 :20:00חבר מועצת העירייה מר נוה גור עוזב את חדר הישיבות.
ניצה משה:

רבותיי ,סעיף  .34ענף ספורט,

יעל ברזילי:

ענף ספורט שלפחות שליש מהמשתתפים בו ספורטאיות יהיה זכאי במקום  10אחוז ל.20-

יגאל שמעון :מה אתה אומר?
יעל ברזילי:

אני מעלה לכם כל פעם בקטנה ,אתם יכולים לעמוד בזה.

(מדברים יחד)
חיים שאבי :איפה היית בוועדת ספורט .היינו עושים דיון מקצועי,
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .רבותיי ,מי בעד?

יגאל שמעון :מי בעד ההצעה של יעל?
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של יעל?

מאיר חלוואני :אפשר לדעת מה ההצעה?
ניצה משה:

היא הקריאה .מאיר ,היא הקריאה את ההצעה .במקום ,אני עוד פעם ,במקום  10אחוז,
 20אחוז.
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מאיר חלוואני :אני בעד.
ניצה משה:

מאיר ,עדי,

יגאל שמעון :אביבה ,נדב,
ניצה משה:

יעל ואמיר.

דוברת:

לפחות חברות המועצה ,כי זה לנשים.

ניצה משה:

יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקווה ,יגאל הררי ,אופיר ואביאל.

הצבעה:
 6בעד הצעתה של הגב' יעל ברזילי על סעיף  34בתבחינים לחלוקה לענפי ספורט אישיים:
מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ואביבה גוטרמן.
 8נגד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ.
החלטה מס' :173/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתה של הגב' יעל ברזילי על סעיף  34לתבחינים ,כך שהתבחין נשאר כפי
שהיה והתוספת תעמוד על .10%
===========================================================
יגאל שמעון :תודה רבה ,ההצעה לא עברה .כן ,עוד אחד יש לך .כן.
יעל ברזילי:

ההצעה הבאה היא ,יש שאלה שקודמת לה .מישהו יכול להסביר בבקשה את סעיף ?55

(מדברים יחד)
יעל ברזילי:

 ...שיתוף הפעולה אל מול העירייה ומה שיתוף הפעולה הזה כולל כי על סמך זה הן
מקבלות  10אחוז ולמה כל העמותות בעצם לא עושות שיתוף פעולה עם העירייה ולכן לא
כולם זכאים ל 10-אחוז .מי יודע לענות?

יגאל שמעון :מה התשובה ,מה השאלה שוב?
יעל ברזילי:

השאלה ,סעיף  55אומר ש 10-אחוז יחולקו על השתתפות בפרויקטים משותפים שהוגדרו
על ידי העירייה ,על פי המלצת מחלקת נוער .אז השאלה שלי היא,

יגאל הררי:

מה הבעיה?

יעל ברזילי:

לא ,אין בעיה .השאלה שלי איך נבחרות העמותות שאיתן נעשה שיתוף הפעולה ,כמה
עמותות יש איתן שיתוף פעולה בכלל ולמה לא כל העמותות משתפות פעולה עם העירייה
וכמשתמע מכך מקבלות  10אחוז ומה שיתוף הפעולה.
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משה חנוכה :אי אפשר לכפות על ארגון נוער או על תנועת נוער לשתף פעולה עם העירייה .אנחנו באים
לעודד ,נגיד תנועת הצופים עושה "יום מעשים טובים" לכלל תנועות הנוער ,או הנוער
העובד עושים טקס רבין עירוני ,אנחנו מודדים אתכם .אתם לא יכולים לעשות שיתופי
פעולה ,אתם תנועת נוער .זה הייחודיות שלכם .אבל מי שייקח על עצמו ויעשה פעילויות
עירוניות יזכה לעוד תמיכה מהעירייה.
יעל ברזילי:

לא ,אין בעיה .אני שואלת,

ירון סולברג :יעל ,האם שנה שעברה לא היה למשל? אני מחזיק את שנה שעברה .יש לך תמונת מצב
שאת יודעת שיש עמותה שלא קיבלה על דבר כזה?
יעל ברזילי:

לא .אני שואלת ,אני לא יודעת.

ירון סולברג :כי לפי הידוע לנו אין איזה עמותה חריגה בעניין ,כולן מקבלות,
יעל ברזילי:

זאת אומרת שכולן מקבלות  10אחוז?

משה חנוכה :כולן קיבלו בשנה שעברה ,כן.
יעל ברזילי:

רגע ,ו,

אמיר כוכבי :לא .ה 10-אחוז התחלקו בין כולם ,לא כל אחד קיבל  10אחוז.
משה חנוכה :לא 10 .אחוז,
חיים שאבי :נראה לי בני עקיבא לא קיבלו .בני עקיבא.
אמיר כוכבי 10 :אחוז מסך כל התמיכות מחולק בין כל העמותות?
משה חנוכה :מחולק באופן שווה.
(מדברים יחד)
ירון סולברג :תראו ,אני רואה את  3תנועות הנוער ,אני מחזיק את נספח שה,
משה חנוכה :אני לא חושב שזה נכון ,זה מה שקרה בפועל,
ירון סולברג :אז בפרויקטים משותפים כולן ,כי הנוער העובד ,תנועת הצופים ועקיבא קיבלו  6,500כל
אחת ובגין פרויקטים מיוחדים כל אחת קיבלה .3,250
יעל ברזילי:

או קיי  .זה בעצם זה ,זאת אומרת העמותה ,הארגון ,צריך להגיש בקשה לפני ,להודיע,

משה חנוכה :יש המלצה של הצוות המקצועי על בסיס הפרויקטים שהם עושים לאורך השנה .זה
לדוגמה.
אמיר כוכבי :זה מופיע בקטגוריה של ארגוני נוער ומה שירון סולברג הקריא זה של תנועות נוער.
ירון סולברג :רגע ,אז נבדוק ,אז בוא נקריא גם את כנפיים של קרמבו והתנועה המסורתית .נמשיך .שם
יש סכום בגין פרויקטים משותפים ,שתי העמותות קיבלו  2,750ובסכום בגין פרויקטים
ויוזמות .2,750
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משה חנוכה :ירון ,אני מסכים שזה לא היה צריך להיות שווה בשווה .יש באמת תנועות נוער עם יותר
פעילות.
(מדברים יחד)
משה חנוכה :ירון ,הם מדברים על הקריטריון ,לא על איך חילקו אותו.
יעל ברזילי:

אחרי שעניתם לי אני מבקשת להעלות את זה במקום ,אתם מקשיבים לי? הלו? שלום.
עכשיו אחרי שעניתם לי על השאלה אני מבקשת להגדיל את האחוז הזה ל.20-

חיים שאבי :יופי .מעולה.
משה חנוכה :אני חושב שזה קצת בעייתי,
ירון סולברג :רגע ,על חשבון מה זה יבוא?
משה חנוכה :יש כמה עקרונות שאנחנו רוצים לקדם .זה מה שאני אומר ,אם אנחנו רוצים לעודד,
ירון סולברג :אם את מעלה ,את צריכה להוריד...
יעל ברזילי:

על חשבון הגדלת תקציב התמיכות.

ירון סולברג :ה כל באחוזים מגיע למאה ,בחלק הזה .אם את מורידה מדבר מסוים או מוסיפה את
צריכה,
משה חנוכה :זה איזון בין הרצון של העירייה להיות שותפה לפעילות לבין כמות המדריכים והפעילויות
הנוספות שהם עושים,
עדי ברמוחה :אבל היא מסתמכת על סך הכל של הגדלת התמיכה הכולל,
(מדברים יחד)
חיים שאבי :אם רוצים באמת לעשות ולשנות זה לא רציני לבוא עכשיו לחפש  10אחוז.
יעל ברזילי:

בסדר ,אבל,

חיים שאבי :זה לא רציני .אני איתך ,רוצה לשנות .אבל בואי לוועדת ספורט,
נדב דואני:

בוא נכנס ועדת ספורט בשבוע הבא לדון בנושא הזה להמשך?

(מדברים יחד)
משה חנוכה :באמת .מה שהומלץ על ידי מרכז שלטון מקומי מועצת תנועות הנוער ו,
יגאל שמעון :יעל ,אני לא חושב שההצעה שלך היא ריאלית .חבל.
משה חנוכה ... :הרצון של העירייה להיות חלק מהפעילות של התנועות.
אמיר כוכבי :יגאל ,אני די בטוח שאתה לא מבין אפילו את ההצעה שלה אז אל,
יגאל שמעון :להוריד מתנועות הנוער ולחלק ,לתת לוועדה יותר לחלק .נו באמת ,אין לי בעיה.
יעל ברזילי:

קודם כל ... ,שנייה ,שנייה.

יגאל שמעון :תעלי את זה להצבעה בבקשה.
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יעל ברזילי:

שנייה ,קודם כל,

יגאל שמעון :אין שום בעיה ,נעלה להצבעה.
יעל ברזילי:

לא זה מה שאמרתי.

יגאל שמעון :אני לא אתן לפגוע בתנועות הנוער .לא מוכן לזה.
יעל ברזילי:

תגיד לי ,אתה זוכר עם מי אתה מדבר? מה אתה,

יגאל שמעון :אני לא מוכן לפגוע בתנועות הנוער ,לא רוצה .עם כל הכבוד.
יעל ברזילי:

על מה אתה בכלל?

יגאל שמעון :אני לא אתן יד לפגוע בתנועות הנוער ... .אני לא כמוך.
אמיר כוכבי :אתה פוגע בהן כשאתה מעלה להורים שלהם ארנונה
יגאל שמעון :אני לא אפגע בהן בתקציב.
אמיר כוכבי :אתה פוגע בהם כשאתה נותן דוחות להורים שלהם שמורידים אותם בדרך לפעילות,
יגאל ,אתה פוגע בתנועות הנוער,
ניצה משה:

רבותיי ,אני מעלה להצבעה .מי בעד?

אמיר כוכבי :וכל יום כשאתה קם בבוקר לעבודה.
ניצה משה:

מי בעד,

אמיר כוכבי :אני מציע שתישאר לישון.
נדב דואני:

תחזרי על ההצעה בבקשה.

ניצה משה:

מי בעד ההצעה של יעל סעיף  55להעלות מ 10-אחוז השתתפות בפרויקטים משותפים של
תנועות הנוער יחד עם העירייה ל 20-אחוז .מי בעד? אמיר ,יעל ,מאיר ,מי נגד?

יגאל שמעון :מי נגד? בבקשה?
ניצה משה:

חיים .נדב ,מה הצבעת? נמנע ,רגע .בסדר .מי נגד? יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,יגאל
הררי ,טואיל ואביאל.

יגאל שמעון :מי נמנע?
ניצה משה:

מי נמנע? נדב אמר שהוא נמנע ,ואביבה.

הצבעה:
 3בעד הצעתה של הגב' יעל ברזילי על סעיף  :55אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,מאיר חלוואני.
 7נגד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ.
 2נמנעו :נדב דואני ואביבה גוטרמן.
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החלטה מס' :174/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתה של הגב' יעל ברזילי על סעיף  55לתבחינים כך שהתבחין נשאר
כפי שהיה ויעמוד על .10%
==========================================================
יגאל שמעון :תודה ,ההצעה לא עברה .סעיף  ,62קדימה.
יגאל הררי:

יופי.

ניצה משה:

טוב ,הגענו,

נדב דואני:

עכשיו מתחילים לפי הסדר?

ניצה משה:

עכשיו הולכים לפי הסדר.

מאיר חלוואני :אני רק מציע שתיקח את ההערה שלך שאנחנו פוגעים בנוער .אתה ,אתה,
נדב דואני:

עזוב ,הוא לא מאמין בזה .נו .גם הוא יודע שזה לא נכון.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .62

אמיר כוכבי :הוא קם בבוקר ופוגע בכל התושבים.
ניצה משה:

סעיף  .62תבחינים נוספים בתחום התרבות,

אמיר כוכבי :יגאל  ...ולפגוע בתושבים.
ניצה משה:

רבותיי .תבחינים נוספים בתחום התרבות.

נדב דואני:

סעיף ?62

ניצה משה:

 .62עמותה בעלת תרומה ייחודית בתחום התרבות אשר ממצבת בתחום פעילותה את
הוד השרון בארץ ,על העמותה להוכיח כי השירות הניתן על ידה מעניק לציבור תושבי הוד
השרון,

נדב דואני:

רגע ,סליחה .את מקריאה כי זה סעיף חדש?

ניצה משה:

לא ,אני מקריאה את השינוי לתבחין.

נדב דואני:

אה ,או קיי 62 .מה? ?3 ,2 ?62.1

ניצה משה:

 62לתבחינים .הצעת ועדת התמיכות,

יגאל הררי:

את כולו.

נדב דואני:

את כולו משנים?

