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סדר היום:
א .שאילתות של חברי מועצה
ב .העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017בהתאם לעדכון מספר 3א' ו3-ב'
ג .סגירת תב"רים לשנת 2016
ד .דו"חות כספיים -
רבעון  2ינואר – יוני 2016
רבעון  3ינואר – ספטמבר 2016
רבעון  4ינואר – דצמבר 2016
רבעון  1ינואר – מרץ 2017
ה .מינוי דירקטורים – חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ:
 .1מינוי גב' רוית קלוד כדירקטורית מקרב הציבור בהוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ
 .2מינוי מר עמוס סימן טוב כדירקטור מקרב הציבור בהוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ
ו .מינוי מר אביאל אברמוביץ לכהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי הציבור במי הוד השרון
בע"מ
ז .הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ:
 .1מינוי מר דוד אזולאי לכהונה שנייה כדירקטור מקרב הציבור במי הוד השרון בע"מ
 .2מינוי גב' אורנה זמיר לכהונה שנייה כדירקטורית מקרב עובדי העירייה במי הוד השרון
בע"מ
ח .אישור מינויה של מנכ"לית העירייה כמ"מ גזבר
ט .אישור מינוי מנהלת ארנונה
י .מינוי "ממונה על הגבייה" לפי פקודת המיסים (גבייה)
יא .ביטול רישום הפקעה שנרשמה בטעות הר – 8/485/רחוב האשל
יב .אישור טיוטת הסכם בעניין הקצאת קרקע בגוש  6456חלקה  277בין העירייה לבין עמותת
ויצ"ו (ע.ר)58-0057321 .
יג .אישור המלצת ועדת הקצאות בעניין בקשת הסתדרות הנוער העובד והלומד להקמת קומה
שנייה מעל קן הנוער העובד ברחוב השקמים  1גוש  6455חלקה 596
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יד .הקמת מחלקה להתחדשות עירונית באגף תכנון
טו .אישור מועצת העירייה לתחילת הליך למכירת נכס עירוני
טז .אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת ייצוגית "שגרירים צעירים" לסנט פטרסבורג
יז .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-י.ב .שהתמנתה כחברת הוועדה הציבורית לערעורים במשרד
הבינוי והשיכון
יח .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-ת.א.
יט .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-א.י.
כ .פגרה של ישיבות מועצה מן המניין
כא .אישור פתיחת חשבונות בנק ,כולל כרטיס דביט ,לגנים החדשים שייפתחו בשנת הלימודים
תשע"ח בבנק איגוד סניף 152
כב .הצעות לסדר שלסגני ראש העירייה וחברי מועצה:
.1

הצעתם לסדר של חביר המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום

 – 13.4.2017מבצע גביית חובות ארנונה
 .2הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' אביבה גוטרמן מיום  – 23.4.2017רכישת ציוד
לבתי אבלים
 .3הצעתו לסדר של סגן מ"מ ראש העירייה מר יגאל שמעון מיום  – 25.4.2017שימוש
במחשבי לוח (טאבלטים) בישיבות המועצה
 .4הצעתם לסדר של סגן ראש העירייה מר יואב רוזן וחבר המועצה מר יגאל הררי –
הצבת שירותים ציבוריים כימיים עד לבניית שירותים בפארקים וגנים ציבוריים
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חי אדיב:

ערב טוב לכולם .תרשו לי לפתוח את הישיבה,

ניצה משה :ישיבה מן המניין .10/17
חי אדיב:

כן ,רבותיי ,אני רוצה פה להשתתף בצערם של משפחת וייס .וייס מוותיקי העיר,
בן  92נפטר .חשוב מאוד במעמד הזה לציין ,מעבר לזה שבתו עובדת פה
בעירייה .הוא עלה ארצה בשנת  ,49כניצול שואה ,הוא בהוד השרון משנת ,53
מתנדב בעיר די הרבה שנים  .רק לשמוע את סיפורי הגבורה בתקופת השואה
וכל מה שהוא עבר ,כדי לזכור ולא לשכוח ,הוא ומשפחתו ,הוא החליט להנציח
את זה .הוא עשה אנדרטה בגולה כדי להנציח את כל מה שעשה עם משפחתו.
זה בהחלט ראוי לציון במעמד הזה יהי זכרו ברוך.
ניצה ,את יכולה להתחיל.

ניצה משה:

או קיי ,ערב טוב לכולם .אנחנו פותחים את ישיבת מועצת העירייה מן המניין
 .10/17חברי המועצה נוה גור ומאיר חלוואני הודיעו על בקשתם לנאום מן
המקום בסוף הישיבה .אני עוברת לסדר היום.

סעיף א  -שאילתות של חברי מועצה
ניצה משה :א' – שאילתות של חברי המועצה יורד מסדר היום ,כי לא היו שאילתות.
סעיף ב  -העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017בהתאם לעדכון מספר 3א' ו3-ב'
ניצה משה :אנחנו עוברים לנושא ב' .העברות מסעיף לסעיף תקציב  2017בהתאם לעדכון
שקיבלתם 3א' ו 3-ב' .כן.
יגאל שמעון :כן ,שאלות חברים.
נדב דואני:

תסבירו ,תציגו.

יגאל שמעון :הצגנו.
נדב דואני:

למי הצגת?

יגאל שמעון :הצגנו בוועדת הכספים.
נדב דואני:

אבל לא כולם חברים בוועדת כספים.

יגאל שמעון :אדוני הגזבר ,תחזור בבקשה.
מאיר חלוואני :אני לא זוכר כבר מרוב שדחיתם.
נדב דואני:

בדיוק.

(מדברים יחד)
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חיים שאבי :יש לכם שאלות? בואו תשאלו.
נוה גור:

כן ,נשמח להסברים ,זו השאלה.

יגאל שמעון :גזבר העירייה איל מימון פה ,בבקשה כמה מילים ברשותך.
איל מימון:

אלה ניודים תקציביים שהתחלנו כבר לפני אני חושב למעלה מחודשיים,
שבמהותם הם ברובם משקפים הגדלת תקציב לטובת בתי הספר של הקיץ,
שבעצם הם ממומנים באופן כמעט מלא או מלא אפילו על ידי משרד החינוך,
ככה שבעצם יש גידול בצד ההכנסות ,אותם תקציבים שמשרד החינוך הקצה
לטובת הפעילות הזאת וכתוצאה מזה גידול בהוצאות .אלה במהות רוב השינויים
התקציביים מתוך ה 1.200-מיליון או  1.100מיליון ומשהו שיש פה .בערך מיליון
זה נובע מזה .כל השאר זה דברים קטנים שאנחנו תוך כדי התהליך ,שאנחנו
מביאים ניודים תקציביים ,אז אנחנו אוספים את כל מה שנעשה בדרך וגם
מביאים את זה לאישור.

יגאל שמעון :כן .בבקשה ,את יכולה להעלות להצבעה.
ניצה משה :מי בעד העברות מסעיף לסעיף תקציב  2017בהתאם לעדכון מספר 3א' ו3-ב'?
חי ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,תקוה ,מי עוד? יואב ,יגאל ,אופיר ,אביבה,
נוה גור:

גם אני.

ניצה משה :נוה ,מאיר,
חיים שאבי :פה אחד.
ניצה משה :אמיר,
נדב דואני:

למה אתה קופץ?

ניצה משה :ונדב.
נדב דואני:

מי אמר?

יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה :נדב נגד .אין נמנעים.
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הצבעה:
 12בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טויל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
 1נגד :נדב דואני.
החלטה מס' :50/17
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017בהתאם לעדכון מס' 3א'
ו-3ב' ,בהתאם לנספחים שהועברו לחברי המועצה.
=========================================================
יגאל שמעון :תודה רבה .הסעיף הבא.
סעיף ג  -סגירת תב"רים לשנת 2016
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא – סגירת תב"רים לשנת  .2016קיבלתם את המכתב של
התב"רים שנסגרו.
יגאל שמעון :או קיי ,אפשר להעלות להצבעה.
נוה גור:

אפשר להזכיר רק איזה תב"רים? זה עניין טכני ,שנדע מה נסגר.

חיים שאבי :קיבלת.
נוה גור:

כן ,אם אפשר לעבור על זה.

יוכי נחמן:

יש את רשימת התב"רים מצורפת,

נוה גור:

כן.

יוכי נחמן:

ואנחנו נדרשים,

נוה גור:

יש לנו פשוט כל כך הרבה,

מאיר חלוואני :כל כך הרבה תיקיות הפעם ,שאנחנו צריכים ,צריכים הסבר.
נוה גור:

פשוט בוטלו כל פעם ישיבה ,לא ישיבה.

יוכי נחמן:

יש הנחיה של משרד הפנים לסגור תב"רים כשהפעילות בהם הסתיימה .עיקר
התב"רים הם  ,12 ,11 ,210הסתיימו הפרויקטים ברמה מאוזנת ואנחנו סוגרים
אותם מהמערכת.

יגאל שמעון :יש לך עוד שאלות?
נוה גור:

לא הבנתי את התשובה .לא הבנתי.

דוברת:

יש הנחיה של משרד הפנים שכאשר מסתיים הפרויקט,

נוה גור:

אני לא שומע אותך.

יגאל שמעון :חבר המועצה נוה גור,
נוה גור:

נוה,
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יגאל שמעון :מבקש לקבל אינפורמציה ,נתונים על התב"רים שסוגרים.
חי אדיב:

למה סוגרים תב"רים,

יגאל שמעון :למה,
נוה גור:

לא ,לא ,לא ביקשתי למה .ביקשנו פירוט של התב"רים.

יוכי נחמן:

הפירוט מצורף.

יגאל שמעון :זה פירוט כזה ששלחנו לו את זה לפני שבוע ולפני שבועיים והוא רוצה לדעת
שוב ,אז תסבירו לו.
מאיר חלוואני :אנחנו רגילים שאתם גם מבטלים את הפגישות שלכם אז אנחנו שוכחים ,כי גם
הצבענו את זה בוועדת הכספים .כן אדוני ראש העיר ,תחייך יחד איתנו ,אני
שמח.
נוה גור:

בבקשה ,אפשר לפרט לנו?

יוכי נחמן:

יש פה תב"ר ראשון של השלמת,

(מדברים יחד)
נוה גור:

אין צורך ,היא עושה את זה טוב.

יוכי נחמן:

הקמת מחסן עירייה ,מדובר,

מאיר חלוואני :למה לשם שינוי?
(מדברים יחד)
יוכי נחמן:

מדובר על תב"ר ששימש כמלאי מחסן והיום השיטה שונה ברישום ולכן התב"ר
הזה מוגש לסגירה .התב"ר הבא הוא מתחמים ,סיימו בהם את העבודה כמו ב9-
ו 20-תרקום התכלת ,העבודה הסתיימה .התב"ר נסגר .בית ספר נחשון ,יש פה
שיפוץ והתאמת משרדי עירייה ,זה המבנה,

יגאל שמעון :כן.
יוכי נחמן:

הסתיים .שוב ,פיתוח מתחם  9ו,20-

יגאל שמעון :שהסתיים.
יוכי נחמן:

ופרויקטים שבעצם,

יגאל שמעון :או קיי ,תודה.
יוכי נחמן:

התקציב,

אביבה גוטרמן :רגע ,אבל המבנה פה של העירייה לא הסתיים.
יגאל שמעון :התב"ר הזה,
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(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :זה תב"ר אחר.
יוכי נחמן:

כן .כן ,תב"רים אחרים.

יגאל שמעון :תודה .אפשר להצביע.
ניצה משה :מי בעד? חי ,יגאל ,חיים איננו פה ,כנרת ,תקוה ,יואב,
יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה :לא ,אני עוברת כאן ,יואב ,יגאל הררי ,אופיר ,אביבה,
יגאל שמעון :אמיר ,נדב,
ניצה משה :אמיר ,נדב .או קיי,
יגאל שמעון :פה אחד ,תודה.
הצבעה:
 12בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טויל,
נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני.
החלטה מס' :51/17
מועצת העירייה מאשרת סגירת תב"רים לשנת  – 2016בהתאם לנספח ב' שהועבר
לחברי המועצה.
=========================================================
סעיף ה  -מינוי דירקטורים – חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ:
 .1מינוי גב' רוית קלוד כדירקטורית מקרב הציבור בהוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ
ניצה משה :אני עוברת לסעיף ה' – מינוי דירקטורים – חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.
מינוי הגב' רוית קלוד כדירקטורית מטעם הציבור בהוד השרון חברה כלכלית
עירונית לפיתוח בע"מ .קיבלתם את דברי ההסבר .קורות החיים הועברו אליכם.
כן? יש שאלות?
יגאל שמעון :אפשר להצביע?
נדב דואני:

תסבירו.

ניצה משה :או שאפשר להצביע?
נדב דואני:

לא ,תסבירו קצת על התהליך ,איך בחרתם דווקא אותה? מי המליץ עליה? האם
יש איזה ועדה שאחראית על בחירת דירקטורים מקרב הציבור? או שזה סתם
ככה הרמתם אצבע ,אמרתם בוא נראה מה מתאים לנו ולמי ניתן .אני לא אומר
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שהיא לא ראויה ,אני רק שואל מה הוביל לבחור דווקא את המועמדת הנכבדה
הזאת .איך הגעתם אליה? תודה.
חי אדיב:

כן.

נדב דואני:

שקט מאוד.

חי אדיב:

יש מה להסביר.

נדב דואני:

אין תשובות.

חי אדיב:

אדוני היועץ המשפטי?

יגאל שמעון :זה כאילו שנפלת מהירח נדב.
נדב דואני:

זה לא קשור ליועץ המשפטי אדוני ראש העירייה .זה קשור אליך.

יגאל שמעון :אתה לא יודע איך?
נדב דואני:

מה?

יגאל שמעון :אתה לא יודע איך.
אביבה גוטרמן :אתה לא יודע איך.
נדב דואני:

אתה יודע?

יגאל שמעון :אני יודע,
נדב דואני:

איך?

יגאל שמעון :כשאישרנו את חברתך לסיעה יושבת הראש ,לא שאלת את השאלה הזאת איך
בחרנו אותה.
נדב דואני:

האמת שכן שאלתי.

יגאל שמעון :לא,
נדב דואני:

בשקט ,לא על השולחן.

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

כן שאלתי.

אמיר כוכבי :הוא שאל.
נדב דואני:

כן שאלתי.

אמיר כוכבי :למה אתה משקר?
נדב דואני:

בטח ששאלתי.

אמיר כוכבי :הוא שאל .אני זוכר שהוא שאל.
נדב דואני:

בוודאי ששאלתי.
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אמיר כוכבי :הוא גם מכיר.
נדב דואני:

בגלל זה אני שואל .אתם גם ממנים לנו .אני גם מכיר ביכולותיה וכישוריה
הטובים ,אבל אתם גם מחליטים לאופוזיציה מי נציג האופוזיציה ,זאת הבעיה
שלכם.

נוה גור:

יגאל ,אולי ,אולי להוסיף משפט.

יגאל שמעון :כן.
נוה גור:

לדירקטורים יש שתי חובות מרכזיות.

נדב דואני:

רגע ,אבל לא ענו לי על השאלה ,סליחה נוה .לא עניתם.

נוה גור:

זה מצטרף לשאלה.

נדב דואני:

יגאל ,מה ,זה בגלל מקורבת אליכם?

חי אדיב:

מה השאלה? מה השאלה?

נדב דואני:

מה ,לא ברור השאלה? לא ברורה? אז אני אנסח שוב.

חי אדיב:

כן.

נדב דואני:

למה אתה חי המלצת על גברת רוית קלוד ,שאני בכלל לא מדבר על כישוריה,
יכול להיות שהיא מוכשרת מאוד לתפקיד ,האם היא הייתה פעילה פוליטית
שלך? האם היא התנדבה אצלך במטה? מה הקשר בינך לבינה ומדוע הבאתם
את השם הזה? זהו.

חי אדיב:

...

נדב דואני:

כן.

חי אדיב:

אני מכיר את רובם ,הגיע לידיי,

אמיר כוכבי :עם רובם אבל אתה לא מדבר ,אז רצינו לדעת למה דווקא זאת.
חי אדיב:

 ..שהם עומדים בקריטריונים ,אני בחנתי ביניהם והמלצתי.

נדב דואני:

מי המליץ על הגברת הנכבדה?

חי אדיב:

אני המלצתי.

נדב דואני:

אבל אתה אמרת שהגיע אליך קורות חיים שלה .מה ,סתם ככה ,יונת דואר
הביאה?

חי אדיב:

כן ,מה רע בזה?

יגאל שמעון :אני ,אני,
נדב דואני:

אתה המלצת יגאל? או ,אז רגע ,אז תסלח לי ,אולי תשאל את סגנך.
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יגאל שמעון :וגם חצי הוד השרון המליצה.
נדב דואני:

לא ,אני אומר עוד פעם ,אני לא אומר שהיא לא מוכשרת חס וחלילה .אני שואל
האם היא מקורבת אליך ,האם היא הייתה פעילה שלך במערכת הבחירות כמו
המועמדים האחרים?

חי אדיב:

את זה הסברנו בכל מיני סיסמאות שביקשו ממני,

נדב דואני:

אתה הסברת בסיסמאות?

חי אדיב:

הסברנו וכתבנו .לא,

נדב דואני:

אמרת שהסברת בסיסמאות.

חי אדיב:

שורה תחתונה ,יש ועדה,

נדב דואני:

עזוב,

חי אדיב:

שבדקה ,והיא בודקת,

נדב דואני:

עזוב ,זה אחר כך .אני מדבר איתך לפני.

חי אדיב:

...

נדב דואני:

אבל יגאל ,לפני,

חי אדיב:

וכל מי שיש לו חשד שהיא יש לה ניגוד עניינים,

נדב דואני:

אני שואל האם,

חי אדיב:

..

נדב דואני:

המלצת עליה למה? מה ,היא הייתה פעילה שלך?

חי אדיב:

היא,

נדב דואני:

היא הייתה פעילה שלך?

חי אדיב:

היא ראויה ותושבת,

נדב דואני:

אני לא אומר חס וחלילה.

חי אדיב:

היא ילידת העיר ,צריך להתגאות בה,

נדב דואני:

חי ,אגב ,יש לך ,היו לך גם פעילים אנשים טובים מאוד.

חי אדיב:

כל שאלה,

נדב דואני:

יש לך גם חברים בסיעה אנשים טובים מאוד.

חי אדיב:

כל שאלה מיותרת.

נדב דואני:

ראש הסיעה הוא בעייתי.

חי אדיב:

אתה רוצה לשאול,
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נדב דואני:

אני שואל האם היא,

חי אדיב:

אם היא הייתה פעילה שלי? לא ,נקודה.

נדב דואני:

היא לא הייתה פעילה שלך?

חי אדיב:

לא.

נדב דואני:

לא הייתה פעילה ,או קיי.

יגאל שמעון :תודה.
נוה גור:

רגע ,רגע ,רגע ,יש דיון ,לא סיימנו.

יגאל שמעון :מה,
נוה גור:

כמה דברים .קודם כל לחדד גם לראש העירייה וזה גם מתקשר עוד מעט לדיון
בנושא תאגיד המים ,לדירקטורים יש כל מיני תפקידים ויש להם שתי חובות
מרכזיות .החובה הראשונה היא חובת נאמנות ,שבה יש להם צורך להיות
נאמנים מאוד מאוד לתפקידם והחובה השנייה היא חובת זהירות ותיכף נדבר על
זה גם בסוגית תאגיד המים .אתם מבקשים שנמנה עכשיו מישהו שאמור להיות
בדירקטוריון של חברה כלכלית .ברשויות רבות במדינת ישראל החברות
הכלכליות גם יש הרבה תוכן ועשייה והשפעה ,לצערי פה זה עוד לא קורה אבל
אולי זאת הכוונה ,ומתגלגלים שם כספים ומתקבלות שם החלטות מאוד
משמעותיות ובוא נזכיר שהיא הזרוע הביצועית של העירייה שאמורה לטפל
בהרבה דברים לטובת הרשות המקומית והתושבים .כך שהתפקיד הזה שאתה
מדבר עליו הוא לא תפקיד זניח .עכשיו ,אפשר לדבר פה בציניות וכן הלאה ,אבל
אני רוצה להזכיר גם בהקשר לתאגיד המים שעליו נדבר עוד מעט ,שכבר ישבנו
פה בישיבה שבה נדרשנו להגיש המלצות או לאשר מינויים כאלו ואחרים שאתם
הבאתם לפה ,ואנחנו יודעים שיש איתם בעיות וניגודים ואנחנו לא חותמת גומי
שיכולים לאשר דברים כאלה ,אז קודם כל נשאלתם ,קודם כל נשאלתם שאלה
שלא קיבלנ ו עליה תשובה ,האם יש איזשהו ניגוד עניינים? אם התשובה היא לא,
תענה בפשטות לא ,היא לא הייתה פעילה ,היא לא ,היא לא וכן הלאה.

חי אדיב:

היא לא.

נוה גור:

רגע ,רגע ,תרשה לי ,לא הפרעתי לך .אם אין ניגוד עניינים ,קודם כל תבוא
ותצהיר פה לפרוטוקול שהגברת לא הייתה פעילה ואין לה קשרים וכן הלאה וכן
הלאה וכל מה שצריך.
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(מדברים יחד)
נוה גור:

לא ,לא ,לא ,גבירתי המנכ"לית ,גבירתי המנכ"לית ,א' בבקשה לא להפריע לי ,ו-
ב' אם כבר התפרצת ,אז אני רוצה ,אני רוצה לומר לך ,שנייה ,אני רוצה לומר לך
שהוועדה למינויים שעוסקת בנושא של המינויים בוחנת בין היתר את מה שנאמר
פה בישיבת המועצה ולישיבת המועצה צריך להגיע אחרי שהיועץ המשפטי בחן
את אותן המלצות שקיבל ראש העירייה לפני ,דהיינו לא יכול לשבת פה ,לא
יכולים להמליץ פה על מישהו למשל שהיה פעיל משמעותי של ראש העירייה,
ואם הוא הגיע לכאן הרי שהדבר הזה צריך להיאמר לכלל חברי המועצה .אז
פעם אחת אני מבקש להתייחס לשאלה שנשאלתם האם יש פה איזשהם ניגודי
עניינים או איזשהם דברים שקשורים לנושא הזה והדבר השני זה לספר מי זו
הגברת הזאת שאמורה היום להיות בדירקטוריון שאמור לעסוק בנושאים
חשובים .בלי ציניות ,בצורה עניינית.

חי אדיב:

טוב ,ירון ,ירון ,כל המינויים של הדירקטורים,

(ברקע צלצול טלפון המפריע לשמיעת המלל)
חי אדיב:

 ..אין שום ניגוד עניינים ,נקודה .חוץ מזה אני לא חייב לכם שום הסבר .אתם
רוצים תסבירו בעד ,יש פה קורות חיים ,תקרא את זה .אם בן אדם לא ראוי אל
תצביע.

נוה גור:

מי אמר שהוא לא ראוי? תספר לנו.

חי אדיב:

אין ניגוד עניינים ,אני לא צריך לספר .קיבלת קורות חיים.

נוה גור:

כן.

חי אדיב:

אז מה אתה מבלבל לי את המוח?

נוה גור:

אדוני ,אדוני ,אדוני ראש העיר ,התנצלותך על המשפט מה אתה מבלבל את
המוח התקבלה.

חי אדיב:

תודה רבה.

נוה גור:

בבקשה.

חי אדיב:

...

יגאל שמעון :נוה תודה רבה .רק אני אגלה לך סוד.
נוה גור:

בבקשה.

יגאל שמעון :היית גם אתה אמור להיות אבל פסלתי אותך על הסף.
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נוה גור:

באמת? להיות מה?

יגאל שמעון :אני פסלתי אותך על הסף.
נוה גור:

א' אני שמח לשמוע שהייתי מועמד,

יגאל שמעון :פשוט אתה לא מתאים.
נוה גור:

תודה רבה.