ניצה משה:

במקום סעיף  62הקיים יבוא נוסח חדש,

ירון סולברג :מופיע לכם כנספח ,ניצה דקה ,ברשותך.
יגאל הררי:

בעמוד  4של הזה.
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ירון סולברג :מופיע לך נספח ב' סעיף  ,14זה דף  3למטה .הסעיף כולו ,אולי נצטרך להגיד ,התבחינים
הקודמים גם היה בשנה שעברה ,לא היו בדיוק מוגדרים .התבחינים הקודמים בנושא הזה
של התרבות לא נתנו מענה הולם .עמדנו על כך גם באישור התבחינים בשנה שעברה.
המנכ"לית הביאה כאן נוסח שהועתק מעיריית רעננה .חשבנו שהמודל הזה הוא חוקי,
הוא סביר ,הוא בטח יותר טוב מהמצב הקודם שהיה .זה לא אומר שלא צריך לתקן אותו
אבל באופן יחסי הוא יותר טוב .הוא כבר מדבר על אחוזים מתחלקים 100 ,אחוז שלמים
שאפשר לחלק אותם .אנחנו נוכל לעבוד עם זה בוועדת תמיכות ולחלק לפי זה תמיכות.
אז זאת ההצעה .היא מחליפה במלואה את סעיף  62הישן ,הקודם.
יגאל שמעון :או קיי.
ניצה משה:

או קיי ,מי בעד?

אמיר כוכבי :אני לא מבין את הסעיף הזה.
נדב דואני:

אתם מבטלים את כל ג'  ?6מבטלים ,מחליפים את ג'  6בסעיף חדש?

יגאל הררי:

אפשר להצביע?

ניצה משה:

כן.

יגאל הררי:

הצבענו ,מי בעד?

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אני לא מבין את תת-סעיף ג' בסעיף הזה .אפשר לקבל הסבר?
ירון סולברג :תת-סעיף ג',
(מדברים יחד)
ירון סולברג :זה נראה על פניו כסעיף של שיקול דעת שכמובן יאושר על ידי המועצה אבל ביחס,
לחוות דעת ,ביחס לחוות דעת ,אמיר כוכבי שואל לגבי סעיף  62ג' בהצעה .יש ג' .יש ג'20 .
אחוז מסך התקציב יחולק בין מבקשי התמיכה בהתייחס לפעילות של העמותה למען
הקהילה בהוד ה שרון ,על פי נימוקים שיירשמו .אז זה מעין סעיף שהוא פתוח ,יהיו
נימוקים .הוועדה תרשום אותם ואחר כך הם יובאו לאישור במועצת העיר .להבדיל
מדברים אחרים זה סוג של מרווח שיקול דעת של הגורם הממליץ בעירייה .מחלקת
התרבות ,לצורך העניין.
יעל ברזילי:

זה לא עושה בדיוק הפוך?

ירון סולברג :מה?
אמיר כוכבי :זה עושה בדיוק הפוך ממה שהתבחינים האלה אמורים לעשות .מה זה,
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ירון סולברג :לא .יש  25אחוז בסעיף א' .תחולק לפי כמות אירועים 45 .אחוז תחולק לפי כמות
האירועים בהוד השרון .ג' משאיר שיקול דעת ביחס לעמותה למען הקהילה .בפעילויות
תרבות שאותה עמותה עושה למען הקהילה .זה רק  20אחוז,
אמיר כוכבי :אבל אפשר גם עם  10אחוז בהמשך .בסעיף ד' זה גם שיקול דעת.
נדב דואני:

גם שיקול דעת.

ירון סולברג :נכון.
נדב דואני:

אז מה ,למה ש,

ירון סולברג :אתם יכולים לשנות ,חברים .אני מסביר ,תעיינו רגע בתבחינים,
אמיר כוכבי :גם כשמעתיקים מרעננה צריך לדעת איך עושים.
ירון סולברג :אז אין בעיה ,אתם יכולים לשנות .תסתכלו מה אישרתם בפעמים הקודמות,
נדב דואני:

אם אפשר ,מי שהציע את ההצעה,

ירון סולברג :התבחינים,
נדב דואני:

יסביר בבקשה למה הוא הביא את זה להצעה כזו .אני מבקש הסבר למה יש פעמיים
שיקול דעת שעומד על  35אחוז .מי הגיש את ההצעה הזאתי? רגע ,מי הגיש את ההצעה?

יגאל הררי:

קודם כל ,המנכ"לית ,רק רגע .אני רוצה להגיד משהו.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אם הביאה המנכ"לית שתסביר בבקשה מה זה ההצעה הזאת .היא עומדת מאחורי זה.

יגאל הררי:

אני רוצה לענות.

נדב דואני:

לא ,יגאל .יש לך הסבר? מי עונה?

יגאל שמעון :יגאל הררי ,יושב ראש הוועדה.
נדב דואני:

אני יודע שהוא יושב ראש ועדת המשנה.

יגאל הררי:

אני קיבלתי הסבר ואני אענה .תקרא את הסעיף טוב ,את ג' ואת ד' ,ותראה שהם שונים.

אמיר כוכבי :קראנו.
נדב דואני:

מה שונים בהם?

יגאל הררי:

אחד נותן את התמיכה בהתייחס לפעילות העמותה למען הקהילה בהוד השרון לפי
נתונים שרשמו ,והשני מכלל התקציב ,מכלל התקציב תמיכה.

נדב דואני:

מה זה מכלל תקציב התמיכה .יש לך סעיף אחד של תרבות.

ירון סולברג :ג' זה שניהם,
נדב דואני:

מה זה ,זה שניהם אותו דבר .יש לך סעיף,

יגאל הררי:

 ...לפי שיקול דעת מיוחד.
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נדב דואני:

אבל מה ההבדל בין ג' ל-ד'?

יגאל הררי:

לפי שיקול דעת,

ירון סולברג :סליחה ,תן לי להשיב.
יגאל הררי:

המיוחד זה,

ירון סולברג :אין הרבה הבדל,
נדב דואני:

תודה רבה.

ירון סולברג :סעיף ג' ,רק אני באמצע הפסיק .סעיף ג',
נדב דואני:

לא ,אבל תשים נקודה.

ירון סולברג :סעיף ג' מתייחס לתרומה לקהילה ושם יופעל שיקול הדעת וסעיף ד'  10אחוז למטה
מתייחס ל,
נדב דואני:

שיקול דעת כללי.

ירון סולברג :בדיוק.
נדב דואני:

זה שטויות .זה הכל אותו דבר.

יגאל הררי:

טוב.

נדב דואני:

או קיי? אם זה סל תרבות זה,

יגאל שמעון :או קיי .אפשר להצביע ,בבקשה.
נדב דואני:

רגע ,רגע.

אמיר כוכבי :אני רוצה שיירשם בפרוטוקול שכשמעתיקים מרעננה זה בסדר אבל ברעננה יש תרבות
בעיר ,בגלל זה הם מעודדים את התרבות שלהם גם לצאת החוצה.
יגאל שמעון :מה אתה אומר ,שאין פה תרבות?
עדי ברמוחה :או קיי ,אני רוצה לשאול משהו .אפשר לשאול משהו?
יגאל הררי:

לא ,אי אפשר לשאול.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אי אפשר לשמוע כלום ,רבותיי,

נדב דואני:

מי זו הוועדה שתפעיל שיקול דעת?

עדי ברמוחה :ועדת תמיכות,
יגאל הררי:

ועדת תמיכות .יגאל,

נדב דואני:

רגע ,של נבחרי הציבור?

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

יגאל ,תסביר לי משהו .מי זו הוועדה שתפעיל שיקול דעת?
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יגאל הררי:

ועדת תמיכות.

יגאל שמעון :הוועדה המקצועית כמובן.
נדב דואני:

אז יגאל אומר תמיכות ,אתה אומר מקצועית.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

ועדת תמיכות לא המשנה .אבל אתם תביאו את זה להמלצה לאישור פעם נוספת או
שאתם מחליטים?

ירון סולברג :נכון.
נדב דואני:

אז אתם תחליטו ,תביאו לנו להמלצה,

ירון סולברג :ברור,
נדב דואני:

ואנחנו נוכל לשנות את זה.

יגאל הררי:

כן.

עדי ברמוחה :רגע .אני רוצה לשאול,
ירון סולברג :לא .מאשרים או לא מאשרים את מה שאנחנו ממליצים.
עדי ברמוחה :הם שינוי הסעיף הזה ,האם שינוי התבחינים האלה נועדו לתזמורת הבין-דורית?
ירון סולברג :גם .לתת מענה גם לה.
עדי ברמוחה :אז לפי איזה קריטריונים? כי השאלה שלי,
ירון סולברג :אני לא יודע עכשיו לתת לך,
עדי ברמוחה :רגע,
ירון סולברג :על עמותה ספציפית.
עדי ברמוחה :אז אתה מבין איפה הבעיה?
ירון סולברג :לא.
עדי ברמוחה :כי כשאני שאלתי ,רגע .כשאני שאלתי בישיבה הקודמת לגבי ה 120-אלף שקלים אז
אמרה חנה שזה  30אלף שקל לאירוע,
חנה גולן:

שנה שעברה עשינו תחשיב לפי  4הופעות.

עדי ברמוחה :יפה .אז אפשר היה לכמת את זה בכסף.
אמיר כוכבי :לפי רעננה.
עדי ברמוחה :לפי התבחינים פה אני לא יודעת כל כך אך לכמת את זה.
ירון סולברג :חברים ,זאת הצעה .הנה לכם ,חבל על הרבע שעה,
עדי ברמוחה :רגע ,רגע .אני מציעה,
ירון סולברג :חבל על הרבע שעה האחרונה,
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עדי ברמוחה :אז אני שואלת.
ירון סולברג :תציעו ,תצביעו.
עדי ברמוחה :או קיי .אבל צריך להיות תקרה להצעה הזאת.
יגאל הררי:

תעלי את זה,

עדי ברמוחה :רגע ,יגאל הררי.
יגאל הררי:

תעלי,

עדי ברמוחה :אני גם יודעת להרים את הקול ,תאמין לי.
יגאל הררי:

מה הבעיה,

עדי ברמוחה :ואני מגיעה לדציבלים יותר גבוהים משלך ,אז תרגיע.
יגאל הררי:

מה הנאומים?

עדי ברמוחה :תרגיע.
יגאל הררי:

מה ההצעה שלך?

עדי ברמוחה :תרגיע .אני חושבת שצריך לתחום את זה באיזשהו סכום ,אתה יודע ,אז היה  120אז
לתחום את זה,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :רגע ,המקסימלי,
ירון סולברג :אתם תוחמים ,סליחה חבר'ה ,בואו נראה רגע את התהליך,
עדי ברמוחה :או קיי.
ירון סולברג :כשיגיע חודש נובמבר ואתם תדונו בתקציב עירייה ,יהיה תקציב שמופיע סעיף תקציבי
תמיכות ב תרבות .כמו ש ,כמו שיהיה לתמיכות דת ,כמו שיהיה לתמיכות ספורט ,יהיה גם
תקציב של תמיכות תרבות .התמיכות תרבות אתם תקבעו את הסכום שם .אנחנו לא
דנים כרגע בסכום .שם תקבעו את התחימה שאת מחפשת אותה .זה מה שאני מתכוון.
עדי ברמוחה :זה לא מה שהיה אז עם התזמורת הבין-דורית.
ירון סולברג :אבל עם התזמורת היה שנה שעברה,
חנה גולן:

 ...גם התזמורת נוכל להגיש וגם קוורטט יוכל להגיש ,בסדר?

אביבה גוטרמן :אני רוצה להגיד משהו .אני מאוד רוצה את הסעיף הזה כיוון שהפעם זה לתזמורת הבין-
תחומית ,תמיד מצאנו דרכים ,מצאו דרכים איך לשלם ,ואני כן חושבת שלצורך התרבות
ישנם גופים לעתים שהם לא כאלה ,שהם צריכים תמיכה ואנחנו לא מצליחים לתת להם,
עדי ברמוחה :בגלל שהם,
אביבה גוטרמן :ולכן,
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חנה גולן:

יוכלו להגיש.

יגאל שמעון :תודה ,תודה .אני מעלה את זה להצבעה ,סעיף  ,62כן.
אביבה גוטרמן :אני בעד.
יגאל שמעון :תודה .אז מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד ,רבותיי?

נדב דואני:

אם אביבה ,עם הסבר כזה מנומק ,מה שחיכינו הרבה זמן בעד ,אז גם אני בעד .חבל שלא
הסברתם את זה.

יגאל שמעון :כן ,מי בעד חברים?
ניצה משה:

חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,מאיר ,עדי ,יגאל הררי ,אופיר ,אביאל ,אביבה ,נדב .מי
נגד? אמיר ויעל.

הצבעה:
 12בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ונדב דואני.
 2נגד :יעל ברזילי ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :175/16
מועצת העירייה מחליטה לקבל את המלצת הצוות המקצועי למתן תמיכות ומאשרת את סעיף ג– 6.
תבחינים נוספים בתחום התרבות כפי שהומלץ על ידי הצוות הנ"ל.
==========================================================
יגאל שמעון :או קיי ,ההצעה עברה .בבקשה.
יגאל הררי:

סעיף .65

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  65לתבחינים.

חיים שאבי :מי בעד?
ניצה משה:

רגע,

עדי ברמוחה :רק שמעת ,אתה יודע כוללים אז אתה ישר לא רוצה שיצביעו?
נדב דואני:

 ...שלי ,סליחה ,תקריאי .אה ,של עדי.

ניצה משה:

של עדי .כן .סעיף  65לתבחינים,

יגאל הררי:

מי בעד מי נגד ,זה יש,

ניצה משה :עמוד  ,4סעיף  . 15מדובר על הקטגוריה הראשונה בהפעלת כוללים .הצעת המועצה ,חברת
המועצה ברמוחה ,על סעיף , ,.65
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יגאל הררי:

היא מדברת על כל הסעיף.