יגאל שמעון :בגלל זה אמרתי מראש,
נוה גור:

תקרא את הקורות חיים שלי .אני פעם ראשונה שומע ,אני נרגש.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :מה שקורה פה אדוני ,סגן ראש העיר ,זה התחשבנות אישית.
יגאל שמעון :לא.
מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון :לא.
נוה גור:

לא ,רגע ,שנייה,

מאיר חלוואני :אתה דואג לספר לנו סוד פתאום .ממתי אתה משתף אותנו בסודות שלך
אדוני?
יגאל שמעון :אין אישי.
נוה גור:

רגע,

מאיר חלוואני :ממתי?
אביבה גוטרמן :יגאל אמר  ...שטות.
מאיר חלוואני :אני ממש מופתע.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :איזה שטות?
אביבה גוטרמן :מטעם האופוזיציה  ..שלא יבלבל את המוח.
חי אדיב:

טוב.

מאיר חלוואני :בושה וחרפה.
נוה גור:

יגאל שנייה,

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :הוא יודע למה הוא אמר את זה.
נוה גור:

רגע ,שנייה,
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אביבה גוטרמן :יגאל ..
נוה גור:

יגאל ,אם הייתי אמור להיות ,למה אתה לא אומר לי? למה אני לא יודע על זה?

יגאל שמעון :כי אתה לא ראוי.
אביבה גוטרמן :יואב רוזן מטעם האופוזיציה,
נוה גור:

זו ישיבה נורא מרגשת,

אביבה גוטרמן :ואני נמצאת מטעם האופוזיציה ,אז הוא סתם מבלבל את המוח.
נוה גור:

או קיי ,תודה אביבה.

מאיר חלוואני :לא ,זה סוד.
אביבה גוטרמן :הוא רצה  ..וחבל.
מאיר חלוואני :סוד.
נוה גור:

אני נורא,

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אגב ,מפתיע אביבה שיגאל ככה נוהג.

אביבה גוטרמן :אחד יורד על השני ,סבבה.
נוה גור:

לא ,אני לא יודע איך אני אשן בלילה .אני לא מתאים לדירקטוריון .זה מעציב
אותי.

ירון סולברג :כמה ,מספר הערות .ראשית תקנות העירייה נציגי העירייה בתאגיד עירוני ..
 2006נקבעו תנאי כשירות מסוימים .המועמדים או המועמדות אמורות לעמוד
בתנאים הללו .אנחנו על פי הנוהל בניגוד או שלא ,כפי שאמר חבר המועצה נוה
לגבי מתי היועץ המשפטי נותן חוות דעת ומי בודק וכולי ,סדר הפעולות הוא קצת
שונה .אתם בוחנים את קורות החיים ,אתם בודקים ,אתם מחווים את דעתכם.
לאחר שאתם מקבלים החלטה בעניין הזה ,אנחנו מעבירים חוות דעת לוועדה
לבדיקת ניגוד עניינים והם בודקים את כל ההליך ,גם לגבי דירקטורים של תאגיד
המים והביוב וועדה אחרת בודקת לגבי תאגידים עירוניים אחרים .אגב בהקשר
הזה אני אומר גם לנוה ,יש הבדל בחובת הנאמנות שדיברת עליה ,בין תאגיד
של ביוב לבין תאגיד עירוני כלכלי .בתאגיד עירוני רגיל חובת הנאמנות של
הדירקטורים היא לעירייה ,בתאגיד ביוב חובת הנאמנות היא לדירקטוריון,
לתאגיד עצמו של תאגיד הביוב .זה הבדל מאוד משמעותי בין שני התאגידים
הללו .כרגע אתם דנים כאן בתאגיד שהוא תאגיד עירוני ולכן אם תחליט המועצה
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לאשר אז צריך למלא טפסים ,המועמד ממלא טפסים ,אנחנו מצרפים חוות דעת
והוועדה בודקת את המינויים הללו .כמובן ,כמובן שבמידה ויש ניגוד עניינים או
יש איזושהי ידיעה של איזשהו חבר מועצה שהוא יודע משהו שהוא רוצה להגיד
בפני חברי המועצה ,זה כמובן הזמן וזה בסדר גמור לדון בזה ולשאול ולקבל
תשובות וזה בסדר גמור ,אבל מעבר לכך נאמר כאן שהבדיקות של היועץ
המשפטי צריכות להיעשות לפני וכולי וכולי ,זה פשוט לא נכון .עד היום אישרנו
הרבה מאוד דירקטורים לאורך כל ה 12-השנים האחרונות ,יש תהליך מאוד
מובנה ,מאוד מסודר ,מאוד מפורט ,הכול נכתב ,אין שום דבר נעלם או נסתר
שלא התגלה במהלך התהליכים שנעשו ובסוף הוועדות אומרות את דעתן.
נוה גור:

אבל ירון ,רק שאלה משמעותית בעיניי להתנהלות של העירייה,

ירון סולברג :כן.
נוה גור:

ושל אגף המשפטים .אתה אומר שאתם נותנים את הייעוץ המשפטי לוועדת
המינויים לאחר,

ירון סולברג :אנחנו לא נותנים ייעוץ משפטי.
נוה גור:

חוות הדעת ,סליחה ,את חוות הדעת,

ירון סולברג :כן ,נכון.
נוה גור:

את חוות הדעת לאחר הישיבה הזאת.

ירון סולברג :כן.
נוה גור:

דמיין לעצמך סיטואציה שבה יושבים פה חברי מועצה שהם סוג של דירקטוריון,
מאשרים מישהו ורק אחרי זה יש חוות דעת של היועץ ,רגע ,שנייה ,של היועץ
המשפטי שאומרת אותו אדם לא כשיר .אז קודם כל ראוי להקדים את חוות
הדעת לפני ואחרי זה אם יש צורך לפני ישיבת המועצה ,אז להוסיף על חוות
הדעת ,אחד .שתיים ,למיטב זיכרוני חוות הדעת שניתנות לוועדה למינויים לא,
תקן אותי אם אני טועה ,לא נמסרות לחברי המועצה לאחר הישיבה הזאת ולכן
ראוי שגם הדבר הזה ייעשה בכל מקרה.

ירון סולברג :א' בוא נעשה את זה פשוט .כל חוות דעת שהיועץ המשפטי נותן ,לא משנה מה
הסוג שלה ,פתוחה בפני כל חבר מועצה .מהיום הראשון שלי בעירייה כאן לא
הייתה שום חוות דעת סודית .אף חוות דעת שנכתבה בכל  12השנה לא הייתה
סודית ,אין שום בעיה להעביר כל חוות דעת ,אני אומר את זה חד משמעית.
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נוה גור:

אז נבקש החוות דעת בנושא הזה תימסר.

ירון סולברג :אין בעיה ,אין בעיה .דבר שני ,כל ההנחיות של חוות הדעת זה שאם נעשה דיון
פה ואם חבר מועצה מעלה איזושהי טענה בקשר מסוים ואז הוא נבדק ונאמרות
טענות מסוימות ,אז אנחנו יכולים להתייחס לדברים ולהגיד האם יש פסול או לא
פסול .או קיי? יתר על כן ,אנחנו יכולים להסתכל ולראות אם יש תואר ראשון או
לא .לפעמים ההגדרות הן לא מספיק מדויקות ,לפעמים נדרש תואר ראשון
בתחומים מסומים והוועדה שוקלת את הדברים והיא מחליטה ,לכן אנחנו מנסים
לעשות סינון ראשוני ,שומעים ,רואים את קורות החיים ,לא כותבים עדיין כלום.
לאחר הדיון במועצת העיר ,לאחר הדברים שנאמרים כאן רואים האם זה התקבל
ברוב ,האם נאמרו איזשהן טענות שאנחנו יכולים לבדוק אותן ,בעיה בכשירות
מסוימת ,בעיה בקשר מסוים ,אם כן אנחנו מחווים דעתנו .אם לא אנחנו אומרים
שעל פני הדברים אנחנו לא רואים מניעה .זה סדר הפעולות הוועדה נכנסת
לעומק כי כל הנתונים האחרים לא מובאים בכלל בפנינו ובשום מקום לא כתוב
שהמועמד צריך למלא בפני היועץ המשפטי את כל הטפסים ואת כל הפירוט,
אלא להעביר אותם לוועדה ,כך שערב הדיון במועצת העיר כאן אין בפני היועץ
המשפטי על פי חוק ,אין בפני היועץ המשפטי את כל הפרטים שיונחו בהמשך
בפני הוועדה שבודקת ומאשרת את זה.
יגאל שמעון :תודה רבה .מי בעד ,חברים?
ניצה משה :חברים ,מי בעד?
חיים שאבי :פה אחד.
ניצה משה :חי,
יגאל שמעון :חי ,יגאל,
נדב דואני:

למה אתם קופצים פה אחד כל הזמן?

ניצה משה :חיים ,אל תבלבל.
אמיר כוכבי :חיים רוצה.
נדב דואני:

חיים ,אתה סתם מטעה.

ניצה משה :חיים די .חיים שאבי,
(מדברים יחד)
נדב דואני:

אנחנו בעד.
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אמיר כוכבי :אהבת חינם היה אתמול.
ניצה משה :יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,אביבה .מי נגד?
חיים שאבי :נדב.
ניצה משה :אמיר ונדב .מי נמנע?
מאיר חלוואני :גם אנחנו נגד.
ניצה משה :גם אתה נגד.
הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן.
 4נגד :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :52/17
מועצת העירייה מאשרת את מינוייה של גב' רוית קלוד כדירקטורית מקרב הציבור בהוד
השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.
========================================================
יגאל שמעון :או קיי ,תודה רבה.
ניצה משה :תודה רבה.
 .2מינוי מר עמוס סימן טוב כדירקטור מקרב הציבור בהוד השרון חברה כלכלית עירונית
לפיתוח בע"מ
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא – מינוי מר עמוס סימן טוב כדירקטור מקרב הציבור
בהוד השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ .הקורות חיים נשלחו .יש על
זה שאלות? אני מעלה להצבעה .מי בעד?
אמיר כוכבי :אני שואל ,רגע ,לי יש שאלה.
ניצה משה :בבקשה.
אמיר כוכבי :זה גם אותה שאלה כמו מקודם .פה אין ניגוד עניינים? פעיל בחירות? קרוב
משפחה? משהו כזה?
ניצה משה :אמיר תגביה את הקול.
אמיר כוכבי :פעיל בחירות? קרוב משפחה? משהו כזה? לא? מישהו ענה לא לפרוטוקול?
חיים שאבי :אני אמרתי.
אמיר כוכבי :אתה אמרת?
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נוה גור:

אדוני ראש העירייה ,אדוני ראש העירייה ,אנחנו מבקשים שהשאלה שנשאלה
תענה עליה אתה ,האם יש ניגוד עניינים,

חי אדיב:

לא ,אין ,אמרתי לכולם אין ניגוד עניינים.

נוה גור:

אל תצעק,

אמיר כוכבי :למה אתה כועס אבל?
נדב דואני:

למה אתה כועס?

נוה גור:

אז אל תצעק.

נדב דואני:

למה אתה כועס?

חי אדיב:

כל אלה שמגיעים לפה ,אין ניגוד עניינים ,נקודה ,הלאה.

יגאל שמעון :טוב ,מי בעד חברים? מי בעד?
ניצה משה :מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,תקוה ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביבה .מי נגד? מי נגד? מי נגד? רבותיי,
נדב דואני:

מי נגד?

ניצה משה :נדב .מי נמנע? אמיר נמנע ,נוה נמנע ומאיר נמנע.

הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר
טויל ,אביבה גוטרמן.
 1נגד :נדב דואני
 3נמנעים :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :53/17
מועצת העירייה מאשרת את מינויו של מר עמוס סימן-טוב כדירקטור מקרב הציבור בהוד-
השרון חברה כלכלית עירונית לפיתוח בע"מ.
========================================================
יגאל שמעון :או קיי.
ירון סולברג :מה קרה ,אם אפשר ,סליחה שאני מתפרץ ,חוות הדעת שאנחנו כן נותנים לפני
כל מינוי תמיד זה עניין ייצוג בין המינים ,שימו לב.
יגאל שמעון :ברור,
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ירון סולברג :את היחס בין זכר לנקבה.
אביבה גוטרמן :טוב ,זה חובה.
(מדברים יחד)
נוה גור:

אנחנו נמליץ שיהיה רוב למין החזק ,תמיד.

ירון סולברג :למין החכם.
נוה גור:

למין החכם.

יגאל שמעון :אושר .תודה .סעיף ,3
סעיף ו  -מינוי מר אביאל אברמוביץ לכהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי הציבור במי הוד
השרון בע"מ
ניצה משה:

מינויו של מר אביאל אברמוביץ לכהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי הציבור
במי הוד השרון בע"מ.

חי אדיב:

עד סוף  .2018עד סוף הקדנציה.

אביבה גוטרמן :רגע ,מה מה? לא ,לא ,לא ,בואו,
חי אדיב:

עד סוף הקדנציה.

אביבה גוטרמן :הסבר ,קדנציה שלו?
יגאל שמעון :לא.
אביבה גוטרמן :יש הבדל.
יגאל שמעון :של הרשות.
אביבה גוטרמן :לא ,יש הבדל.
נדב דואני:

לא הבנתי ,לא הבנתי.

אביבה גוטרמן :יש הבדל.
נדב דואני:

תסבירי את השאלה.

אביבה גוטרמן :הקדנציה שלו זה  3שנים ,זה עד דצמבר.
חי אדיב:

הקדנציה של הרשות.

אביבה גוטרמן :זה לא ,אי אפשר לבחור,
ירון סולברג :אני אקריא לך את הסעיף.
אביבה גוטרמן :אני רוצה לשמוע את הסעיף.
חי אדיב:

או קיי.

ירון סולברג :אני מדבר על סעיף  38לתקנות.
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אביבה גוטרמן :או קיי.
ירון סולברג :שאומר כך ,אני רק אולי ,קודם אחזק אותך לפני שאני אסתור אותך.
נדב דואני:

תישאר עם החיזוק.

ירון סולברג :כן.
נדב דואני:

עדיף ,אל תסתור.

ירון סולברג :אין בעיה.
נדב דואני:

בלי הסתירה.

ירון סולברג :בסעיף  33כתוב דירקטור יתמנה לתקופה מירבית של  3שנים מתחילת תוקף
מינויו .סעיף  38אומר מתי משרת דירקטור תתפנה מאליה ,בכל אחד מהמקרים
הבאים .סעיף  ,1אני לא אקריא את כל  6הסעיפים ,נעצור אחרי סעיף א' .אם
נבחר לתפקידו בהיותו חבר מועצת העירייה,
אביבה גוטרמן :כן.
ירון סולברג :במועד סיום כהונתה של המועצה שבחרה בו .או במועד סיום כהונתו כחבר
מועצה לפי המוקדם.
אביבה גוטרמן :הבנתי.
מאיר חלוואני :הבנו.
ירון סולברג :או קיי? זאת אומרת או במועד שהמועצה כהונתה פוקעת,
אביבה גוטרמן :או ש,
ירון סולברג :או שאם הוא מאיזושהי סיבה מפסיק להיות חבר מועצה.
מאיר חלוואני :רק על היושב ראש או לגבי כל החברים?
ירון סולברג :לא ,אני מדבר על דירקטור ,זה לא מתייחס ליושב ראש.
אביבה גוטרמן :זה הדירקטורים.
ירון סולברג :החברה ,הדירקטורים,
נוה גור:

כל הדירקטורים בתום כהונת המועצה הזאת ,לא יוכלו להמשיך להיות
דירקטורים?

ירון סולברג :לא ,אלה שחבר מועצה.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :אז יש בחירות ,הסתיימו הבחירות ,בעצם בוחרים מחדש.
יגאל שמעון :מחדש,
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אביבה גוטרמן :את כל הזה.
ירון סולברג :סעיף ב',
(מדברים יחד)
ירון סולברג :רק לשם הדוגמה ,סעיף ב' עוסק באם נבחר לתפקידו בתור עובד עירייה .או קיי?
אז יש את הקטגוריה הזאת .לגבי נבחר ציבור ,במועד סיום הכהונה או אם הוא
מפסיק להיות חבר מועצה.
אביבה גוטרמן :עכשיו ,אם הוא שוב נכנס למועצת העיר ,הוא אוטומטית ממשיך?
לא אוטומטי .את צריכה לעשות תהליך חדש לבחירה.

ירון סולברג:

אביבה גוטרמן :מחדש?
ירון סולברג:
חי אדיב:

כי המועצה החדשה בוחרת בו.
כן ,אבל עוד מילה אני חייב לאור ההערה שלך ,היא לגיטימית והיא בהחלט
מחויבת המציאות .תראו ,התאגיד הזה עובר משבר בהיעדר דירקטורים ולא
בגללנו .המנגנון הבירוקרטי במדינה לוקח זמן ומתיש ומתפקד .יש לנו גם
אחריות ציבורית לגרום לכך שהקבוצה ,הדירקטורים שהיו ,ימשיכו להתקיים
שנה ,שנה ושלושה ארבעה חודשים ,ואני חושב שזה מן הדין לעשות את זה.
האחריות הציבורית חייבת  ...המנגנון הזה .כל כוונה אחרת ,כל  ..אחרת זה
עוד  ...אבל זה זכותכם.

נדב דואני:

אני יכול לשאול אותך שאלה? את רוצה?

אביבה גוטרמן :כן.
חי אדיב:

אני הערתי הערה.

אביבה גוטרמן :לא ,בסדר ,אני אגיד לך איפה הבעיה שלי .אני יש לי בעיה בנושא הזה בגלל
אביאל שהוא איזשהו דירקטור בחברה הזאת ויש משמעות גדולה בין היושב
ראש לדירקטורים או לא ,חבר הדירקטור .עכשיו ,הקורלציה במערכת היחסים
בין היושב ראש ,אתה ,בינך שאתה יושב ראש בחברה הכלכלית ,מאוד
משמעותי מערכת היחסית שלך עם הדירקטורים ,עם המנכ"לית שיש לנו ,היא
מאוד משמעותית לתהליך העבודה התקינה .עכשיו תראה ,אני נגד תאגיד מים
באופן כללי ,אבל אין לנו ברירה.
חי אדיב:

גם אני.
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אביבה גוטרמן :זה חוק .כל עוד יש חוק ,אנחנו צריכים לדאוג שהתאגיד מים שלנו יהיה טוב.
יש לנו תאגיד מים מצוין .לא טוב ,מצוין .הם עושים עבודה נהדרת ,כל הפרסים
שאפשר ,הם חסכו במים ובבזבוזי מים שהיו והם משקיעים ,משקיעים
בתשתיות ,באמת נעשית שם עבודה נהדרת .המט"ש שהפך להיות מרכז
מבקרים ,..אין לי מילה אחת לומר ואני מעדיפה שלא יהיה תאגיד מים וזה לא
קש ור .ולכן אני יודעת שמערכת היחסים שם עם היושב ראש הזה לא תקינה ,לא
תקינה וכולם יודעים את זה .לא עם העובדים ולא הדירקטורים ולא עם המנכ"ל.
וזאת בעיה ,כי אנחנו רוצים שהמקום הזה ,הרי זה חשוב לכולנו שהתאגיד
יעבוד ,נכון יש עוד מספיק זמן שיעבוד נכון ,אז אני הייתי מציעה לצמצם את
המשרה הזאת.
נדב דואני:

אני רוצה ,אני רוצה להוסיף ,חי אני רוצה להוסיף משפט .אני רוצה להצטרף
לדברים של אביבה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

סליחה רגע.

אביבה גוטרמן :לא ,אבל אני אומרת לך שזו דעתי.
נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו .תראה ,יש לי הערכה רבה לאביאל אברמוביץ ,הוא חבר
מועצה הרבה שנים וסגן ראש עירייה היה ,אני מאוד מכבד אותו גם ברמה
האישית ,הוא עושה פעולה מבורכת בתחום הסיורים בירקון ,באמת בחור כמו
שאומרים על הכיפאק .אבל יש בעיה בתאגיד המים .אתה ציינת את זה בתחילת
הדברים שלך אבל אתה פשוט לא שמת את האצבע על הדבר הנכון ,זה בעיה.
אתה אמרת התאגיד במשבר .במשבר כבר כמה שנים .מערכת היחסים עכורה
בין היושב ראש לבין המנכ"ל שלו ,אתם לא מצליחים,

חי אדיב:

זה לא המשבר ,לא לזה התכוונתי..

נדב דואני:

בסדר ,אז אתה מתכוון למה שאתה רוצה ואתה מפספס אז אני אגיד לך מה
אתה מפספס .אני אראה לך את המציאות ,אשקף לך אותה לרגע .המשבר שם
לא מאפשר לתאגיד לתפקד כמו שצריך ,כמו שהוא צריך לתפקד .כשאני מגלה
שיושב ראש התאגיד לא חותם על צ'קים לספקים ויכול לגרום לקריסה כלכלית
שלהם ,אחרי שהם ביצעו עבודות ,אחרי שנעשו בדיקות ונראה שהכול בסדר ,יש
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פה בעיה קשה .קשה מאוד .זה תפקיד במשרה מלאה כמעט .צריך להיות שם,
צריך להיות נוכחים שם,
אביבה גוטרמן :הוא לא נמצא שם.
נדב דואני:

מה אמרת?

אביבה גוטרמן :הוא לא נמצא שם.
נדב דואני:

הוא לא נמצא .זה אני לא יודע .זה אביבה אמרה .הוא צריך להיות נוכח שם .הוא
צריך לעשות את העבודה .הוא צריך לפקח .יש לו אחריות מאוד גדולה .עכשיו,
אני יודע שיש לו גם את היכולת אגב ,אני רק לא מבין למה זה לא קורה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :הוא בעצמו אמר.
נדב דואני:

למה? אני באמת אשמח לשמוע את מה שיש לך להגיד.

אביבה גוטרמן :הוא בעצמו אמר את זה.
כנרת אלישע כהן :זה לא דיון.
נדב דואני:

למה לא דיון? אנחנו מנהלים דיון.

כנרת אלישע כהן :אני לומדת ,אני מכבדת ,אני לא מנהלת דיון
נדב דואני:

או קיי ,חבל ,דווקא אני אשמח לשמוע את הדברים שיש לך להגיד .אני אשמח.

כנרת אלישע כהן :אם תרצה אני אשב איתך,
נדב דואני:

לא ,אבל זה לא ,כנרת ,אלה הדברים שלא צריכים להיות בארבע עיניים .הם
צריכים להיות פה.

כנרת אלישע כהן :בסדר,
נדב דואני:

אם יש לך מה להגיד,

כנרת אלישע כהן :אני לא מכירה את הדברים שאתה אומר,
נדב דואני:

או קיי,

כנרת אלישע כהן :בטח לא ברמה שאתה אומר.
נדב דואני:

אז מה את כן מכירה?

כנרת אלישע כהן :והייתי דירקטורית וכעורכת דין אני יודעת בדיוק מה האחריות שלי
והדברים ,אני מצטערת ,אני חולקת עליך ,אולי בנקודה כזו או אחרת גם אני
ראיתי כשעלו כמה דברים אבל לא שמעתי את הטענות האלה.
נדב דואני:

שמה ,שהוא לא חותם,

24

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  10/17מיום  2לאוגוסט 2017

כנרת אלישע כהן :שהוא לא נמצא ,שיש נתק ,לא יודעת,
נדב דואני:

הכול מתנהל בהרמוניה?

כנרת אלישע כהן :לא ,לא,
נדב דואני:

נו,

כנרת אלישע כהן :אבל לכל מטבע יש שני צדדים .אני חושבת שאם אביאל לא נמצא פה ,בטח
לא לתת את התשובות או את ההתייחסות,
נדב דואני:

זה החלטה שלו .הנושא שלו על סדר היום.

כנרת אלישע כהן :צריך לתת הזדמנות,
נדב דואני:

ממש לא.

כנרת אלישע כהן :כמו שכל אחד מאיתנו,
נדב דואני:

כנרת ,זה,

כנרת אלישע כהן :אחר כך תתנו לו להגיב.
נדב דואני:

תקשיבי ,הנושא שלו נמצא על סדר היום .הוא בחר לא להיות כאן .היינו יכולים
לנהל שיח אתו בשמחה רבה.