ניצה משה:

לא ,אני מדברת על  50אחוז מתקציב תמיכות 50 .אחוז היה .עדי מבקשת שתינתן תמיכה
לכוללים רק אם שיעור האברכים תושבי העיר שנמצאים במסגרת עולה על  60אחוז.

אביבה גוטרמן :הגיוני.
עדי ברמוחה :כן .כי אם,
אמיר כוכבי :אני רוצה לתקן ל.80-
עדי ברמוחה :די ,נו .אמיר .די.
ניצה משה:

או קיי,

עדי ברמוחה :אם יש בכולל  9אברכים ששניים מתוכם תושבי הוד השרון,
ניצה משה:

רבותיי ,מי בעד .אני מעלה להצבעה .מי בעד הצעת עדי?

אמיר כוכבי :רגע ,זה הכוללים של ...
(מדברים יחד)
ירון סולברג :אני מצטער ,אני לא הבנתי .עדי,
עדי ברמוחה :כן.
ירון סולברג :בואו רק נבין על מה מצביעים.
עדי ברמוחה :יאללה.
ירון סולברג :סעיף  ,65סעיף  ,65את רוצה לשנות .ברישא שכתוב  50אחוז בואי נבין שנייה .זה  50אחוז
למעלה הולך לכוללים ו 50-אחוז לפעילות דת כלל יישובית.
עדי ברמוחה :אתם ,אתם שיניתם את הבקשה שלי ואני אקריא לך את ה,
ירון סולברג :רגע .דקה .אז אולי טעינו אז אני רק רוצה להבין ,דקה .קודם כל ,כאשר מדובר על
אחוזים אז החלוקה בין פעילות דת כלל יישובית ובין כוללים .50-50 ,אם רוצים לשנות
את ה 60-זה לא המקום כאן .דקה.
נדב דואני:

למה?

ירון סולברג :סליחה ,אני רק רוצה להבין מה ,אני יודע ,אתה היחיד שמסתכל עלי ואני מסתכל עליך
חזרה.
מאיר חלוואני :אני מקשיב בקשב רב.
ירון סולברג :בסדר ,אני ,אין בעיה.
נדב דואני:

סעיף .67

ירון סולברג :אז השאלה מה בדיוק עדי רוצה לתקן.
עדי ברמוחה :אתם ,רגע ,שנייה .די .אתם עיוותתם את הבקשה שלי,
89

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

אביבה גוטרמן :חבר'ה ,כבר היו לנו כוללים שרובם בכלל לא מהוד השרון .היו .והורידו את זה וזה
בסדר ואני חושבת שצריך,
נדב דואני:

חיים כבר סגר אותנו ,לא מצביעים אז הוא סגר אותם

(מדברים יחד)
ירון סולברג :עדי ,אני יכול להראות לך מה כתבת.
עדי ברמוחה :אז תראה לי .אני גם דיברתי עם,
אביבה גוטרמן ... :חיים מה זה קשור עניי עירך קודמים .אז אני,
אופיר טואיל :אביבה ,נותנים ,נותנים .בניקוד נותנים לתושבי העיר יותר.
(מדברים יחד)
חיים שאבי :יש להם בהרבה במסגרת הכללית עדיפות .בניקוד יותר גדול.
יגאל שמעון :טוב ,חברים ,אפשר?
עדי ברמוחה :תושבי העיר שנמצאים במסגרת,
ירון סולברג :זה לא  ...אברכים .לא כתוב ...
חיים שאבי :פעם הבאה באים עם הצעה שלנו ולא עם  100הצעות .זה פעם הבאה.
נדב דואני:

אתה רוצה להחליף את יושב ראש ועדת המשנה לתמיכות?

חיים שאבי :לא.
נדב דואני:

למה? לא אהבת את העבודה שהוא עשה?

חיים שאבי :עבודה מעולה.
נדב דואני:

אז למה אתה רוצה לשנות אם היא מעולה?

חיים שאבי :מעולה.
נדב דואני:

אז למה אתה רוצה לשנות?

חיים שאבי :כי זה לא התפקיד שלה לקבוע את התבחינים.
נדב דואני:

אז אתה אומר שהעבודה לא הייתה טובה.

יגאל שמעון :טוב ,חברים .אפשר?
נדב דואני:

אז אתה רוצה להחליף אותו ? יגאל ,חיים סגן ראש העירייה רוצה להחליף את יושב ראש
ועדת המשנה לתמיכות כי העבודה לא הייתה טובה.

יגאל הררי:

אני אשמח לתת לו.

נדב דואני:

אין ספק .הוא עושה עבודה נהדרת .הוא עושה עבודה נהדרת בוועדת כספים ,עבודה
נהדרת בוועדת ספורט ,עבודה נהדרת בחברה למוסדות.

חיים שאבי :שיגיד מה שהוא רוצה.
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עדי ברמוחה :אז אני חוזרת על מה שביקשתי ,וביקשתי את זה ,שוב אני חוזרת על זה .ביקשתי תוספת,
לא רישא ולא ,67
יגאל שמעון :תודה .מי בעד ההצעה?
עדי ברמוחה :תוספת.
ירון סולברג :רגע ,רגע.
חיים שאבי :תוספת למה? לכוללים? בעד.
עדי ברמוחה :אני מבקשת,
יגאל הררי:

לא ,היא לא מוסיפה כסף לכוללים .היא רוצה להוסיף,

ירון סולברג :אפשר?
ניצה משה:

כן.

ירון סולברג :ההצעה היא כזאת .שאחרי סעיף  65יבוא סעיף  65א' ,זו ההצעה של עדי ,ושם יהיה כתוב
את מה שכתבנו בהצעה ,כלומר יבוא סעיף חדש 65 ,א' ,שייאמר בו .תינתן תמיכה
לכוללים רק אם שיעור האברכים תושבי העיר שנמצאים במסגרת עולה על  60אחוז.
עדי ברמוחה :נכון.
ירון סולברג :יופי .זאת ההצעה ,מי בעד נגד ,ניצה .בבקשה.
יגאל שמעון :ומה ההצעה של,
אופיר טואיל :נשאר אותו דבר.
ניצה משה:

מי בעד? זאת ההצעה של עדי ,מי בעד ההצעה של עדי? רבותיי,

דובר:

לא .ההצעה שלנו זה התבחינים.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

כן ,מי בעד ההצעה של עדי? יעל ,נדב ,אביבה ,מאיר ועדי .מי נגד? יגאל שמעון ,חיים
שאבי ,כנרת ,תקוה ,יגאל הררי ,אופיר ואביאל.

הצבעה:
 5בעד ההצעה של עדי  :יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני ועדי ברמוחה.
 7נגד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ואביאל
אברמוביץ.
החלטה מס' :176/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתה של הגב' עדי ברמוחה בסעיף  65לתבחינים  -הפעלת כוללים
כך שהתבחין נשאר כפי שהיה .50%
==========================================================
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יגאל שמעון :או קיי ,ההצעה לא עברה,
ירון סולברג :ההצעה לא עברה.
יגאל שמעון :ההצעה לא עברה ,סעיף הבא.
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .סעיף  69לתבחינים.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

סעיף  69לתבחינים.

יגאל שמעון :חברים ,אפשר להצביע על ?69
נדב דואני:

 ,69כן.

עדי ברמוחה :איך אתם מצביעים פופוליסטי ולא מקצועי.
ניצה משה:

תבחינים,

חיים שאבי :אני מזמין אותך לוועדת דת,
ניצה משה:

רבותיי,

חיים שאבי ... :תציעי את העמדה שלך.
עדי ברמוחה :אתה הרי לא רוצה לראות אותי באף ועדה.
חיים שאבי :אני? חס ושלום.
עדי ברמוחה :אתה תזמין אותי,
חיים שאבי :לוועדת דת הקרובה את מוזמנת להביע את העמדה שלך בנושא הכוללים.
ניצה משה:

תבחינים לגופים ציבוריים שפועלים בתחום איכות סביבה.

חיים שאבי :אני  ...אמנה אותך ליושב ראש הוועדה.
יגאל שמעון :חברים ,כן ,מה השינוי?
נדב דואני:

יגאל ,אפשר לבקש בקשה לפני כן? יש פה תיקון באמת חשוב .לעשות סוף סוף בנושא
עמותות להגנת הסביבה צדק .אני מבקש שתשקלו את זה ברצינות ולא בגלל שאנחנו
הצענו,

עדי ברמוחה :זה לא רק העניין הזה .מאף עמותה הם לא מבקשים הוכחה על תשלום על פרסומים ,רק
מאחלה .אני לא מבינה למה.
אביבה גוטרמן :למה הם מבקשים?
עדי ברמוחה :אני ביקשתי רק למחוק...
יגאל שמעון :מי רוצה להסביר את זה?
יגאל הררי:

יש הצעה  ,2 ,1ו.3-

אביבה גוטרמן :ממתי,
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(מדברים יחד)
יגאל שמעון :או קיי.
אביבה גוטרמן :אני לא ראיתי לאף עמותה כזה סעיף .מה קרה?
יגאל שמעון :מה אתה אומר,
יגאל הררי:

אנחנו משנים רק את הסעיף של השנה .במקום  2016יבוא  .2017זהו.

יגאל שמעון :או קיי.
ניצה משה:

טוב ,אני ,רגע מה? אתה רוצה להגיד משהו חיים?

חיים שאבי :אני מציע שתעלי את זה לוועדה לאיכות הסביבה,
נדב דואני:

 ...מי היושב ראש של הוועדה.

חיים שאבי :מי? אני.
נדב דואני:

אה ,אתה,

חיים שאבי :תעלי את הבקשה הזו .אנחנו נדון בה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,חברים .מי בעד?
ניצה משה:

רגע.

יגאל הררי:

יגאל.

עדי ברמוחה :עכשיו תצביע.
ניצה משה:

טוב ,רבותיי.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

אני מעלה ,רבותיי ,אני מעלה להצבעה את סעיף  .69אני מעלה להצבעה את,

יגאל הררי:

לא ,את לא יכולה להעלות את כל הסעיף.

ירון סולברג :לא ,יש בסעיף,
ניצה משה:

אני מעלה את ההצעה של עדי ,רגע.

ירון סולברג :יש פה שלוש הצעות.
יגאל הררי:

הצעה .3 ,2 ,1

אביבה גוטרמן ... :לפני שאת מעלה את ההצעה ,רגע ,לפני שאת מעלה את ההצעה .אני מבקשת מכם,
חברי האופוזיציה ,אה ,הקואליציה .באמת ,בואו .זה לא דרמטי .בואו תהיו הוגנים .זה
סעיף שזה הם שהכניסו ,אני מבקשת מכם להיות ענייניים .לאף עמותה לא הכניסו סעיף
כזה .להביא פרסומים .באמת ,להראות הוכחה ששילמו עבור פרסומים .זה לא הוגן ,זה
לא ...
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יגאל הררי:

ניצה ,תעלי להצבעה.

אביבה גוטרמן ... :ביקש להצביע,
עדי ברמוחה :אף עמותה באף ,באף נושא ,לא מבקשים ממנה להוכיח,
נדב דואני:

כמו שתבקשו מהתזמורת הבין-דורית הוכחות פרסומים ומהכוללים להוכיח

אביבה גוטרמן :נכון .זה לא פייר.
(מדברים יחד)
חיים שאבי :יש לי שאלה .באמת משנה לכם?
עדי ברמוחה :כן.
חיים שאבי :אז למה עכשיו אתם נזכרים? היית מעלה את זה לוועדה ,היינו דנים בזה והיינו דנים
ומביאים המלצה.
נדב דואני:

אבל זה כתוב.

מאיר חלוואני :זה לא חדש.
נדב דואני:

זה לא חדש.

חיים שאבי :אני איתך ,מה אתה רוצה.
יגאל שמעון :חברים ,מה ההצעה שלכם?
עדי ברמוחה :אני ביקשתי למחוק...
יגאל שמעון :או קיי ,תעלי את זה להצבעה .מי בעד ההצעה,
עדי ברמוחה :אני ביקשתי כבר בחודש מאי,
יגאל שמעון :הבנתי,
עדי ברמוחה :אתה שאלת אז אני עונה.
אביבה גוטרמן :לא ,חיים,
עדי ברמוחה :לפחות תיתן לי לענות לך.
יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :אמרנו מחבלים אז  ...ועדה משנה שעברה,
(מדברים יחד)
חיים שאבי :היא לא אמרה כלום בוועדה.
נדב דואני:

חיים ,נו .זה נושא חשוב.

יגאל שמעון :דברי
חיים שאבי :שנה שעברה שאני הייתי?
יגאל שמעון :חברים ,חברים .עדי ,בבקשה.
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עדי ברמוחה :בשנה שעברה ,כשניסינו ,אביבה .בשנה שעברה כשניסינו,
ניצה משה:

די ,די ,עדי תלמדי .את רוצה פטיש?

עדי ברמוחה :לא ,אני לא צריכה פטיש.
יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :בשנה שעברה שביקשתי לשנות את ,למחוק את השורה הזאת אמרתם לי בואי תציעי את
זה בתבחינים שנה הבאה .אז הנה הגיעה שנה הבאה ואני שוב מבקשת ואביאל יודע כמה
זה חשוב.
יגאל שמעון :יש בעיה עם ההצעה הזאת?
יגאל הררי:

 ...רק עם שינוי התעריף.

יגאל שמעון :או קיי .בסדר גמור .תעלי להצבעה בבקשה .מי בעד ההצעה של,
עדי ברמוחה :נראה אתכם.
ירון סולברג :רגע .יש לי שלוש הצעות .תעלי אחת אחת.
יגאל הררי:

סעיף .16.1

ניצה משה:

סעיף  16.1בנספח ב' במקום  2016יבוא  .2017מי בעד? זה תיקון טכני.

הצבעה:
 14בעד (פה אחד) – יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל  ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי,
נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :177/16
מועצת העירייה מאשרת את התיקון בסעיף  16.1בנספח ב' במקום  2016יבוא .2017
============================================================
יגאל שמעון :פה אחד? תודה.
ניצה משה:

פה אחד .סעיף  .16.2הצעה של,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

סעיף  16.2בנספח ב' ,בסעיף  69לתבחינים של נספח א' ,יבוא :הצעתה של חברת המועצה
ברמוחה במקום  10,000שקל יבוא  12אלף שקל.

עדי ברמוחה :ראיתם ,רק בשנת,
ניצה משה:

מי בעד?

נדב דואני:

פה אחד.

יגאל שמעון :לי אין בעיה,
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נדב דואני:

אין שום בעיה.

עדי ברמוחה :על מה אתה מדבר?
יגאל שמעון :מה? לא הבנתי .על מה אלפיים שקל? לא הבנתי.
נדב דואני:

תוספת .במקום .12 ,10

עדי ברמוחה :במקום  10אלפים  12אלף,
(מדברים יחד)
חיים שאבי :אלפיים שקל  ...ועדה?
יגאל שמעון :אז אני רוצה  ,13אפשר?
חיים שאבי :אני רוצה .15
יגאל שמעון ,15 :או קיי.
חיים שאבי.15 :
יגאל שמעון ,15 :חיים.
דובר:

סגרנו.15 ,

יגאל שמעון :פה אחד? פה אחד.
חיים שאבי :זה הצעה שלי אבל,
יגאל שמעון :תודה רבה.
חיים שאבי :זה אני ,רק אני.
יגאל שמעון :טוב ,תמשיכי .סעיף הבא.
עדי ברמוחה :רגע ,זה באמת פה אחד?
יגאל שמעון :פה אחד.
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) – יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל  ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי,
נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :178/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון בתבחינים לגופים ציבוריים שפועלים בתחום איכות הסביבה –
סעיף  16.2בנספח ב' כך שהסכום יעמוד על סך של . ₪ 15,000
========================================================
דובר:

חיים העביר עוד  ,5כל הכבוד לסגן ראש העיר.

ניצה משה:

ההצעה עברה על  15אלף שקל .אני עוברת הלאה .סעיף  ,16ששש ,סעיף ,16

(מדברים יחד)
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ניצה משה:

רבותיי .הסעיף ,סעיף  ,16סעיף  16.3בנספח ב' .סעיף  69לתבחינים בנספח א'.

ירון סולברג :סעיף  .69.4במקום שיבוא יכול פרסום להיות באמצעים שונים ובתנאי ששולמה בגינה
התמורה ,במקום זה בסעיף  69.4יבוטלו המילים ובתנאי ששולמה בגינה תמורה.
עדי ברמוחה :ונאמר הללויה.
ירון סולברג :זאת הבקשה של עדי.
נדב דואני:

קדימה.

יגאל שמעון :או קיי .מי בעד ההצעה של עדי?
ניצה משה:

מי בעד ההצעה של עדי?

דובר:

מה ,מה היא רוצה?

ניצה משה:

רגע,

יגאל שמעון :כן .מי בעד ,חברים?
ניצה משה:

מאיר ,עדי ,אביאל ,אמיר ,יעל ,נדב ,אביבה.

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה:

מי נגד? יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת,

יגאל שמעון :תקוה.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי ,אני ממשיכה בהצבעה .מי נגד? יגאל שמעון,

מאיר חלוואני :רגע,
חיים שאבי :אולי הם רוצים לעשות דברים אחרים?
עדי ברמוחה :לא ,זה  ...יהיה לכולם .זה מדורג .זה יהיה מדורג.
אביבה גוטרמן ... :בעיתונות .מה זה תקצוב?
יגאל הררי:

אני לא אצביע נגד .אני מעלה את הספורט חזרה.

נדב דואני:

ניצה ,אני בעד.

יגאל הררי:

יגאל ,חיים.

ירון סולברג :זו ההצעה של עדי .לבטל את ה,
יגאל הררי:

אני אחזור אחורה ,אני נשבע לך .אנחנו מצביעים לפי החלטת הוועדה .ככה זה.

(מדברים יחד)
ירון סולברג :רק לעדי ברמוחה ,רק לעדי ולנדב ,אני רק אומר שהתבחינים שלהם מבוססים על
הפרסומים ,זאת אומרת אין פעילות אחרת שאנחנו ,דקה ,דקה.
עדי ברמוחה :לא,
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ירון סולברג :אדרבה.
עדי ברמוחה :אני מסמנת לך שאני רוצה לענות לך.
ירון סולברג :גם אני ,דקה .לכן אני עוזר לך.
עדי ברמוחה :כן.
ירון סולברג :אין בעיה ,אפשר לשנות את התבחינים .הרעיון היה שאין פעילות אחרת חוץ מהפרסומים
בהוד השרון.
דובר:

זה לא נכון.

ירון סולברג :ברמת השרון ,רגע נו .דקה ,את ידידנו,
עדי ברמוחה :לא,
ירון סולברג :לא יודע ,לא דיברתי אליה .היא הסתכלה עלי.
עדי ברמוחה :אני מסתכלת עליך כל הזמן.
ירון סולברג :לא .אז אפשר לתקן את זה .רשום ,רגע דקה ,חברים .אני מדבר מבחינה עקרונית עכשיו.
אפשר לעשות ,אולי אפילו עדיף ,שהתמיכה ניתנת גם עבור פעילות בעיר וכולי .בפועל,
במהלך השנים ,הרי לא סתם קבעתם שזה על פרסומים כי פעילות לא הייתה .זה לא
שאנחנו המצאנו את זה ... .בסדר.
עדי ברמוחה :שנייה.
ירון סולברג :אז לכן זה פתוח .אפשר לתקן את זה ולכן זה מופיע ,כשאתם אומרים רק העמותה הזו
פרסומים,
עדי ברמוחה :לא.
ירון סולברג :נכון .כי אין עוד עמותות,
עדי ברמוחה :לא ,תדייק ירון .אני לא מדברת על פרסומים .אתם רוצים פרסומים יציגו לכם פרסומים.
אני מדברת על המילים ששולמה בגינה,
ירון סולברג :הבנתי,
עדי ברמוחה :תמורה.
ירון סולברג :הבנתי.
עדי ברמוחה :אני לא רוצה,
(מדברים יחד)
ירון סולברג :עדי ,נדב .העניין הוא אחר .העניין הוא שלא כל פייס בוק ,כל אמירה עכשיו מדברים על
כל דף פייסבוק מקבלים פתאום כסף ו 12-אלף שקלים 15 ,אלף שקלים מהעירייה .זאת
הכוונה .צריך לראות משהו ממשי.
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עדי ברמוחה :אתה יודע ,פייסבוק מקדם פרסומים בפייסבוק עולה כסף.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,אנחנו חוזרים להצבעה.
עדי ברמוחה :אני רוצה רגע להבהיר .אני סך הכל ביקשתי למחוק את המילים בתנאי ששולמה בגינן,
אין לי בעיה .יגאל שמעון ,ככה אתה מקשיב לי?
יגאל שמעון :אני מקשיב לך אבל זה פעם שלישית.
עדי ברמוחה :לא ,אתה לא מסוגל לעשות שני דברים ביחד אז לפחות תקשיב.
יגאל שמעון :תעליבי אותי ,טוב.
עדי ברמוחה :לא ,אני לא מעליבה אותך.
יגאל שמעון :תעליבי אותי.
עדי ברמוחה :אני מציינת עובדה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :ההצעה שלך,
ניצה משה:

אני מעלה את ההצעה .רבותיי ,אני מעלה את הצעה  16.3הצעה  3של חברת המועצה עדי.
רבותיי .בנספח ב' שהמילים ובתנאי ששולמה בגינם תמורה תמחקנה .מי בעד? אמיר,

נדב דואני:

כנרת ,מה החלטת?

ניצה משה:

אמיר ועדי ,אביאל,

כנרת אלישע כהן :העלינו להם בשלושת אלפים.
ניצה משה:

רגע ,אני באמצע הצבעה.

יגאל הררי:

מה זה ב ?3,000-ב.5,000-

ניצה משה:

אמיר ,יעל ,נדב ואביבה בעד.

יגאל שמעון :מאיר חלוואני,
נדב דואני:

כנרת ,זה לא הוגן.

יגאל שמעון :שבעה.
ניצה משה:

מי נגד? יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת

נדב דואני:

טוב ,סימסו לך.

כנרת אלישע כהן :לא סימסו לאף אחד.
ניצה משה:

תקוה ,חנוכה,

יגאל שמעון :וטואיל.
ניצה משה:

יגאל הררי ,ההצעה נדחית.
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נדב דואני:

כמה כמה?

ניצה משה:

.7 ,7

עדי ברמוחה :נו?
ניצה משה:

ההצעה נדחית.

נדב דואני:

למה נדחית? אין לך רוב.

יגאל שמעון :אין רוב לקבל.
ניצה משה:

אני יכולה להקריא לכם,

יגאל שמעון ... :לקבל ,מה לעשות .הלאה ,להמשיך .סעיף הבא.
ניצה משה:

סעיף של  44לתקנון

עדי ברמוחה :יו"ר ועדת איכות הסביבה,
ניצה משה:

רגע ,רבותיי,

חיים שאבי :אני איתך,
ניצה משה:

היה מספר הקולות שקול תידחה ההצעה.

הצבעה:
 7בעד הצעתה של הגב' עדי ברמוחה :עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני ,יעל
ברזילי ,אמיר כוכבי ,אביאל אברמוביץ.
 7נגד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל.
החלטה מס' :179/16
מועצת העירייה דוחה את הצעתה של הגב' עדי ברמוחה כך שסעיף  69.4לנספח א' בתבחינים
נשאר כפי שהיה.
===========================================================
יגאל שמעון :תודה .סעיף הבא ,סעיף הבא.
יגאל הררי:

הסעיף הבא הוא סעיף טכני .תסבירי את זה.

ניצה משה:

הסעיף הבא זה סעיף טכני 79 ,לתבחינים.

עדי ברמוחה :אתה מבין איפה אתם לא מקצועיים?
נדב דואני:

גם כשזה לא מסתדר לכם,

ניצה משה:

סעיף  79.1בנספח ב' במקום  .2015-2016יבוא  .2016-2017מי בעד?

(מדברים יחד)
ניצה משה:

מי בעד? יגאל שמעון ,במקום .2016-2017 ,2015-2016

יגאל הררי:

זה סעיף טכני.
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ניצה משה:

יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת,

יגאל הררי:

תקוה ,חיים.

ניצה משה:

חנוכה ,יגאל הררי,

יגאל שמעון :טואיל,
ניצה משה:

אופיר ואביאל.

יגאל שמעון :ואביאל .מי נגד הסעיף?
ניצה משה:

מי נגד? אני מסבירה עוד פעם .זה תיקון טכני .במקום  .16-17 ,2015-16מי נגד?

עדי ברמוחה :למה אני לא סומכת על,
יגאל שמעון :או קיי .מי נמנע?
ניצה משה:

רגע .מי נגד?

יגאל שמעון :אין ,אף אחד.
ניצה משה:

אף אחד לא נגד .מי נמנע?

יגאל שמעון :מי נמנע?
ניצה משה:

אף אחד לא נמנע.

הצבעה:
 8בעד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ.
שאר חברי המועצה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' :180/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון טכני בסעיף  79.1במקום  2015ו 2016-יבוא בהתאמה  2016ו. 2017 -
============================================================
יגאל שמעון :ההצעה עברה ,תודה .ההצעה עברה ,תודה רבה.
ניצה משה:

אני עוברת ל .79-סעיף  .79.10במקום  2014-2015יבוא בהתאמה  .2015-2016מי בעד?

נדב דואני:

איזה סעיף ,סליחה?

ניצה משה:

 79.10לתבחינים .שינויים טכניים,

יגאל הררי:

במקום  2014-15יבוא .2015-16

יגאל שמעון :או קיי .מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד?

נדב דואני:

לא ,יגאל ,יגאל .בוא נעלה .18-19

ניצה משה:

או קיי ,בסדר.
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נדב דואני:

ולא נאפשר לאנשים לממש את הכסף,

ניצה משה:

מי,

נדב דואני:

סליחה רגע .ולאפשר ,ולא לאפשר לאנשים ,לעמותות ,לממש את הכסף כמו שעשיתם
עכשיו  ...בוא נעלה הצעות לא הגיוניות .זה פשוט מדהים .כמעט אמרתי האפיסות שלכם.