כנרת אלישע כהן .. :לא ידעתי שהוא בחר,
נדב דואני:

מה זה הוא בחר? הוא מופיע ,הוא יכל היה להגיד לראש העירייה אני מבקש
שהנושא יידחה לשבוע הבא או לעוד חודש כשאני נמצא .עובדה שהוא בחר לא
להיות כאן .וכן זה הנושא וכן צריך להעלות לסדר היום ואת יודעת מה אם את
דירקטורית בתאגיד ,כנרת אם את דירקטורית בתאגיד ,אני מציע שתיכנסי
לעומק העניין,

כנרת אלישע כהן :לא רק שאני נכנסת,
נדב דואני:

ותבדקי את העניין הזה ותוודאי איך קורה,

כנרת אלישע כהן ... :אני כול  10ימים אני עושה ישיבה עם המנכ"ל.
נדב דואני:

אני שמח מאוד לשמוע ,הוא עושה גם ישיבה עם המנכ"ל על  10ימים?

כנרת אלישע כהן :אני נמצאת ...
אביבה גוטרמן :איזה ישיבה?
נדב דואני:

לא ,אני שואל ,אני רוצה לוודא .היא אומרת שאנחנו לא צודקים.

אביבה גוטרמן :יש נתק.
כנרת אלישע כהן :אז אני רוצה לענות לך.
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נדב דואני:

נו,

כנרת אלישע כהן :או שאתה מקשיב,
נדב דואני:

דברי ,דברי ,אני איתך.

כנרת אלישע כהן :יש פה שיח חרשים.
נדב דואני:

ממש לא.

כנרת אלישע כהן :אנחנו ביקשנו בגלל המצב עכשיו של הדירקטוריון שהוא מצב לא רגיל ,או
קיי? כרגע יש כהונה של  ...ויש איזשהו סיפור עד שמאשרים את זה בתאגיד,
אני לא יודע מה הולך שם .לא בתאגיד ,ב,
אביבה גוטרמן :במשרד הפנים.
כנרת אלישע כהן :במשרד הפנים .לכן אני ביקשתי כל  10או  14יום לקיים ישיבה ואנחנו
עושים את זה כמו שעון.
נדב דואני:

מי זה אנחנו ,את עם מי?

כנרת אלישע כהן :שנייה ,אני אגיד לך מי.
נדב דואני:

תגידי.

כנרת אלישע כהן :אני לא אחסיר ממך שום מידע .היועץ המשפטי של התאגיד יחד עם עופר,
איתי ,דודי אזולאי שהוא דירקטור ,אורנה שמגיעה ויש פעמים שגם אביאל מגיע.
נדב דואני:

הוא מוזמן באופן קבוע?

כנרת אלישע כהן :הוא היה בחו"ל ,כן ,הוא מוזמן.
נדב דואני:

הוא מוזמן באופן קבוע.

כנרת אלישע כהן :מזמינים את כולם .עכשיו מעבר לזה ,אני אומרת לך ,אני יכולה להגיד לך
מה אני עושה ואיפה אני מתעניינת וכל פעם כשעולות בעיות ,גם עופר יודע
להרים טלפון אלי כמו שהוא יודע להרים לכל אחד אחר והוא משתף ומבקש
ואנחנו באמת בודקים ועושים כמיטב יכולתנו,
נדב דואני:

אז כנרת ,איך לא חותמים על צ'קים לספקים?

כנרת אלישע כהן :אני יודעת שהייתה איזושהי בעיה,
נדב דואני:

איך לא חותמים על צ'קים?

כנרת אלישע כהן :פעם אחת והוא ביקש לקבל חוות דעת.
נדב דואני:

וקיבל.

כנרת אלישע כהן :הוא קיבל חוות דעת,
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נדב דואני:

אבל זה חוזר עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם.

כנרת אלישע כהן :הוא מבקש מבקר .אני עקבתי אחרי הדברים,
נדב דואני:

זה חוזר שבוע ,זה חוזר חודש אחרי חודש.

כנרת אלישע כהן :אני כבר לא זוכרת,
נדב דואני:

זה חוזר חודש אחרי חודש כנרת.

כנרת אלישע כהן :בסדר ,אז אני אבדוק את זה.
נדב דואני:

יש פה התנהלות לקויה.

כנרת אלישע כהן :אני לוקחת את זה לתשומת ליבי.
יגאל שמעון :יש פה טענה,
כנרת אלישע כהן :אני לוקחת את זה לתשומת ליבי ואני אבדוק את זה.
נדב דואני:

יופי ,מצוין.

כנרת אלישע כהן :אז פנית  ..נקודתית,
אביבה גוטרמן :אליו ואל ..
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :חי יודע מזה .אין מישהו שלא יודע ממה שאנחנו מדברים.
חי אדיב:

כן.

אביבה גוטרמן :אלה לא דברים ש,
נדב דואני:

אף אחד לא נפל מהכיסא.

אביבה גוטרמן :כולם פה מכירים את זה.
יגאל שמעון :אביבה את צודקת .צריך לבדוק את זה.
אביבה גוטרמן :כן.
יגאל שמעון :זה לא יכול להיות שלא משלמים בזמן.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

מישהו רוצה להתייחס? קדימה.

יגאל שמעון :תעלי להצבעה.
מאיר חלוואני :אנחנו רוצים להתייחס.
יגאל שמעון :אה.
מאיר חלוואני :אני נגד.
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נוה גור:

טוב ,אני רוצה להתייחס לכמה דברים וגם להקריא פה כמה מכתבים שיצאו
מטעמי בחודשים האחרונים .הם לא פורסמו ולא הועברו אבל ראש העירייה ועוד
מעודכנים .קודם כל אני רוצה לעשות אבחנה בין סוגיית בחירת היושב ראש
הדירקטוריון לבין מה שאתה אדוני ראש העירייה אמרת ,משבר התאגיד .אז
לעניין משבר התאגיד יש לי פה איזשהו מסמך שאני משער שכנרת והדירקטורים
קיבלו אותו ,שמפרט את כל הישגי התאגיד ב .2016-זכייה בתואר תאגיד
מצטיין ,מכון טיהור השפכים בהרבה אספקטים ,רכישה תקדימית של עבודות
מים ,הכנת תוכנית אב ל 25-שנים ,שדרוג מערכת הביוב ,פרויקט שיקום
והשמשת בארות ,שדרוג שדרת המים המרכזית בעיר ,החלפת כל מדי המים
ברחבי העיר ,החלפת בורות ספיגה ,החלפה מסיבית של צינורות מים ,מוכנות
לשעת חירום ,הקמת מערכת מידע  ,GISיישום פרויקטים קהילתיים ועוד עוד
יכולתי לדבר .אז קודם כל אם זה ,שנייה ,שנייה ,לא הפרעתי ,אז אם זה כישלון
של התאגיד אני מאחל לעיריית הוד השרון להיכשל כמו התאגיד ,בסדר?

יגאל שמעון .... :עיריית הוד השרון.
נוה גור:

לא ,לא ,לא ,לא,

אביבה גוטרמן :לא,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אתה מתבלבל,
נוה גור:

תראה,

יגאל שמעון :אתה מתבלבל.
נוה גור:

יגאל ,יגאל,

יגאל שמעון .. :ואתה לא יודע מה זה תאגיד.
נוה גור:

יגאל ,יגאל ,יגאל ,יגאל תשמע ,קודם כל בוא ננהל דיון כזה שאני,

יגאל שמעון :לא,
נוה גור:

לא ,לא ,אל תגיד לא.

יגאל שמעון :חוסר הידיעה שלך,
נוה גור:

אני מציע לך לא להפריע,

יגאל שמעון ... :בצורה כזאת,
נוה גור:

אני מבין שקשה לך,
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יגאל שמעון :מודע לכל דבר,
נוה גור:

אני מבין שקשה לך,

יגאל שמעון :תאגיד זה עירייה.
נוה גור:

אני מבין שזה קשה לך להיות בשקט כשמדברים אבל אתה לא מאפשר לדבר.

יגאל שמעון :עזוב,
נוה גור:

אתה לא מאפשר לדבר.

יגאל שמעון :אני לא מאפשר,
נוה גור:

אל תפריע לי .אני לא הפרעתי לך.

יגאל שמעון... :
נוה גור:

למרות חוסר הידיעה שלך בהרבה דברים,

יגאל שמעון :חוסר הידיעה שלי?
נוה גור:

למרות חוסר הידיעה שלך,

יגאל שמעון :תאגיד זה עירייה .פעם שלישית.
נוה גור:

סיימת? סיימת?

יגאל שמעון :תאגיד זה עירייה.
מאיר חלוואני :אתה רוצה לספר לנו ,אתה רוצה לספר לנו עוד סוד?
נוה גור:

אני מודה לך מאוד.

יגאל שמעון :תאגיד זה עירייה.
נוה גור:

אני מודה לך מאוד אבל לפני מספר דקות עדכן אותך היועץ המשפטי בהבדל,
אם לא ידעת ,בין זה לזה אבל בוא תרשה לי,

יגאל שמעון :תאגיד עירוני,
נוה גור:

טוב ,תודה יגאל.

יגאל שמעון :תקשיב למה שהוא אומר.
נוה גור:

תודה יגאל.

יגאל שמעון :בוא הנה ,אתה לא שומע מה שאומרים.
נוה גור:

נכון ,נכון ,עכשיו ,עכשיו בוא נדבר על הסוגיה הבאה.

אמיר כוכבי :מה יגאל ,שתית מיץ אומץ היום? מה קרה?
מאיר חלוואני :יש לו סודות.
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יגאל שמעון :הייתי הבוקר עם הילדים ,עם הנכדים שלי ,נהניתי איתם ,חיבקתי אותם ,אז
פשוט אני מלא אושר.
אמיר כוכבי :זה אהבה ורצון לחנך את כולם.
נוה גור:

עכשיו אני רוצה ברשותך להתייחס וירון חשוב לי שגם תשמע פה את הדברים
למרות שאתה גם מכותב לחלק או לכל המכתבים הללו .ב 24-בינואר שלחתי
מכתב לשופטת בדימוס גילאור ,שהיא יושבת ראש הוועדה לבדיקת מינויים .אני
לא אקריא את כולו ,אבל כותרת המכתב היא חשש למינויים פסולים דירקטורים
בתאגיד המים והביוב בהוד השרון ובקשה לבחינה חוזרת של מינוי דירקטורים
בין היתר של אביאל אברמוביץ .וברשימה של כל הדירקטורים שאתם ביקשתם
למנות נמצאת עורכת דין נטלי שטרויקמן וגברת כסלוביץ' ואלון נחמיאס ודורית
משה וביחס לכל אחד מהגורמים הללו ,העברתי מסמכים ומידע רב ,למשל דו"ח
מבקר המדינה ,איזה גוף קיקיוני קטן ,שמציג ,שחלק מהם תמכו בראש העיר
ונתנו מכספם ושגברת כסלוביץ' הייתה פעילה מרכזית בסיעתו של ראש העירייה
ורשימה ארוכה של דברים וגם שיושב ראש תאגיד המים בעצם בהסכם
הקואליציוני שלו עם ראש העירייה מלכתחילה סוגר בהסכם שהוא הולך להיות,
דהיינו המועצה פה היא מעין חותמת גומי .אז זה היה המכתב הראשון ובהמשך
הדרך העברתי עוד מכתב נוסף ובוא אני מציין גם דברים שנאמרו פה על ידי
היועץ המשפטי אבידע שהיה בזמנו פה ,שאני מצטט מתוך הפרוטוקול ,הוא
אומר אנחנו לא יודעים על קיום חשש לניגוד עניינים .בשעה שפה ,בשעה שפה
במועצת העיר צוין על חשש לניגוד עניינים ונשאלת השאלה ,ירון גם בהמשך
למה שאמרת קודם ,אם פה מציינים,

ירון סולברג:
נוה גור:

אולי תקריא את המכתב שאני הגבתי,
קודם כל אתה מוזמן להקריא כל מה שאתה רוצה,

ירון סולברג :לא ,אני לא מקריא,
נוה גור:

אז בסדר ,שנייה ,שנייה ,אני לא אחראי להקריא את התגובות שלך ,אני מקריא
רגע את הדברים ,אני חושב שחשוב שמועצת העיר ,לשיטתך ירון ,לפני שהיא
מצביעה ,תשמע את הדברים האלה כדי שתקבל החלטה .ופה אני מציין כיצד
היועץ המשפטי שאמור לעמוד על הסף מעביר את נטל האחריות לוועדה
לבדיקת מינויים אלינו לפה .איך יכול להיות שכשידוע דבר כזה ,לא מפרסמים
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לחברי המועצה .ואני רוצה להגיד לך גם לך אדוני היועץ המשפטי ,איזשהו מכתב
של אפי דביר מנהל ,הממונה על התאגידים ומנהל מינהל המים שכותב לראש
עיריית הוד השרון מכתב ב 5-ביוני  ,2017אני לא אקריא את כולו ,אבל לסוגית
הליך אישור הדירקטורים הוא מצין כך ,בנוסף על פי התכתובת בנושא עולה כי
חלק מהעיכובים נובעים מאופי המנויים של מועצת העיר .מומלץ להבא לבחון
מראש ובאורך מדוקדק את עמידת המועמדים בתנאים הקבועים בחוק ,בפרט
לעניין דירקטורים חיצוניים בנוגע להיעדר זיקות פוסלות עסקיות או פוליטיות
והיעדר ניגוד עניינים שונים .זאת אומרת יושב פה ראש עירייה ,אומר אין ניגוד
עניינים בשום דבר ,אבל לא מתבייש לשים פה רשימה של אנשים כשיש פה
ניגוד עניינים מוחלט .וכך גם הגברת ליאת גדיש מי שנמצאת ,המנהלת לוועדה
לבדיקת מינויים ,גם ממתינה להתייחסות היועץ המשפטי ועוד רשימה ארוכה של
דברים ,אז עכשיו מפאת קוצר הזמן וגם העניין ,הגיע הזמן שנקבל החלטה אם
אנחנו פה,
חי אדיב:

שלחת תשובה .קיבלת תשובה ממבקר המדינה?

נוה גור:

אז אני רוצה ,אם תרצה,

חי אדיב:

קיבלת תשובה ממבקר המדינה?

נוה גור:

אל תפריע לי.

(מדברים יחד)
נוה גור:

הוועדה למינויים עד רגע זה לא דנה ,ניצה תגידי לי מתי אני יכול להמשיך,

(מדברים יחד)
חי אדיב:

או קיי,

נוה גור:

הוועדה למינויים ממתינה להחלטת ,הוועדה למינויים ממתינה להחלטת מועצת
העיר פה שיש לה משמעות ,היא לא משחקת פה משחקים ולכן גם אביאל
אברמוביץ ועם כל הכבוד ,אנחנו לא עוסקים פה עכשיו בקייטנות בנחל הירקון
ועם כל הכבוד לאישיותו הנחמדה ואת הדברים שאני אומר פה אני אומר ,גם
נאמרו בפניו באופן אישי ,אנחנו עוסקים פה בדברים מהותיים לעיר הזאת ,ולכן
לא ראוי ,לא רק שהצבעה ביחס אליו לא תאושר ,אלא גם

שההצבעה,

שהמועמדים האחרים לדירקטוריון תצא ממך אדוני ראש העיר הודעה שהם
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אינם יכולים להיות חלק מהדירקטורים כיוון שיש פה ניגוד עניינים .ולכן אנחנו
נצביע נגד.
חי אדיב:

או קיי ,בסדר .הלאה .מי בעד?

ניצה משה :אני מעלה,
חי אדיב:

מי בעד? מי נגד?

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד מינויו של מר אביאל אברמוביץ לכהונה שנייה
כדירקטור מקרב נבחרי הציבור? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי,

אמיר כוכבי :על מה מצביעים? מהר ,מהר,
יגאל שמעון :כנרת,
נדב דואני:

אני מציע שלא תשתתף בהצבעה הזאת כי לא שמעת את הדיון.

ניצה משה :יואב רוזן ,אופיר טואיל ,חנוכה נכנסת עכשיו ,אתה בעד? בעד .מי נגד?
יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה :נוה ומאיר הודיעו שהם נגד .אביבה ,אמיר ונדב.
אמיר כוכבי :לא ,לא ,אני לא נגד .אני נמנע.
יגאל שמעון :אמיר נמנע.
ניצה משה :אמיר נמנע.
הצבעה:
 8בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
אופיר טויל.
 4נגד :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אביבה גוטרמן ,נדב דואני.
 1נמנע :אמיר כוכבי.
החלטה מס':54/17
מועצת העירייה מאשרת כהונה שנייה לחבר מועצת העירייה ,אביאל אברמוביץ,
כדירקטור מקרב נבחרי הציבור במי הוד השרון בע"מ.
========================================================
יגאל שמעון :ההצבעה עברה .תודה רבה.
חי אדיב:

..בשל נדב ושל נוה גור ,אחרי שמינו את אביאל ,אנחנו נעשה ישיבה כללית ויבוא
לפה אביאל ויבוא המנכ"ל ויבוא מהנדס העיר ,ישבו פה ,תשאלו אותם את כל
השאלות,

אביבה גוטרמן :או קיי.
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נדב דואני:

מצוין .כל הכבוד.

אביבה גוטרמן :מצוין.
נדב דואני:

מצוין.

חי אדיב:

שלא תתבלבלו.

נדב דואני:

מצוין.

חי אדיב:

 ..במינוי דירקטורים,

נדב דואני:

אז אתה טועה אבל לא משנה.

חי אדיב:

של מינהל המים ,נקודה.

נדב דואני:

אתה טועה .אנחנו נראה את זה .אתה טועה ואנחנו נראה את זה בישיבה .כל
הכבוד על היוזמה.

חי אדיב:

אנחנו נזמין אותם ונראה מה כל אחד יגיד.

נדב דואני:

או קיי.

חי אדיב:

הלאה ,קדימה.

סעיף ד  -דו"חות כספיים -
רבעון  2ינואר – יוני 2016
רבעון  3ינואר – ספטמבר 2016
רבעון  4ינואר – דצמבר 2016
רבעון  1ינואר – מרץ 2017
ניצה משה:

בעוונותיי ,רבותיי ,דילגתי על סעיף ד' ,העברנו את הדו"חות של ינואר יוני
 ,2016ינואר ספטמבר  ,2016ינואר דצמבר  ,2016ינואר מרץ ,זה לא משהו
שאנחנו מצביעים עליו ,זה לעיון ולמידע .אני רק לא הקראתי את זה ,אני
מקריאה את זה כרגע לפרוטוקול.

סעיף ז  -הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ:
 .1מינוי מר דוד אזולאי לכהונה שנייה כדירקטור מקרב הציבור במי הוד השרון בע"מ
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא סעיף ז' .הארכת כהונה של דירקטורים בתאגיד המים
של מר דוד אזולאי לכהונה שנייה כדירקטור,
נדב דואני:

את רק מקריאה את זה? אני לא מבין .לא הבנתי ,מה אמרת?

33

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  10/17מיום  2לאוגוסט 2017

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אה ,סליחה.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה :דוד אזולאי,
נדב דואני:

רגע ,יש קשר בין דוד אזולאי ליצחק אזולאי? יצחק אזולאי לפני כן,

(מדברים יחד)
נדב דואני:

מה זה אני אשאל אותו? אתה מכיר .אמרת שאתה מכיר את כל התושבים בעיר.
לא יודע מה בחרת ,שניים שהם קרובים משפחה?

חי אדיב:

 ...יש קשר ביני לבינך.

נדב דואני:

ברוך השם ,תודה לאל שלא אבל אני שואל,

חי אדיב:

לך תדע.

נדב דואני:

לא ,לא ,לא ,אל תחפש ,שלא נגלה בטעות גם .אני שואל ,לפני כן יש ,מסתיימת
כהונתם השנייה של גברת  ..מר יצחק אזולאי,

יגאל הררי... :
נדב דואני:

נכון ,נכון ,אבל בגלל זה אני אומר שלא יחפש ,שלא יגלה בטעות.

(מדברים יחד)
ניצה משה :או קיי,
נדב דואני:

לא ,רגע ,שאלתי שאלה ,האם יש קשר? אולי יגאל שהיה מנהל הקמפיין בפועל,
יש קשר בין שני האנשים הנחמדים האלה? לא? אין קשר? שאלתי .לא ,זה
מצחיק ,כי אמרתם  60אלף תושבים ,אתה מכיר את כולם ,בחרת שניים ,אולי
הם קרובים משפחה.

אביבה גוטרמן :אני רוצה להגיב בכל אופן על העניין הזה של הייעוץ המשפטי .ירון?
ירון סולברג :כן.
אביבה גוטרמן :אני אומרת לך ותבדקו את זה אם אני טועה ,תבדוק אם יועץ משפטי של
תאגידי מים ,זה שונה החוק שם תאגיד המים לשאר התאגידים .אני אומרת לך.
ירון סולברג :באיזה מובן ,של מה?
אביבה גוטרמן:

שכן ,אם אתה עכשיו אנחנו מצביעים בעדו ,שהצבענו ,זה ממשיך את

הכהונה שלו גם לפעם הבאה ל 3-שנים .זה לא משנה אם יהיה ראש עיר אחר.
תבדוק את זה .אני יודעת מה שאני אומרת.
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דובר:

הוא קרא את החוק.

אביבה גוטרמן :אבל זה חוק אחר תאגידי מים הוא לא יודע.
ירון סולברג :אביבה ,אביבה ,למה את אומרת פה לא יודע?
אביבה גוטרמן :אני אומרת לך שזה אחר.
ירון סולברג :אביבה ,אבל ,אביבה,
אביבה גוטרמן :עוד  3שנים.
ירון סולברג :אביבה ,את אומרת הוא לא יודע .הקראתי לך מתוך התקנון.
אביבה גוטרמן .. :תאגידי המים.
ירון סולברג :אני מוכן להקריא.
אביבה גוטרמן :תתייעץ .אני רוצה ייעוץ עם תאגידי מים.
ירון סולברג :אני יכול לתת לך תשובה .אני אחראי על מה שאני אחראי.
אביבה גוטרמן :אז אני רוצה להתייעץ.
חי אדיב:

הוא לקח את בקשתך,

אביבה גוטרמן :כן ,אני רוצה תשובה מיועץ,
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :אם לא ,אני אבדוק.
חי אדיב:

או קיי.

אביבה גוטרמן :אני יודעת שתאגידי מים זה סיפור אחר חי.
חי אדיב:

כתוב תאריך ,הבנת?

אביבה גוטרמן :אני אומרת לך שאני לא טועה.
חי אדיב:

או קיי.

חיים שאבי :מעלים את זה להצבעה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מי בעד סעיף,
נדב דואני:

מה זה? את מכירה אותו?

ניצה משה :מי בעד דוד אזולאי? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,תקוה ,משה חנוכה ,יואב רוזן,
אופיר טואיל,
יגאל שמעון :אביבה,
ניצה משה :אביבה.
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יגאל שמעון :מי נגד?
ניצה משה :מי נגד?
יגאל שמעון :מי נמנע?
ניצה משה :רבותיי ,דוד אזולאי ,מי נגד? מי נמנע?  4נמנעים .מאיר ,נדב ,נוה ומאיר.
יגאל שמעון :ומאיר .תודה.
הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טויל ,אביבה גוטרמן.
 4נמנעים :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי נדב דואני.
החלטה מס' :55/17
מועצת העירייה מאשרת כהונה שנייה למר דוד אזולאי כדירקטור מקרב הציבור במי הוד-
השרון בע"מ.
=========================================================
ניצה משה :אני עוברת לסעיף ח' .המינוי של הגברת,
נדב דואני:

רגע ,שאלה ,הוא דירקטור גם בחברה הכלכלית? רגע ,אביבה יכול להגיד?

אביבה גוטרמן :תשאל.
נדב דואני:

הוא דירקטור גם בחברה הכלכלית?

חיים שאבי :לא.
יגאל שמעון :לא ,לא ,לא.
נדב דואני:

אני שואל ,או קיי,

אביבה גוטרמן :זה משהו אחר.
נדב דואני:

שאלתי אם משפחה ,אולי משה יודע?

אביבה גוטרמן :שנייה,
נדב דואני:

יש להם קשר?