ניצה משה:

או קיי ,מי בעד רבותיי? יגאל שמעון ,חיים שאבי,

יגאל שמעון :משה?
משה חנוכה :בעד.
ניצה משה:

כנרת,

יגאל שמעון :תקווה ,יגאל הררי ,אביאל וטואיל .מי נגד ,חברים? מי נמנע? תודה ,ההצעה עברה.
תמשיכי לסעיף הבא.
הצבעה:
 8בעד  :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ.
שאר חברי המועצה לא השתתפו בהצבעה
החלטה מס' :181/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון טכני בסעיף  79.10במקום  2014ו 2015-יבוא בהתאמה  2015ו. 2016 -
============================================================
יגאל הררי:

לא ,לא .רגע .הסעיף הבא הגזבר.

יגאל שמעון :כן ,הגזבר רוצה להוסיף פה תיקון טכני .בבקשה.
איל מימון:

לא ,זה לא טכני.

יגאל הררי:

זה לא טכני.

יגאל שמעון :אז מה?
יגאל הררי:

איל ,בבקשה.

איל מימון:

במסגרת התבחינים שאושרו בשבוע שעבר לתנועות הנוער אושר תקציב של נדמה לי 60
אלף שקלים.

יגאל הררי:

 75אלף שקלים.

איל מימון:

 75אלף שקלים ,סליחה .לכנפיים של קרמבו.

עדי ברמוחה :זה השינשינים עכשיו?
איל מימון:

לשינשינים ,כן .התעוררה בעיה .כנפיים של קרמבו פנו אלינו לקבל תמיכה ,זאת אומרת
הם צריכים לחתום חוזה לגבי השינשינים שכר דירה לשנה הבאה שמתחילה באוגוסט,
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מהחודש הזה ,עד ליולי שנה הבאה .זאת אומרת הקדמה ,סוג של הקדמה של התמיכה
שתקוזז מתוך הסך של ה 75-אלף שקל שיאושרו להם במסגרת התבחינים לשנה הבאה.
נדב דואני:

רגע .התמיכה היא פר חודש או התמיכה היא כוללת?

איל מימון:

סליחה?

נדב דואני:

היא פר חודש?

איל מימון:

השכר דירה הוא חודשי.

נדב דואני:

לא ,לא .זה אני יודע.

איל מימון:

אבל החוזה הוא שנתי.

נדב דואני:

ה 75-אלף,

איל מימון:

שנתי.

נדב דואני:

הם שנתי?

איל מימון:

שנתי.

נדב דואני:

נגיד ,אם היית נותן להם ב 2017-שמונה חודשים עדיין היית נותן להם  ,75נכון?

איל מימון:

לא .אז כל המטרה היא לתת להם במסגרת ה 75-אלף שקלים לקזז מתוכם את אותם
חמישה חודשים ב.2016-

נדב דואני:

מותר?

איל מימון:

סליחה? כן .כן ,כן.

משה חנוכה :אם מחר יגישו גם הנוער העובד,
יגאל הררי:

כולם יכולים ,כן.

איל מימון:

אז אני אומר ,זה נושא שעלה,

ירון סולברג :משה ,זה לשנה הבאה.
משה חנוכה :למה ,הם יכולים עכשיו להגיש.
יגאל הררי:

לא 2016 .כבר לא .רק אם הגישו.

משה חנוכה :למה? אבל אם הם יגישו בקשה בסכום,
ירון סולברג :לא ,זה  .2017חבר'ה ,בואו נתקדם .יגאל,
(מדברים יחד)
איל מימון:

מטרת ההחלטה היא לאשר לכנפיים של קרמבו לחתום חוזה או שהעירייה תתחייב
כלפיהם לכסות את תקציב שכר הדירה החל מאוגוסט  2016במסגרת תבחינים של
 ,2017זאת אומרת זה יקוזז מתוך הסכום של ה 75-אלף.

יגאל הררי:

תודה רבה .יגאל,
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ניצה משה:

איל ,מחר אתה,

יגאל הררי:

מי בעד?

ניצה משה:

לא הספקתי לרשום ,מה לעשות?

מאיר חלוואני :ניצה ,שמענו .אפשר להצביע.
יגאל שמעון :פה אחד ,חברים .מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .ההצעה שלך עברה.
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) – יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל  ,אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי,
נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
הצעת החלטה מס' :182/16
מועצת העירייה מאשרת לכנפיים של קרמבו לחתום חוזה ,או שהעירייה תתחייב כלפיהם לכסות את
תקציב שכר הדירה החל מאוגוסט  2016במסגרת תבחינים של  ,2017אשר יקוזז מתוך הסכום של
ה 75-אלף.
============================================================
דובר:

לא .לא.

נדב דואני:

אבל אני רוצה להעיר פה שהתבחינים,

יגאל הררי:

מה ...

נדב דואני:

לא ניתן לשנות אותם בהמשך .רק לשנה הבאה ,נכון?

יגאל הררי:

לא .לא .אתה לא יכול לשנות אותם.

נדב דואני:

מה שמאושר פה היום,

כנרת אלישע כהן :אי אפשר לשנות עד ספטמבר,
נדב דואני:

מי שרוצה לשנות צריך לשנות עכשיו.

כנרת אלישע כהן :אי אפשר עד ספטמבר?
נדב דואני:

וגם מי שלא,

יגאל הררי:

לא ,ב,2017-

(מדברים יחד)
כנרת אלישע כהן :רגע ,אי אפשר עד ספטמבר לשנות? כי אמרנו אז שאפשר עד ספטמבר.
ירון סולברג :חבר'ה ,רק שנייה,
דובר:

אני רוצה לפנות ללב שלכם דקה.

כנרת אלישע כהן :הוא אומר שהחוק עד ספטמבר,

104

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

ירון סולברג :פורצים איזה משהו  ...ואז ...
(מדברים יחד)
ירון סולברג :ואז בעקבות זה אז הישיבה מתארכת שעתיים וחצי ולא על פי הסדר .אותו דבר כאן.
חברים ,יש כרגע בעיה נקודתית .דקה ,אבל לגבי כנפיים של קרמבו ,כולם מבינים
שמדובר בפעילות מיוחדת .חשבנו להביא ,בדרך כלל ברור לכם שלא היינו מביאים את זה
והיינו אומרים לחכות ל 2017-וכולי ,או קיי? גם מה שאנחנו עושים ,איך אני אגיד ,הוא
לא הכ י תקין בעולם .אנחנו עושים את זה ,לקבל את ההסכמה שלכם ואת הרשות שלכם
באופן חריג,
אביבה גוטרמן :אין בעיה.
ירון סולברג :כי מדובר על פעילות ,דקה ,דקה .אבל ,זה מפריע לי נורא ,אני מצטער .אבל אם בעקבות
זה ,אבל אם בעקבות זה עכשיו אנחנו מכניסים עוד  4בקשות של  4תנועות נוער לעשות
את זה עכשיו ,גם כן לגבי  2016זה עלול להיות יותר מורכב ,יותר מאתגר שלא לומר יותר
בעייתי .בסדר? אני הייתי מציע ,מבקש,
משה חנוכה :אני מדבר על  ,17לא על .16
ירון סולברג :על  17זה כתוב בתבחינים שלכם .אתם אישרתם  75אלף לכל תנועת נוער שתגיש את
השינשינים ,מה הבעיה?
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

ל 2016-עד דצמבר לא יקבלו ,רק כנפיים של קרמבו .ב 2017-יבואו העמותות האחרות,
יקבלו.

ירון סולברג :התבחינים שאתם מאשרים היום,
נדב דואני:

האם ניתן ,לדוגמה ,לכנס ישיבה מיוחדת לעוד חודש ולבקש לשנות דברים?

יגאל הררי:

סיימנו ,יגאל .יגאל.

נדב דואני:

עלה פה איזה סוגיה של אחד מהחברים ,שהוא ירצה לשנות .אני רוצה לדעת אם כן או
לא.

ירון סולברג :מה שמעלים  ,מה שאתם מאשרים היום יפורסם עד ה 31-באוגוסט ,כנראה קודם .ננסה
להכניס את השינוי מה שיותר מהר ,יעלה לאתר הכי מוקדם שאפשר כדי שיהיה לעמותות
זמן רב לפני החגים עוד ,שיספיקו .ואחרי זה נאריך להם את זה לעוד,
נדב דואני:

ולכן לא ניתן לשנות.

ירון סולברג :אם תאורטית מועצת העיר תתכנס לעוד ישיבה שלה לא מן המניין אתם תוכלו לשנות עד
המועד של ,מה?
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נדב דואני:

רק שיהיה ברור .לא אפשר יהיה לשנות דברים אלא אם התכנסה המועצה לפני ה31-
באוגוסט.

אביבה גוטרמן :כנרת ,שמעת?
כנרת אלישע כהן :מה? לא שמעתי.
יגאל שמעון :זה מה שהצעתם .תגידו ,אתם עושים צחוק ממני?
יגאל הררי:

לא ,אנחנו לא הצענו.

יגאל שמעון :לא ,אתם הצעתם את זה .אל  ...לי דברים .יש פה יושב ראש ,הוא קבע ,הוא החליט,
יגאל הררי:

גמרנו כבר את הישיבה .אנחנו בסעיף ד'.

חיים שאבי :אבל למה להגביל אותם?
 –20:45חבר מועצת העירייה מר משה חנוכה עוזב את חדר הישיבות.
(מדברים יחד)
הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב ,מי הוד השרון בע"מ
ניצה משה :רבותיי ,אני רוצה לעבור לסעיף ד'  -הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב,
מי הוד השרון בע"מ .יש כאן הסבר .מועצת עיריית הוד השרון משמשת כאסיפה כללית
של תאגיד המים מי הוד השרון ,והיא זו הממנה את הדירקטורים לתאגיד זה.
בדירקטוריון יכהנו לפחות  5דירקטורים ולא יותר מ .9-לא יותר משני שליש יהיו חברי
מועצה ועובדים עירייה ,כלומר לפחות שליש יהיו דירקטורים מקרב הציבור .ינתן יצוג
הולם לשני המינים .בתקופה הקרובה תפוג כהונתם של  4דירקטורים ומוצע לחדש את
כהונתם .מינוי דירקטורים וחידוש כהונתם מותנה בהחלטת ועדת המינויים של רשות
החברות הממשלתיות ,1 .הארכת כהונתם של הגברת גלית הוד כדירקטורית .גלית הוד
הינה דירקטורית של התאגיד מאז הקמתו בשנת  2010וכהונתה תפוג ב 23-ליולי  .16היא
צברה ניסיון וידע רב הדרושים לתפקיד התאגיד .על פי התקנון הקיים אין הגבלה על
הארכת כהונתה פעם נוספת בהיותה עובדת עירייה .גלית הוד משמשת בעירייה כמנהלת
מחלקת תנועה ותחבורה ,נגישות  ...ובטיחות בדרכים .הצעת החלטה .מועצת העירייה
מחליטה להאריך את כהונתה של הגברת גלית הוד ,עובדת העירייה ,בתקופת כהונה
נוספת .מי בעד?
עדי ברמוחה :רגע.
מאיר חלוואני :אפשר לשאול שאלה?
נדב דואני:

אני רוצה להגיד מ ילה על גלית הוד .כמובן שאני אצביע בעדה .אני חושב שהיא עשתה
עבודה מצוינת ,אני חושב שהיא עושה עבודה מצוינת גם בעירייה .אני מקווה ,יגאל ,שזה
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לא יפגע בה עכשיו שאני מפרגן לה אבל היא באמת עושה עבודה מאוד מאוד טובה .אני גם
חושב שהיא עושה עבודה טובה בתאגיד ואני שמח שיש עובדי עירייה טובים שנמצאים
שם כמו גלית.
יגאל שמעון :תודה .מי בעד ,חברים?
ניצה משה:

הוא רצה לשאול שאלה ,מאיר.

מאיר חלוואני :אפשר לדעת מה זה יינתן ייצוג הולם לשני המינים?
ניצה משה:

כן.

מאיר חלוואני :כן ,בבקשה .מי עונה?
ירון סולברג :אני מתנדב.
מאיר חלוואני :בבקשה.
ירון סולברג :מה השאלה ,ייצוג הולם?
מאיר חלוואני :כן.
ירון סולברג :זה לשמור על יחסיות ב,
מאיר חלוואני :איזה יחס זה?
יגאל שמעון :חצי חצי.
מאיר חלוואני :ספר לנו.
חיים שאבי :לנשים וגברים ,מה.
מאיר חלוואני :אז למה לא כתוב פה  ?50-50מה זה ייצוג הולם?
ירון סולברג :ככה זה ,זה המונחים שנקבעו בחוק.
מאיר חלוואני :זה המונחים? זה ?50-50
ירון סולברג :לא ... ,ייצוג הולם.
חיים שאבי :ייצוג הולם ,שלא יהיה ,שהיחסים יהיו איך שרוצים.
מאיר חלוואני :אני הבנתי מה זה ייצוג הולם ,אני רוצה לחדד את זה .זה ?50-50
ירון סולברג :אם השאלה היא,
מאיר חלוואני :אח שלי?50-50 ,
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :קודם כל אני מודאג תמיד ,בסדר?
ירון סולברג :שנייה ,שנייה.
יגאל שמעון :במקרה הזה יש יותר  50-אבל הייצוג הכוונה היא חצי חצי .טוב ,יש עוד? אפשר להצביע,
חברים?
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חיים שאבי :אפשר לחזור רגע לתבחינים?
דובר :לא.
יגאל שמעון :אביאל ,מתי מביאים,
יגאל הררי:

מספיק הרגת אותנו למה כנרת צריכה ללכת,

אביאל אברמוביץ :עדיין לא,
יגאל שמעון :לא פג ה,
אביאל אברמוביץ :לא,
ירון סולברג :צריך להביא בהקדם,
אביאל אברמוביץ :צריך להביא ובינתיים עוד מחפשים,
יגאל שמעון :טוב .כרגע  2ו,
אמיר כוכבי :לא הבנתי.
יגאל שמעון :מי בעד ,חברים?
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי.

אמיר כוכבי :כתוב בתקופה הקרובה תפוג כהונתם של  4דירקטורים,
יגאל שמעון :נכון.
אמיר כוכבי :ומוצע לחדש את כהונתם.
ירון סולברג :כרגע,
אמיר כוכבי :ממה שמשתמע פה ,אתם מתכוונים לחדש את כהונתם רק של שתי הגברות שהופיעו פה.
ירון סולברג :נכון.
אמיר כוכבי :אז זה לא תואם למשפט שנכתב,
ירון סולברג :לא ,אבל הצעת החלטה ,סליחה .הצעת ההחלטה מתייחסת ,שתי הצעות החלטה רשומות
כאן,
אמיר כוכבי :מתייחסות פרסונלית בדברי ההסבר כתוב ארבעתם .לחדש כהונתם.
ירון סולברג :אז מבהירים 4 .זה  4שהכהונה עומדת לפוג .כרגע מועצת העיר מתבקשת לדון בשתי
הצעות החלטה מפורטות באופן ברור ,אחת לגבי גלית הוד ,והשנייה
אמיר כוכבי :נכון.
ירון סולברג :וחלק לגבי הגברת וידר ,ובתשובה למאיר ,מאיר ,יש  9מתוכם  4נשים ו 5-גברים.
מאיר חלוואני :אמרו לי שיש יותר נשים .עכשיו אני לא מבין ,אתם משנים כל הזמן?
ירון סולברג :לא .לא .מי משקר? למה,
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מאיר חלוואני :לא משקר ,משנים .אמרתי משנים.
ירון סולברג :אני אקריא לך,
מאיר חלוואני ... :משקרים ...
ירון סולברג :לא ,אני אגיד לך את השמות .לא ,כי אני רגיל.
מאיר חלוואני :לא ,אל תגיד  ...זה לא יפה ,הוא לא פה ,הוא לא יכול להגיב.
ירון סולברג :טוב ,אתה צודק .לא צריך לחזור עוד הפעם על זה .גלית הוד ,אורנית וידר,
מאיר חלוואני :משנים ולא משקרים.
אביאל אברמוביץ :למה ,עכשיו יש חמישה,
ירון סולברג :אורנה זמיר וכנרת כהן .זה חמש.
אביאל אברמוביץ :זה שלוש נשים ,מה אתה רוצה?
ירון סולברג 4 ,4 :בנות 4 ,נשים .גלית הוד ,אורנית וידר ,אורנה זמיר וכנרת כהן .ויש כרגע הגברים
הבאים .יצחק גבאי ,רחמים לביא,
דובר:

לא ,יצחק גבאי לא.

ירון סולברג :משה אזולאי ,אריאל אברמוביץ.
מאיר חלוואני :רגע .יש שינוי פרסונלי שאתה לא יודע .יצחק גבאי לא ,אבל אדוני סגן ראש העיר אמר
שיש יותר נשים.
יגאל שמעון :נכון.
(מדברים יחד)
ירון סולברג :יש ארבע.
מאיר חלוואני :או קיי.
דובר:

יש עובדתית.

יגאל שמעון :אני לא אומר לך דברים סתם .או קיי ,חברים .מי בעד ,חברים ,הסעיף?
ניצה משה:

מי בעד הארכת כהונתה של הגברת גלית הוד?

יגאל שמעון :מי בעד,
ניצה משה :מי בעד הארכת כהונתה של הגברת גלית הוד? יגאל שמעון,
יגאל שמעון :פה אחד .יופי ,תודה.
הצבעה:
 12בעד (פה אחד) – יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,אופיר טואיל  ,אביאל
אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה
גוטרמן.
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החלטה מס' :183/16
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגברת גלית הוד ,עובדת העירייה ,כדירקטורית
בתאגיד המים מי הוד השרון בתקופת כהונה נוספת.
==========================================================
ניצה משה:

תודה .אני עוברת ,אני עוברת לגברת השנייה,

עדי ברמוחה ונדב דואני :אנחנו בניגוד אליכם...
ניצה משה:

הגברת אורנית וידר ,גם כן הארכת כהונתה כדירקטורית.

מאיר חלוואני :אורנית וידר היא עובדת עירייה?
נדב דואני:

מה פתאום.

מאיר חלוואני :אז מה היא?
ניצה משה :נציגת ציבור .אורנית וידר תסיים במהלך חודש נובמבר  2016את תקופת כהונתה הראשונה.
מוצע להאריך את כהונתה בתקופה נוספת .הצעת החלטה .מועצת העירייה מחליטה
להאריך את כהונתה של הגברת אורנית וידר ,דירקטורית מקרב הציבור ,בתקופת
כהונתה נוספת .מי בעד?
יגאל שמעון :מי בעד ,חברים?
חיים שאבי :פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד? תודה.

יגאל שמעון :פה אחד ,תודה.
נדב דואני:

לא .לא פה אחד.

ניצה משה:

סליחה ,סליחה.

יגאל שמעון :סליחה ,חשבנו ש,
ניצה משה:

מי נגד? מי בעד? יגאל שמעון,

יגאל שמעון :חיים שאבי,
ניצה משה:

חיים שאבי ,כנרת ,תקווה ,מאיר ,אביבה ,הררי ,אופיר ואביאל .מי נגד? מי נגד? מי נמנע?

נדב דואני:

מי נמנע?

ניצה משה:

עדי ,נדב ,אביבה ,יעל ואמיר.

הצבעה:
 9בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,מאיר חלוואני ,אביבה גוטרמן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ואביאל אברמוביץ.
 5נגד  :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
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החלטה מס' :184/16
מועצת העירייה מחליטה להאריך את כהונתה של הגברת אורנית וידר ,דירקטורית מקרב הציבור
בתקופת כהונה נוספת בתאגיד המים מי הוד השרון.
========================================================
יגאל שמעון :תודה ,ההצעה עברה .סעיף הבא.
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ה' .פגרה של ישיבות מועצה מן המניין .בהתאם לסעיף  5לתקנון בדבר
ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהם ,מתבקשת מועצת העירייה לאשר פגרה של ישיבות
מועצה מן המניין חודשיים בשנה.

חיים שאבי :אפשר שלושה?
ניצה משה :מועצת העיר מחליטה לאשר פגרה של ישיבות מועצה מן המניין בחודשים ספטמבר
אוקטובר .2016
אמיר כוכבי :אני רוצה להגיד על הסעיף הזה שבאמת ,הוא בושה וכלימה למי שהביא אותו .כל מי
שהסתכל בסדר היום של הישיבה הקודמת שהעמסתם עד בלי די מתוך תקווה לנקות
שולחן ולהעביר נושאים ככה וזה לא צלח בידיכם ונאלצתם לקבוע ,אז בסדר יום של
הישיבה הקודמת זה היה חודשים אחרים .פתאום נאלצת לעשות את הישיבת חפלפ
הזאת ,אז ניצלת את זה גם כדי להאריך לעצמך את הפגרה גם באופן שיפול אחרי זה על
החגים וגם ש חררת את עצמך מחובת אוגוסט ,גם ספטמבר ,גם אוקטובר ... .גם עד
נובמבר .בואו בכלל לא נכנס ישיבות מועצה .לא צריך .אני יכול להבטיח לך שאתה יכול
לאשר פה איזה פגרה שאתה רוצה .אתה תאלץ לבוא לפה כדי לראות אותנו ולתת
תשובות לציבור .וההתנהלות הזאת היא המשך של ההתנהלות המבישה של ראש העירייה
שמפחד לראות תושבים .בורח מהם ,נכנס בדרכים אחוריות כדי לא להיתקל בהם
בכניסה לאירועים או למשרד שלו .כל זה המשך של אותה התנהגות עקומה ,מעליבה,
יגאל שמעון :תודה אמיר.
אמיר כוכבי :שלא אמור לנהוג בה נבחר ציבור.
יגאל שמעון :אתה לפני שנה היית סגן ולא דיברת ככה.
אמיר כוכבי :דיברתי בדיוק ככה.
יגאל שמעון :טוב ,תודה .בואו נמשיך.
נדב דואני:

רגע,

מאיר חלוואני :אני רוצה לשאול שאלה.
אמיר כוכבי :חיים צוחק כי הוא זוכר.
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יגאל שמעון :לא יודע .חתמת הסכם קואליציוני ,חגגת ,דיברת ,ישבת בישיבות,
אמיר כוכבי :שכחת שאצלי הכל מתועד.
יגאל שמעון :הרעפת שבחים על ראש העיר .דיברתי אליו באהבה.
אמיר כוכבי :יגאל,
יגאל שמעון :מה לא עשית.
אמיר כוכבי :אתה שוכח שאצלי הכל מתועד .מתועד ,אל תגיד דברים שאתה לא רוצה להתעמת איתם
אחר כך ,כולל דברים שאתה מדבר על ראש העיר.
יגאל שמעון :אני? חס וחלילה.
אמיר כוכבי :חס וחלילה.
יגאל הררי:

עכשיו אפשר להתקדם ,רבותיי?

ניצה משה:

רבותיי .די,

אמיר כוכבי :למה ישר קפצת? מה אתה זוכר?
ניצה משה:

רבותיי,

אמיר כוכבי :לא ,זה מעניין .בוא נפתח ,הוא לא פה .הוא לא ישמע .זה רק אני ואתה פה.
ניצה משה:

לא,

אמיר כוכבי :בוא נדבר על זה.
ניצה משה:

רבותיי ,זה לא שייך עכשיו לישיבה,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב ,בואו נתחיל .אני לא רוצה לדבר.
ניצה משה:

רבותיי .כן.

אמיר כוכבי :עדיף לך.
ניצה משה:

כן ,מאיר בבקשה.

מאיר חלוואני :אפשר לדעת למה צריך פגרה של חודשיים?
יגאל שמעון :זה נוהג קבוע ,ישיבות מועצה כל שנה,
נדב דואני:

זה נוהל.

יגאל שמעון :נוהל ,בסדר .כל שנה אנחנו מבקשים בחודשים אוגוסט ספטמבר ,במקרה זה ביקשנו
ספטמבר אוקטובר כי  ...התארכו ,ישיבות מן המניין .כמובן יש זכות לבקש ישיבות שלא
מן המניין .וזה מן הסתם אין בעיה.
מאיר חלוואני :אני רוצה לחדד את זה .זה נהוג פה בעיקר בעיר הזאת כי אני לא,
יגאל שמעון :לא ,לא.
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מאיר חלוואני :לא?
יגאל שמעון :לא .כי אנחנו מחויבים על פי חוק לקיים ישיבה פעם בחודש .הנוהג שלנו היה בשבוע
הראשון יום רביעי בשבוע הראשון כל חודש .זה חייבים ,זאת אומרת אני לא יכול שלא
לקיים .אז מה שאנחנו אומרים היום ,כמו כל שנה ,שבחודשי הקיץ אנחנו לא נהיה
מחויבים.
מאיר חלוואני :אנחנו יכולים לשנות את זה?
יגאל שמעון :אפשר לשנות כל דבר ,ישיבה לא מן המניין ,חברי המועצה יודעים שהם יכולים לקחת
חופש ,לא חייב שתהיה ישיבה ביום רביעי.
מאיר חלוואני :טוב ,תודה.
נדב דואני:

יגאל ,אני כל שנה,

יגאל שמעון :גם הכנסת יוצאת לפגרה.
נדב דואני:

נכון ,נכון.

אמיר כוכבי :לא ,הם יוצאים לפגרות אבל רציניות ,לא,
נדב דואני:

לא ,יגאל יגאל.

אמיר כוכבי :הם היום סיימו את מושב החורף .היה לך קר בבוקר?
נדב דואני:

יגאל ,יגאל,

אמיר כוכבי :את מושב החורף הם סיימו.
נדב דואני:

לא ,מושב הקיץ .תשמע ,יגאל ,אני אגיד לך משהו .אתה עכשיו פופוליסט .כי אתה היית
בתור מישהו שהיה חבר בכמה וכמה מפלגות ,דיברנו על זה היום בבוקר ,היית חבר
באיזה חמש ,שש מפלגות שסגרו את דלתיהן,

מאיר חלוואני :דלתותיהן.
נדב דואני:

דלתותיהן ,יותר לא קיימות ,יודע שחברי הכנסת לא יוצאים לפגרה ,הם עובדים,

יגאל הררי:

נראה לי יגאל שמעון,

נדב דואני:

סליחה ,אפשר לא להפריע .אתה יודע הרי שהוועדות,

יגאל הררי:

אין להם מה לעשות אלה .אני יש לי נכדים יש לי עולם...