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לא ,הקורות חיים מרשימים מאוד ,אין ספק.

חי אדיב:

זה כהן ולוי.

נדב דואני:

לא ,אזולאי זה לא כהן ולוי.
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סעיף  - 2מינוי גב' אורנה זמיר לכהונה שנייה כדירקטורית מקרב עובדי העירייה במי הוד
השרון בע"מ
חי אדיב:

חברים ,סעיף .2

ניצה משה :סעיף ,2
מאיר חלוואני :גם השוטר אזולאי הוא חבר שלהם ,הוא משפחה?
ניצה משה :מינוי הגברת אורנה זמיר לכהונה שנייה כדירקטורית מקרב עובדי העירייה .כן?
חי אדיב:

שאלות?

ניצה משה :שאלות?
יגאל שמעון :תצביעו.
נדב דואני:

אני חייב להגיד ,יש פה ,עודדו אותי לדבר ,לא ,אני התלבטתי ,התלבטתי
והתייעצתי פה עם אמיר ואמיר אמר לי ,הסביר לי גם למה.

אמיר כוכבי :סך הכול אתה בא ליהנות לפעמים ,אז תהנה עד הסוף.
נדב דואני:

תשמע ,אני חייב להגיד ,יש עובדי עירייה באמת מעולים ,אני לא סתם אומר .יש
עובדי עירייה באמת מעולים ותמיד אתם בוחרים את הלא טובים .אני פשוט
משתגע מהסיפור הזה .אורנה זמיר,

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אל תגיד.
נדב דואני:

מה להגיד? איך אתה מציע? לא ,רגע ,לאמיר יש הצעה איך להתייחס לנושא
הזה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אני לא משמיץ עובדי עירייה ,אני משמיץ עובדת אחת .יכולה להצטרף עוד אחת
מאוד בכירה .לא ,אבל חיים ,אתה רוצה לעזור לי עם השם ,כאילו שיצא לא
טובה?

אמיר כוכבי :לא טובה בתפקיד שנתנו לה.
נדב דואני:

אה ,או קיי ,אתה יודע מה ,..

(מדברים יחד)
נדב דואני:

זה לא קשור ,אבל היה אתמול ,זה לא היום .אם הייתם עושים את זה היום ,רגע
ניצה ,ניצה,

מאיר חלוואני :אהבת חינם.
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נדב דואני:

תשמרי על הסדר .אני רוצה לדבר.

מאיר חלוואני :אהבת חינם.
נדב דואני:

תשמרי על הסדר .אני רוצה לדבר.

חיים שאבי :ניצה אמרה,
נדב דואני:

כן,

חיים שאבי :ניצה אמרה שזה,
נדב דואני:

זכותי להגיד מה שאני רוצה.

חיים שאבי :זכותך להגיד,
נדב דואני:

נכון,

חיים שאבי :אבל ראוי שלא לדבר על עובדי עירייה,
נדב דואני:
ניצה משה:
נדב דואני:

או קיי,
שלא נמצאים,
שיהיו פה ,בבקשה ,השם עולה ,שיהיו .אנחנו לא מופתעים.

אמיר כוכבי ... :טענת לא נמצאים.
נדב דואני:

אז הם לא יבואו ולא נדבר עליהם ,על אף אחד.

אמיר כוכבי :זה רק מראה זלזול .סליחה ,גם חבר מועצה שלא פה ,למרות שהוא היה על
סדר היום,
ניצה משה :נדב ,היא חולה...
נדב דואני:

אז תורידו ,תורידו מסדר היום ,תביאו פעם הבאה.

אמיר כוכבי :כל כך הרבה פעמים אתם ממנים מחדש דירקטורים ,מן הראוי שייתנו חוות דעת
או לפחות איזה דו"ח על התפקוד שלהם בדירקטוריונים והם לא נתנו שום דבר
לאורך השנים.
נדב דואני:

זה קורות חיים ,זה לא מעבר.

אמיר כוכבי :אז אל תגידו מה מותר ומה אסור להגיד.
נדב דואני:

היה ניסיון ,היה ,יש לה כהונה של הרבה שנים שם כבר ,בואו נבין .זה לא אישי,
זה מקצועי .מקצועי.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

כי אני חושב ,לא כמו קפיץ ,אני חושב שבתפקיד כזה בכיר לא יכול להיות
ששמים,
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משה חנוכה... :
נדב דואני:

רגע ,משה ,משה ,משה אני יודע ,משה אני יודע שהיא חברה שלך ורק בגלל זה
אולי יש לה זכויות ,אולי ,אבל כי אתה ,אמור לי מחברך ואומר לך מי אתה אבל
אתה נפלת פעמי ים ,פעם איתה ,פעם עם עוד איזה אחד בכיר אבל לא נורא .יש
לי בעיה שעובד בתפקיד כזה בכיר,

משה חנוכה... :
נדב דואני:

היא עובדת לא טובה ,אז זה לא נורא ,אבל זה זכותי,

משה חנוכה ... :בשם מסוים,
נדב דואני:

זה זכותי בנושא של אורנה זמיר ,זו זכותי המלאה .אני חושב ש,

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לא ,אני אסיים ואז תגיד .אני אסיים ואז תגיד מה שאתה רוצה.

חיים שאבי :זה קשור למה שאתה רוצה להגיד.
נדב דואני:

אבל אתה תגיד אחר כך ,זה לא בחיים .חיים ,אני מכבד את מה שאתה אומר.
אחר כך.

אמיר כוכבי :תשלים אותו.
נדב דואני:

אחר כך .אולי יש לו מה להוסיף?

אמיר כוכבי :כן.
נדב דואני:

אה ,יש לך מה להוסיף? אתה איתי בעניין הזה?

אמיר כוכבי :ככה זה נראה.
חי אדיב:

אולי הוא יעזור,

חיים שאבי :מישהו אמר לי פעם משפט ,אף פעם לא הצטערתי על מה שאמרתי ,שלא
אמרתי.
נדב דואני:

שלא אמרתי.

חיים שאבי :תאמין לי עדיף לא להגיד.
נדב דואני:

או קיי ,אז אני עדיין אמשיך ,בסדר ,אבל אני עדיין אמשיך ,אני בוחר להמשיך.

אמיר כוכבי :מי שאמר לך זה שלא הוא המציא את המשפט.
נדב דואני:

חיים בחור חכם מאוד.

אמיר כוכבי :תגיד למי שאמר לך שלא הוא המציא את המשפט.
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נדב דואני:

אבל בגלל זה הוא לא ייחס את זה לאדם מסוים .הוא לא ייחס אדם מסוים .הוא
ייחס באופן כללי .אני לא מבין למה לא בוחרים עובדים טובים אחרים ,מבקשים
מהם להיות נציגים ,במיוחד אחרי שהתקיימה כהונה כזאת .אם היא לא הייתה
וזה פעם ראשונה אני מבין ,אבל פעם שנייה בכהונה לא טובה ,עם יחסים
רעועים שלה ושל העובדים תחתיה,

משה חנוכה :זה נראה לא טוב ,דרך אגב.
נדב דואני:

נכון ,המינוי שלה באמת נראה לא טוב .לא נראה טוב המינוי הזה.

משה חנוכה .. :רדיפה אישית.
נדב דואני:

זה לא .אתה יודע מה הבעיה ,שיש עובד לא טוב ואני לא אוותר לו .משה ,לא
אוותר לכם שאתם שמים עובדים לא טובים בתפקידים בכירים.

משה חנוכה :היא לא עובדת טובה ,היא עובדת מעולה.
נדב דואני:

אז זאת דעתך .דעתי הפוכה.

משה חנוכה :בסדר.
נדב דואני:

אני מכיר ,שומע על היחסים שלה עם העובדים,

משה חנוכה... :
נדב דואני:

אבל אני רוצה להוסיף ,לא השמצתי ,היא משמיצה אבל זה לא קשור.

משה חנוכה :היא משמיצה אותך?
נדב דואני:

כן ,אבל זה לא קשור.

משה חנוכה :אתה מחזיר לה?
נדב דואני:

לא ,ממש לא ,זה לא במקום הזה .אני רואה איך היא מתפקדת ,רואה איך היא
מתפקדת ,אני שומע על היחסים הרעועים שלה בתוך המחלקה ,אגף ,סמנכ"ל,
על היחסים הרעועים עם העובדים שלה ,אני רואה איך היא מתנהגת לתושבים
ומתנהלת מולם ,היא אחראית על הקשר עם התושב ,איזה קשר עם תושב,
איזה קשקוש ,היא לא מדברת עם תושבים ,היא לא נפגשת איתם ,היא לא עושה
את תפקידה נאמנה ואתם נותנים לה עוד צ'ופר .למה? כי היא חברה של חי
אדיר ושל קרובים שלו ואני לא אצביע בעד המינוי הזה כמו שלא הצבעתי בפעם
הקודמת .מבחינתי עובדי עירייה הם טובים ,הם חשובים ,הם לא קדושים.
בתפקידים הבכירים ,במשכורות הגבוהות ,במינויים האישיים הם לא קדושים
ואם יש ביקורת הם יקבלו ביקורת וזה לא מעניין אותי.
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משה חנוכה :זה לא ביקורת .זה מריח לא טוב.
נדב דואני:

זה בעיה שלך אם זה מריח לא טוב .אתה יודע למה זה מריח לא טוב? כי היא
לא טובה.

יגאל שמעון :תודה ,תודה.
נדב דואני:

ואתה גם יודע את זה.

יגאל שמעון :תודה רבה.
חי אדיב:

טוב.

יגאל שמעון :תודה רבה.
ניצה משה :אני מעלה להצבעה.
חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

מי בעד מינויה של גברת אורנה זמיר לכהונה שנייה? חי ,יגאל שמעון ,חיים
שאבי ,כנרת ,סליחה ,תקוה ,משה,

מאיר חלוואני :יגאל ,אתה לא צריך לצאת החוצה רגע?
ניצה משה :יגאל הררי,
נדב דואני:

הוא סיים את מה שהיה לו.

ניצה משה :אופיר טואיל .מי נגד? נוה ונדב.
חי אדיב:

מי נמנע?

ניצה משה :מי נמנע? מאיר ,אביבה ו,
יגאל שמעון :אמיר.
ניצה משה :ואמיר.
הצבעה:
 8בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טויל.
 2נגד :נדב דואני נוה גור.
 3נמנעים :מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי  ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :56/17
מועצת העירייה מאשרת כהונה שנייה לגב' אורנה זמיר כדירקטור מקרב הציבור במי הוד
השרון בע"מ.
=======================================================
חי אדיב:

אני רוצה להתייחס למה שנאמר פה.
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יגאל הררי :תן לה לגמור את ההצבעה.
חי אדיב:

היא גמרה.

ניצה משה :כן.
חי אדיב:

אני רוצה להגיד מילה ,אי אפשר לעבור את זה על סדר היום .ישיבה בשידור
ישיר ,כל עם ישראל רואה את זה,

(מדברים יחד)
חי אדיב:

 ..לכל האנשים ,אני מוחה על מה שנאמר עד עכשיו,

נדב דואני:

לא נורא.

חי אדיב:

קודם כל זו אישה,

נדב דואני:

אז מה הקשר?

חי אדיב:

 ..לכבד אותה.

נדב דואני:

מה הקשר?

חי אדיב:

שניים ,עובדת מסורה יותר מעשור בעירייה,

נדב דואני:

נאמנה לך,

חי אדיב:

מגיע לה את כל הכבוד.

מאיר חלוואני :כמו שאתה מכבד את הנשים שניגשות אליך בפארקים ,בגינות .ניגשות אליך,
נדב דואני:

לא ,אישה בפארק שהיא לא מתחנפת אז צריך לקלל אותה .אבל כשזה עובדת
שמתחנפת אליו זה בסדר.

חי אדיב:

שגם אישה וגם עובדת בכירה בעירייה שעושה עבודה נאמנה ,נשואה לאיש קבע
שלא נמצא בבית  24שעות,

נדב דואני:

מה הקשר? אבל אתה בבית.

חי אדיב:

אני מתבייש,

נדב דואני:

תתבייש,

חי אדיב:

בכל מי שאמר פה,

נדב דואני:

למה?