יגאל שמעון :אתה יודע מה ההבדל ביני לבין אחרים? או אנשים כמוך? שאני יושב פה ואתה יושב שם.
גם כשאני במפלגות,
נדב דואני:

אווו ,אני אספר לך משהו,

יגאל שמעון :זה ההבדל.
נדב דואני:

בעוד שנתיים וחצי,
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יגאל שמעון :אבל בוא ,בוא נהיה ציניים.
נדב דואני:

השולחן יתהפך.

יגאל שמעון :זה לא משנה איפה אני אהיה.
נדב דואני:

נכון .בעוד שנתיים וחצי,

יגאל שמעון :זה לא חשוב .השאלה איפה אני היום.
נדב דואני:

ואתה תי שאר כחבר מרכז לכל החיים בגלל שאתה סגן ראש עיר .אבל לא תהיה סגן ראש
עיר ,אבל זה בסדר .יגאל ,אנחנו אוהבים אותך.

יגאל הררי:

אל יתהלל חוגר כמפתח.

נדב דואני:

אל תדאג .יגאל ,אני חשוב לי,

יגאל הררי:

קודם כל תצטרך לגבור על נוה ,אחר כך נדבר.

נדב דואני:

 ...שחברי הכנסת,

יגאל הררי:

על נוה ומאיר ,צוות מנצח .אל תזלזל באנשים.

נדב דואני:

 ...בתקופה הזאתי ,הוועדות מתקיימות ,פועלות .יש פגרה למליאה.

יגאל שמעון :גם אצלנו.
נדב דואני:

הממשלה ,הכנסת יוצאת לפגרה ב 17-באוגוסט ,רגע ,ב 17-באוגוסט עד השני בספטמבר.
הדממה מוחלטת לעובדי ,לכל עובדי הכנסת,

יגאל הררי:

לא נכון,

נדב דואני:

אל תגיד לי לא נכון.

יגאל הררי:

הכנסת יוצאת היום לפגרה .הכנסת יצאה לפגרה היום.

נדב דואני:

היום,

יגאל הררי:

העירייה לא יוצאת לחופשה .מה שאתה מדבר זה עובדי הכנסת.

נדב דואני:

יגאל ,יגאל,

יגאל הררי:

העירייה לא יוצאת לחופשה .הוועדות בכנסת עדיין מתכנסות.

נדב דואני:

 ...שמסתובב בכנסת.

יגאל הררי:

אותו דבר פה .היום בלילה הכנסת יוצאת לפגרה,

נדב דואני:

 ...ואני מבקש,

יגאל הררי:

ורק אחר כך עובדי הכנסת יוצאים.

נדב דואני:

אני מבקש לדבר ואני מבקש לסיים בלי הפרעה .ניצה ,יש לך פטיש.

יגאל הררי:

וועדות הכנסת ממשיכות להתכנס.

יגאל שמעון :תן לו.
114

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  16/16מיום 03.08.16

נדב דואני:

ולכן ההשוואה לכנסת היא מגוחכת.

יגאל הררי:

גם פה הוועדות ממשיכות ,ניצה.

נדב דואני:

אנחנו ,רוב חברי מועצת העיר שיושבים פה על השולחן עושים את עבודתם בהתנדבות.
נכו ן? למעט שניים שיושבים עכשיו ועוד איזה אחד שלישי ,שלא נמצא פה ,ולכן אנחנו
מאוד מאוד נשמח ,נמשיך להגיע לישיבות המועצה ,להתכנס ולדון בנושאים שונים .לכן
אני נגד האופציה של הפגרה.

יגאל הררי:

טוב.

נדב דואני:

ואתה יודע מה? מכיוון שישיבות מן המניין הן מוגבלות ,אז אנחנו חברי האופוזיציה נדאג
שתקבלו זימונים לישיבות שלא מן המניין מדי שבוע,

יגאל שמעון :טוב.
נדב דואני:

ואם צריך אפילו מדי יום,

אביאל אברמוביץ :די.
נדב דואני:

כדי שנוכל להתכנס ולהיפגש ושלא נתגעגע אליך יותר מדי.

יגאל הררי:

טוב ,בסדר.

יגאל שמעון :אני רק רוצה להבהיר,
נדב דואני:

יגאל ,אני מבטיח לך,

יגאל שמעון :אני רוצה להבהיר בבקשה,
נדב דואני:

אליך אני לא אתגעגע.

יגאל שמעון :שוועדות העירייה מתקיימות כסדרן ,כולל ועדת המשנה ומכרזים בראשותה של המשנה,
והנחות בראשותו של יגאל הררי,
יגאל הררי:

וועדת שקיפות.

יגאל שמעון :והשקיפות ,ועדת השקיפות שלבקשתכם,
נדב דואני:

לא בקשתנו .חברי מועצה,

יגאל שמעון :בגדול ,אז בואו נמשיך הלאה ,נביא את זה להצבעה.
יגאל הררי:

ועדת השקיפות מתכנסת,

ניצה משה :או קיי ,אני מעלה להצבעה .מי בעד סעיף ה' ,פגרה בחודשים ספטמבר אוקטובר  2016של
ישיבות מן המניין? יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,תקוה ,יגאל הררי ,אופיר ,אביאל .מי
נגד? יעל ,אמיר ,נדב ,אביבה ,עדי ומאיר
ניצה משה:

יעל ועדי.

הצבעה:
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 7בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ.
 6נגד :אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני ועדי ברמוחה.
החלטה מס' :185/16
בהתאם לסעיף  5לתקנון בדבר ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהם ,מאשרת מועצת העירייה
פגרה של ישיבות מועצת העירייה מן המניין בחודשים ספטמבר אוקטובר . 2016
=========================================================
יגאל שמעון :ההצעה עברה ,בואו נמשיך .סעיף הבא.
ניצה משה:

סעיף ו'.

יגאל הררי:

אביבה ,לא אמרת לי שיש לך נכדים? אני מחר ,תאמיני לי שהנכדים שלי אצלי בבית
עכשיו .אני מת להגיע אליהם.

אביבה גוטרמן :ידעתי שזה יעבור.
(מדברים יחד)
שינוי ייעוד לחשבון מספר  8-617059בבנק הדואר מאגרת שירותים (ביטוח תאונות אישיות) ל-קנסות פיקוח
עירוני

ניצה משה:

סעיף ו'  -שינוי ייעוד לחשבון מספר  8617059בבנק הדואר מאגרת שירותים ,ביטוח
תאונות אישיות לקנסות פיקוח עירוני .יש פה הסבר .מועצת העירייה מאשרת שינוי ייעוד
חשבון  8617059שישמש זיכוי תשלום עבור הקנסות של הפיקוח העירוני 8617060 ,ישמש
לזיכויים שיכנסו מבתי המשפט.

יגאל שמעון :אפשר פה אחד ,חברים?
אמיר כוכבי :לא הבנתי .מה זה זיכוי,
איל מימון:

 ...שינוי שם של חשבון

אמיר כוכבי :לא ,אבל מה זה לזיכוי? מה שמשלמים לך או משהו שאתה צריך,
איל מימון:

 ...שאנחנו נזכה בבתי משפט שנקבל.

יגאל שמעון :כל הכספים שמגיעים.
אמיר כוכבי :כל מה שאתה גובה.
יגאל שמעון :כן .חברים ,מי בעד ?116פה אחד ,יופי תודה.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהו ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי  ,יעל ברזילי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :186/16
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מועצת העירייה מאשרת שינוי ייעוד חשבון מס'  8-617059שישמש זיכוי תשלום עבור הקנסות של
הפיקוח העירוני .
חשבון מס'  8-617060ישמש את לזיכויים שיכנסו מבתי המשפט.
==========================================================
אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .סעיף ז'  -אישור נציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור .הוספנו את אבי אלון נציג ציבור לוועדה הזאת .הוא נציג ציבור מטעם סיעת הד.
אני רוצה שיירשם בפרוטוקול כי נוה ביקש .מי בעד?

אמיר כוכבי :מה ביקש ,לא הבנתי.
ניצה משה:

שיירשם מאיזה סיעה אבי אלון.

אמיר כוכבי :ובצדק.
ניצה משה:

או קיי.

אמיר כוכבי :אני גם לא מבין ממתי סיעות בעיר ממנות תושבי ערים אחרות כחברי ועדה.
ניצה משה:

אבי אלון הוא לא תושב העיר?

אמיר כוכבי :ממתי הוא גר בעיר?
יגאל שמעון :הוא תושב הוד השרון ברחוב דרך רמתיים.
אמיר כוכבי :כן?
חיים שאבי :הוא עובד בכפר סבא וגר ברמתיים.
אמיר כוכבי :הוא גם גר בכפר סבא.
יגאל הררי:

חבר'ה ,אפשר להמשיך?

ניצה משה:

אני יכולה להעלות להצבעה? או קיי.

חיים שאבי :פה אחד.
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל הררי:

יגאל ,מי בעד אמרו לך? תצביע.

ניצה משה:

יגאל שמעון ,חיים ,כנרת ,תקווה ,יגאל הררי,

מאיר חלוואני :רגע ,על מה מצביעים?
ניצה משה:

על נציג ציבור בוועדה להנצחה .יגאל הררי ,אופיר ,אביאל .מי נגד?

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,רגע.
ניצה משה:

מה?

נדב דואני:

הוא רוצה לדבר רגע.

מאיר חלוואני :אני רוצה לדבר,
נדב דואני:

אני הפרעתי לו.
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מאיר חלוואני :אנחנו לא מבינים מדוע אין ממלא מקום ולא כתובים פה הנציגות ,זאת אומרת נציג
שהוא נציג ציבור ,צריך להגיד לנו מאיזה מפלגה הוא,
ניצה משה:

אז אני אמרתי ,אתה לא שמעת.

יגאל שמעון :לא הקשבת.
מאיר חלוואני :אז בגלל זה לא שמעתי.
אמיר כוכבי :אבל אמרנו,
נדב דואני:

אני הפרעתי.

ניצה משה:

נתנאל שוכנר זה של כיוון חדש.

יגאל הררי:

כיוון חדש.

מאיר חלוואני :אנחנו מבקשים שזה יהיה כתוב בטבלת הוועדות.
יגאל הררי:

סליחה ,זה היה כתוב בראשונה ,עכשיו רק עשו שינוי.

ניצה משה:

בסדר.

יגאל הררי:

מה הבעיה?

נדב דואני:

זו לא בקשה מוגזמת.

מאיר חלוואני :מה הבעיה לכתוב את זה?
יגאל הררי:

מה הבעיה ,בסדר .תעבירו לו בישיבה ,תעבירו לו בבקשה בכתב.

אמיר כוכבי :רגע .ואביבה אבן חן?
ניצה משה:

אביבה אבן חן היא,

יגאל הררי:

נציגת ציבור,

ניצה משה:

היא נציגת ציבור,

מאיר חלוואני :מי הממלא מקום שלה?
יגאל שמעון :עובדת עירייה.
מאיר חלוואני :ממלא מקום שלה מי?
ניצה משה:

רגע ,אני רוצה להסביר משהו .אפשר?

אמיר כוכבי :כן.
מאיר חלוואני :כן.
ניצה משה:

אביבה אבן חן היא האחראית על הצריף הראשון ועל עוד נושאים.

מאיר חלוואני :אני מכיר אותה.
ניצה משה:

או קיי  .עכשיו ,היא נבחרה בעבר בקדנציות קודמות .אני לא יודעת לאיזה סיעה היא
שייכת ,החליטו עליה ,אתם רוצים לשנות זה בסדר
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(מדברים יחד)
יגאל הררי:

ניצה ,את רוצה להקשיב? השמות האלה מופיעים לכל אחד ,יש רק שינוי אחד ,זהו.

כנרת אלישע כהן :זו ממש זילות.
מאיר חלוואני :סליחה ,מי ,מי זה אבי אלון? אם אתה כל כך,
ניצה משה :לכן אמרתי,
מאיר חלוואני :לא שמעתי ,אני מבקש שתחזרו,
יגאל הררי:

אתה לא היית,

ניצה משה:

אז אמרתי ,אבי אלון,

יגאל הררי:

אתה לא היית חבר ועדה כשמינו אותם.

מאיר חלוואני :אז מה ,זה אומר שאני לא בסדר?
יגאל הררי:

לא,

ניצה משה:

מאיר ,אבי אלון,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אבי אלון הוא נציג ציבור מטעם סיעת הד.

מאיר חלוואני :הד?
ניצה משה:

הד.

מאיר חלוואני :יא סלאם ,הד.
ניצה משה:

או קיי?

מאיר חלוואני :שזה יופיע בבקשה בטבלה,
ניצה משה:

עכשיו ,ממלא מקום שלו ,מי אמר שחייבים ממלא מקום?

מאיר חלוואני :רק רגע ,לא אמרתי ,לא צעקתי .אל תרביצי לי .רק שנייה ,שלא תזרקי עלי את הפטיש.
אמיר כוכבי :ניצה.
מאיר חלוואני :כולה מה שאלתי? מי שיש לו פה נציג ציבור מסיעה מסוימת,
אמיר כוכבי :ניצה?
ניצה משה:

מה?

אמיר כוכבי ... :מבקש להוסיף אותי כממלא מקום בוועדה
ניצה משה:

למי?

אמיר כוכבי :למי נראה לך? תסתכלי על הרשימה.
מאיר חלוואני :לאופיר טואיל.
אמיר כוכבי :ניצה ,את עייפה הא? את צריכה לדעת.
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ניצה משה:

לא ,אין לי קול.

אמיר כוכבי :אין לך קול,
מאיר חלוואני :עכשיו יגאל אמר לי,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :טוב חברים ,אני מבקש.
יגאל הררי:

ניצה ,תורידי את הסעיף הזה מסדר היום בבקשה.

יגאל שמעון :אני מוריד את הסעיף הזה ונביא את זה לישיבה הבאה.
יגאל הררי:

תביאי את זה מסודר לישיבה ,לפי בקשתו של

אמיר כוכבי :שלוש שנים אתם לא מסוגלים לקיים החלטות
יגאל הררי:

יופי.

אמיר כוכבי :על ועדות.
יגאל שמעון :לא ,כי אני אגיד לך למה.
יגאל הררי:

אם להסיר את זה,

חיים שאבי :לא הוחלט,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

או קיי .אני עובדת לסעיף ח'.

אמיר כוכבי :לא הבנתי.
יגאל הררי:

רגע ,רגע .תצביע.

יגאל שמעון :לא .אל תוריד מסדר היום.
יגאל הררי:

מה ,צריך להצביע על זה.

יגאל שמעון :אני ,חברים .אני ,אנחנו נביא את זה לישיבה הבאה כי אנחנו רוצים לתקן פה את
המספר,
אמיר כוכבי :נדאג שיהיה לך בקרוב ,אל תדאג.
 21:00חבר מועצת העירייה מר נוה גור מצטרף לשולחן המועצה
יגאל שמעון :בסדר? תודה.
נוה גור:

רגע ,אפשר בגלל שזו ועדה שלי להגיד במשפט מה הוחלט פה?

יגאל שמעון :לא הוחלט .אני רוצה להעביר את זה לישיבה הבאה,
נוה גור:

שמה?

יגאל שמעון :אני רוצה לראות מה קורה מבחינת הנציגים ,לעשות סדר בסיעות ואחרי זה...
אמיר כוכבי :יש שם אנשים שהם לא סגורים על,
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יגאל שמעון :אתה אחרי זה ,בסדר? ברשותכם .ברשותכם.
נוה גור:

זה נובע מאיזשהי מייל שנשלח לפני  3חודשים.

יגאל שמעון :תודה.
תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה יום  – 17.2.16החלטה מספר  60/16בנושא סגירת
חשבונות בנקים

ניצה משה :אני עוברת לסעיף ח'  -תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה 17 ,12
בפברואר  .16בהחלטה  60/16בנושא סגירת חשבונות בנקים .המועצה אישרה סגירת
חשבון בנק בבינלאומי ,את חשבון  270016שיועד לנושא קרן חנייה וסגירת חשבון 270032
שיועד לנושא וטרינר ,ובמקום זה היה צריך לאשר בבנק הבינלאומי  270016שיועד לנושא
קנסות והחשבון השני יועד לנושא קרן חנייה.
עדי ברמוחה :עצה ידידותית .בפעם הבאה שאתם מעלים כאלה הצעות לסדר ,שיעברו את האישור של
הגזבר ואז זה יגיע למועצת עיר ולא נצטרך כמה פעמים שזה יגיע ולתקן ולשנות.
יגאל שמעון :מה זאת אומרת? זו הצעה,
ניצה משה:

זה עבר ,מה נראה לך?

יגאל שמעון :זו הצעה של הגזבר?
עדי ברמוחה :עכשיו זה הצעה של הגזבר כמו שצריך.
יגאל שמעון :אה.
חיים שאבי :ולפני זה של מי זה היה?
יגאל הררי:

אפשר להתקדם?

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :סעיף ח' ,מי בעד סעיף ח'?
ניצה משה:

סעיף ח' ,מי בעד? סגירת חשבון .מה ,יש לכם בעיה?

ניצה משה:

יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,תקוה ,מאיר ,נוה אתה מצביע? אני לא רואה.

יגאל שמעון :נוה,
נוה גור:

רגע ,אנחנו רגע רוצים,

ניצה משה:

מאיר אני רואה.

יגאל שמעון :מאיר כן ,אביבה כן.
ניצה משה:

התיקון בפרוטוקול החלטה לסגירת חשבונות.

יגאל שמעון :אתה בעד .נוה בעד.
ניצה משה:

נוה בעד ,אביבה בעד ,יגאל הררי בעד ,אופיר בעד ,אביאל בעד .מי נגד?
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אמיר כוכבי :למה ,גם אנחנו בעד.
ניצה משה:

אני לא ראיתי ,סליחה.

יגאל שמעון :אז פה אחד.
יגאל שמעון :אמיר בעד ,עדי?
עדי ברמוחה :נמנעת?
יגאל שמעון :נמנעת.
ניצה משה:

נמנעה.

יגאל שמעון :תודה ,ההצעה עברה.
חיים שאבי :למרות שזו הצעה של הגזבר,
הצבעה:
 12בעד :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל
אברמוביץ ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן.
 1נמנע :עדי ברמוחה.
החלטה מס' :187/16
מועצת העירייה מאשרת תיקון טעות סופר בפרוטוקול מישיבת מועצת העירייה מס'  5/16מיום - 17.2.16
בהחלטה מס'  – 60/16סגירת חשבונות בנק יירשם:
 .1הבנק הבינלאומי – חשבון  270016בסניף  – 037שיועד לנושא קנסות.
 .2הבנק הבינלאומי – חשבון  270032בסניף  – 037שיועד לנושא קרן חניה.
=================================================================

ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא.
יגאל שמעון :חברים ,סעיף ט'.
שינוי חשבונות גננות לשנת הלימודים הבאה
ניצה משה:

סעיף ט'  -שינוי חשבונות גננות לשנת הלימודים הבאה .פתיחת חשבון גננות בגנים
חדשים ,כל חשבון בנפרד בבנק איגוד .שם הגן קינמון ,הגננת רחל כהן-לוי ,תעודת זהות,

יגאל הררי:

לא צריך להקריא אותה.

יגאל שמעון :אפשר ,אפשר?
נוה גור:

רגע ,אני רק רוצה להגיד .כל הזמן אנחנו מקנטרנים פה ורעים וזה ,נכון? אז אני רוצה
להגיד לאיל גם בפורום הזה כל הכבוד על השינוי הזה ועל זה שלפני שנה אני רוצה להגיד
לך ,יגאל ,שבאנו אליכם במסגרת ועדת הביקורת ובמסגרות נוספות וביקשנו לעשות את
השינוי הזה .אמרתם זה לא אפשרי ולא ניתן לגננות לפני זה והגננות היו בניגוד לחוק,
חבל שמשה לא פה,

חיים שאבי :הכל מוקלט ,נוה.
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נוה גור:

מוקלט .מעולה .מוציאות כספים מכיסן הפרטי ,להוציא ,כל הכבוד איל על פרוצדורה
הכרחית וחיונית ,גם ברמה החוקית וגם לניהול תקין של הגנים.

יגאל שמעון :תודה,
עדי ברמוחה ... :אני גם רוצה להגיד משהו ,אני גם מצטרפת ,באורח פלא יגאל שמעון ,אני מצטרפת
לדבריו של נוה ,אבל אני שואלת רגע את היועץ המשפטי,
יגאל שמעון :לא הבנתי.
עדי ברמוחה :האם יש דרך,
מאיר חלוואני :הוא לא הבין.
עדי ברמוחה :האם יש דרך ש לא לפרסם את תעודת זהות של הגננות בהצעה לסדר? האם זה חובה? אני
לא יודעת .זה משהו שנראה לי קצת,
חנה גולן:

למה?

עדי ברמוחה :האם יש דרך ,כי למה לפרסם את תעודת זהות?
חנה גולן:

אם יש עוד מישהי עם אותו שם?

עדי ברמוחה :השאלה אם זה משהו שהוא חובה .אם חובה לפרסם את תעודת זהות,
ירון סולברג :אני לא יודע להשיב .בטח בחוק לא כתוב את הדברים באופן מפורש אבל ,אבל לצורך
זיהוי ,למה? יש בעיה עם ,...
עדי ברמוחה :אני ,אני מוצאת את זה פגם ,אני יודעת שאם אני הייתי במקומן,
חנה גולן:

 ...אבל עדי עם החלטת המועצה הזאת ,השם ותעודת הזהות הולכים עם זה לבנק.

נוה גור:

אני מציע שלא תעני בשלוף ואולי היועץ המשפטי,

חנה גולן:

אני ממש לא עונה בשלוף.

עדי ברמוחה :אז צריך לבדוק את זה .אני חושבת,
נוה גור:

אז אני לא חושב שאם תעבירי,

יגאל שמעון :יש בעיה,
חיים שאבי :הבנק רוצה אישור אחרי החלטת מועצה ,אז מה ,החלטת מועצה אז,
מאיר חלוואני :אז באישור תצרף את זה לבנק ,מה אתה נותן לנו תעודת זהות,
יגאל שמעון :או קיי,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

כן ,אמיר.

אמיר כוכבי :לא הבנתי.
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ירון סולברג :אפשר להעביר אליכם למשל צילום אפילו של תעודת זהות ,לפני שמעבירים לכם את
החומר למטה.
עדי ברמוחה :נכון ,בדיוק.
ירון סולברג :ואז לא נפרסם אבל נוכל לאשר אחר כך
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

לא למרות מה שנאמר .לא ,אל תערבב.

יגאל שמעון :הרגלים חדשים ,אמיר.
יגאל הררי:

אל תחפש .,סעיף אחרון ,נו.

יגאל שמעון :או קיי.
אמיר כוכבי :אבל צריך גם בגני ילדים,
איל מימון:

בינתיים לא אבל  ...כי  ...יושב ראש,

יגאל שמעון :טוב ,חברים .מי בעד ,חברים? מי בעד סעיף ט'?
איל מימון:

לשנות  ...באישור מועצה...

נוה גור:

נכון.

יגאל שמעון :או קיי .מי בעד סעיף ט'?
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד ,תודה.
ניצה משה:

מי בעד? פה אחד.

הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהו ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
אביאל אברמוביץ ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי  ,יעל ברזילי ,נדב דואני,
אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :188/16
מועצת העיר מאשרת פתיחת חשבון גננת בגנים חדשים (לכל גן חשבון בנפרד) בבנק איגוד סניף 152
לרשימה
בהתאם
ת"ז
גננת נכנסת
שם הגן
להלן:
רחלי כהן לוי
קינמון
גל מייטיב
ענבר
גלית זוארץ
ציפורן
שירז בר שביט
ריחן
מיכל סבג
רוזמרין
===========================================================
ניצה משה:

תודה.

יגאל שמעון :סעיף י',
 – 21:10המשנה לראש העירייה וחברת המועצה הגב' כנרת אלישע כהן עוזבת את חדר הישיבות.
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יגאל שמעון :סעיף י' אני מבקש לעצור את ההקלטה .איפה,
ניצה משה:

לא ,אתה לא עוצר את ההקלטה.

יגאל שמעון :לא ,סליחה .את השידור.
ניצה משה:

את הצילום.

יגאל שמעון :את הצילום ,את השידור ישיר.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :רגע ,תודיע לי מתי
חיים שאבי :מכיוון שזה דיסקרטי אני מבקש מכל חברי המועצה לצאת .לא צוחק.
יגאל שמעון :תראי אם זה יצא.
מאיר חלוואני :חיים ,זה הג'ל ,חיים.
כנרת אלישע כהן :משהו נפל עליו היום .בגיל .50
יגאל שמעון :בסדר? תודה .אמיר ,אפשר להמשיך ,בדקת אם זה בשידור ישיר?
 – 21:10המשנה לראש העירייה וחברת המועצה הגב' כנרת אלישע כהן עוזבת את חדר הישיבות.
אמיר כוכבי ... :לסיים את השידור.
(ישיבה בדלתיים סגורות)
בקשה להמשך היתר עבודה ,עבודת חוץ ,על מנת לקבל פרס שזה השכר לפי סעיף  130א' לפקודה
לגברת א"ק בהתאם לסעיף  180א' ו-ב'.
יגאל שמעון :טוב ,עכשיו אפשר להצביע? מי בעד ,חברים.
ניצה משה :מי בעד?
יגאל שמעון :פה אחד ,יופי.
הצבעה:
 12בעד( פה אחד) :יגאל שמעון ,חיים שאבי ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביאל אברמוביץ,
מאיר חלוואני ,נוה גור ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ואביבה גוטרמן.

החלטה מס' :189/16
מועצת העירייה מאשרת בקשת הגב' א.ק .להיתר לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בהתאם:
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות נוסח חדש)
(א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם
על מנת לקבל פרס.
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בהתאם לסעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ
על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע
כספי ,מסחרי או עניני עם העירייה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה".
אישור היתר זה לגב' א.ק .יהיה בתוקף עד ליום .1.8.17
(על מנת לשמור על צנעת הפרט נשמר קטע הפרוטוקול מהדיון בנושא הנ"ל במשרדי
מזכירות העירייה).
====================================================================

יגאל שמעון :תודה רבה ,אני מודה לכם ,הישיבה הסתיימה.

--------------------------ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

-----------------------------יגאל שמעון
סגן מ"מ לראש העירייה
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