חי אדיב:

גם אם יש לו ביקורת ,שישלח מכתב למי שהוא רוצה לכתוב מכתב.

נדב דואני:

לא ,נגיד את זה כאן.

חי אדיב:

אבל להגיד את זה פה בפורום,

נדב דואני:

למה? מה קרה?
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חי אדיב:

שאין לזה בסיס.

נדב דואני:

מה קרה?

חי אדיב:

אני מתבייש.

נדב דואני:

מה אין בסיס? תתבייש.

חי אדיב:

תודה רבה לכם.

נדב דואני:

אתה תמשיך לקלל תושבים ,תושבות נשים,

חי אדיב:

אני גאה בה,

נדב דואני:

אתה גאה ,בגלל זה אתה מקדם אותה ,בגלל זה העיר שלך נראית כמו שהיא
נראית ,כי אתה מקדם אנשים ברמה הזאת ,כי אתה לא מעניין אותך מה
הכישורים שלך אלא מה בעלה עושה .ככה אתה חושב ,זה הבעיה שלך.

חי אדיב:

הדבר היחידי שאני,

נדב דואני:

כן ,מה תגיד?

חי אדיב:

זה לחשוב,

נדב דואני:

מה אתה רוצה לחשוב?

חי אדיב:

מה הכישורים שלך להביע ביקורת?

נדב דואני:

בטח שיש לי כישורים .היא סמנכ"לית שקידמת בגלל ,בגלל הקרבה שלה אליך,
בגלל הליקוקים ,בגלל החנפנות,

חי אדיב:

היא ...

נדב דואני:

בגלל חוסר היכולת,

ניצה משה :נדב,
נדב דואני:

בטח שנגיד את זה .בגלל שהיא שותה קפה ביום שישי עם איש צמרת.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לא ,גם בעובדת הזאת שלך הבכירה ,אתה פוגע בעובדים הקטנים בעירייה.
אתה פוגע בעובדים המסכנים בעירייה .אתה מביא אנשים כאלה שיתעמרו בהם
ויפגעו בהם .תתבייש בך .אתה פוגע בעובדי העירייה הקטנים שלך.

(צועקים יחד לא שומעים)
חיים שאבי :אמרת מספיק.
נדב דואני:

לא אמרתי מספיק.

חיים שאבי :אמרת מספיק.
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ניצה משה :נדב,
נדב דואני:

ואני אמשיך להגיד ,אל תדאג ,זה בסדר.

חי אדיב:

הם לא מקבלים שעות נוספות.

נדב דואני:

מה אתה רוצה ,הם מקבלים מספיק,

ניצה משה :נדב,
נדב דואני:

מקבלים מספיק כסף בשביל לעבוד כאן עוד קצת בשבילנו .לא קרה שום דבר.
הם לא צריכים לבוא בשמונה וללכת בארבע .לא קרה שום דבר.

ניצה משה :טוב.
נדב דואני:

אתה רוצה תלך אתה בארבע ,אולי תעשה פחות נזק.

חי אדיב:

אתה יכול להגיד,

נדב דואני:

תעשה פחות נזק.

חי אדיב:

זה לא מקובל עלי.

נדב דואני:

תלך בארבע .אני אגיד מה שאני רוצה .אני אגיד מה שאני רוצה .אם זה מעניין
אותך או לא מעניין אותך ,אם זה טוב לך או לא טוב לך ,אני אגיד את האמת
שלי .אתה יכול להמשיך בדרך שלך.

חי אדיב:

...תתבייש

נדב דואני:

תמשיך .אני לא שואל אותך .לא שואל אותך.

חי אדיב:

אבל עובד עירייה,

נדב דואני:

לא שואל אותך .נקודה .סוף.

ניצה משה :רבותיי.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

מעולה ,אני שמח ,שישמע את השטויות שלך .גם שמענו את ההתנהגות
המכוערת שלך בתושבת כאן.

יגאל הררי :זה גם עבדות מה שהוא עושה .רק איש קטן מדבר ככה על בן אדם.
נדב דואני:

רק חבר מועצה בורח כשצריך להצביע על סעיף בורח החוצה.

יגאל הררי :זה דוגמה,
נדב דואני:

בורח החוצה .במקום לבוא להצביע ,הוא בורח .יגאל ,ככה מתנהג נבחר ציבור
שבורח.

יגאל הררי :תסתכל על עצמך במראה.
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נדב דואני:

תראה,

יגאל הררי :חוצפן.
מאיר חלוואני :יגאל ,שלא יקרה לך משהו.
נדב דואני:

היא הייתה יכולה להיות פה,

חי אדיב:

לא הכנסת פה,

נדב דואני:

מה זה לא כנסת,

חי אדיב:

זה מועצת עיר.

נדב דואני:

אגב ,בכנסת מתנהגים פחות יפה לצערי .אני אגיד מה שאני רוצה אם זה טוב לך
או לא טוב לך.

יגאל הררי ... :לא מאחורי הגב ,..
נדב דואני:

אין מאחורי הגב ,השם שלה מופיע ,היא הייתה צריכה להיות כאן.

יגאל הררי :מה זה הרמה הזאת?
נדב דואני:

גם אתה היית צריך להצביע ,לא לברוח בסעיף הקודם .היית צריך להצביע
וברחת.

נוה גור:

אדוני ראש העיר,

ניצה משה :רבותיי,
(מדברים יחד)
חי אדיב:

היא עובדת בהתנדבות.

נדב דואני:

איזה בהתנדבות?

נוה גור:

אדוני ראש העירייה,

נדב דואני:

היא מקבלת מספיק כסף .היא לא עושה שום דבר בהתנדבות.

יגאל שמעון :טוב.
נוה גור:

אני אבקש גם להתייחס לאור מה שאמרת אדוני ראש העירייה .אחד ,אני מרגיש
שדבר שאתה אמרת ,תיכף נתייחס גם לדברים אחרים שנאמרו ,אבל כשאתה
אומר היא גם אישה ולכן ,אני חושב שאתה פוגע בנשים.

חי אדיב:

לא.

נוה גור:

רגע ,רגע ,תרשה לי.

חי אדיב:

אני מתבייש שבן אדם פוגע...

נוה גור:

תרשה לי ,תרשה לי בבקשה.
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(מדברים יחד)
נוה גור:

תרשה לי בבקשה .משה ,אם תרצה להתייחס ,נשמח.

חי אדיב:

זה תרגום משפטי.

נוה גור:

אשמח לשמוע גם את התייחסותך וגם נורא שמחתי קודם שאמרת שצריך
להימנע מהכפשות .אני בטוח שתיישם את זה,

חי אדיב:

פחות לעובדי עירייה.

נוה גור:

לא ,לא ,באופן כללי ,אני חושב שגם בתשעה באב וגם בשאר הימים צריך
להימנע מהכפשות אבל אנחנו נזכיר לך את זה.

חי אדיב:

נשמח מאוד ש,

נוה גור:

נזכיר לך את זה לא אחת ,אבל תרשה לי,

חי אדיב:

כן,

נוה גור:

אם תרשה לי אני אתייחס למה שאמרת .קודם כל ,אין פה מישהו בשולחן שלא
בעד נשים אבל אני מציע לא להפוך אותן למשהו שהוא צריך ל ..עליהן .הן
טובות מאיתנו  .by farאז בבקשה לא להתייחס לזה כך .זה אחד .שתיים,

חי אדיב:

בניגוד ל,

נוה גור:

תרשה לי ,לא ,לא ,כי אתה לא בוחר בה בגלל היותה אישה .אתה בוחר בה
כנראה כי אתה,

יגאל הררי ... :שכן צריך ...
נוה גור:

רגע ,שנייה ,נכון ,אבל הוא בחר בה לא רק בגלל היותה אישה ובוא לא נהפוך
אותן לכאלה שצריכות לרחם ,אם כן ,כבר צריך לרחם עלינו הגברים .זה אחד.

(מדברים יחד)
נוה גור:

שנייה ,אני לא,

יגאל שמעון :באמת.
נוה גור:

הדבר השני,

(מדברים יחד)
יגאל הררי :מה קרה לכם.
נוה גור:

הדבר השני ,יגאל אני רוצה לחדד אותך,

יגאל הררי .. :מה קרה.
נוה גור:

הדבר השני,
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יגאל הררי :אז מה,
נוה גור:

אדוני ראש העירייה,

מאיר חלוואני :כל הכבוד.
נוה גור:

אדוני ראש העירייה,

יגאל הררי :לא השמצתי ולא אמרתי שום דבר.
נוה גור:

יגאל ,אני רוצה לחזק אותך רגע ולומר גם משהו לך אדוני ראש העירייה .אני
חושב ש,

(מדברים יחד)
נוה גור:

אני חושב שאם השולחן הזה רוצה להיות ענייני ,הוא צריך להציג את המין ,גם
כשדיברנו קודם על הדירקטורים האחרים ,למה אתה בוחר את האיש? יכול
להיות שלשיטתך הגברת זמיר ,כמו גם אחרים ,הם אנשים טובים ,ראויים,
מצוינים ותגיד למה בחרת .אני חושב שאתה לא צריך להתבייש בזה .אז א' אני
אומר ואני מחזק באורח פלא את האמירה שצריך להימנע פה מלהכפיש עובדי
עירייה ולא בגלל שהם לא נוכחים פה ,זה לא רלוונטי .אבל יחד עם זאת אני
חושב בהקשר אליה ובהקשר לכל האחרים שראוי להציג פה את המין ,למה
אתה בוחר את זה ,מה הדברים הטובים שבגינם ראוי שהיא תשב בדירקטוריון.
אתה יכול לדמיין לעצמך דירקטוריון של חברת אמדוקס ,שמתנהל שם ,איך בחרו
את הדירקטורים בדרך שבו אנחנו יושבים ,בגלל שהיא קוראים לה אזולאי או לא
אזולאי ,זה תת רמה מה שקורה פה .תבוא ,תגיד זה קורות החיים ,אחד שתיים
שלוש ארבע ,אלה הסיבות ,אלה ההצלחות ,אנחנו מאמינים שהיא תביא כך וכך.
כנראה זו רמה אחרת לגמרי שאנחנו מצפים.

חי אדיב:

לא ראית את הקורות חיים שלה?

נוה גור:

ראיתי ,קראתי.

חי אדיב:

מה הבעיה?

נוה גור:

אני יכול להגיד את,

(מדברים יחד)
נוה גור:

אני יכול להגיד לך מה היא עשתה במשך הרבה שנים .קראתי היטב.

חי אדיב:

יש בעיה עם זה?

נוה גור:

לא ,בכלל לא,
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(מדברים יחד)
נוה גור:

אתה יודע ,אתה יודע ,לא ,אני יכול להקריא לך,

משה חנוכה :היא הייתה דיילת טובה.
נוה גור:

האמת שזה הפתיע אותי שהיא הייתה דיילת ,לא ידעתי .ב 89-דרך אגב ,אם
אתה רוצה ש ,תראה כמה,

משה חנוכה :את זה אתה זוכר.
נוה גור:

סליחה רגע,

משה חנוכה :את זה אתה זוכר.
מאיר חלוואני :ברשותך אדוני ראש העיר ,אני מציע שתחזור בך מהעניין של אני מתבייש
בכם,
חי אדיב:

לא,

מאיר חלוואני :אתה אמרת.
חי אדיב:

למי שאמר את מה שאמר,

מאיר חלוואני :אבל יש פה פרוטוקול ,אני מבקש שתכבד את זה.
חי אדיב:

אני לא ,אני לא מתבייש במה שאני אומר .מה שאמרתי ,התכוונתי לבן אדם הזה
שדיבר כך .אני מתבייש על דברים ,לא על בן אדם .חלילה וחס ,לא פגעתי באף
אחד בחיים ,אני לא גם לא פוגע עכשיו ,אבל מי שאומר דברים כאלה נגד בן אדם
שלא מכיר אותו ,שתורם ,מתנדב ,עובד  24שעות ,אני יכול להזמין אותו בשתיים
עשרה בלילה ,בא לפה לעשות פה דברים ,ומשמיץ ככה ,שהוא גם צריך לטפל
במשפחה כשהבן זוג שלו נמצא  24שעות ביממה בעבודה אחרת ,ואתם יודעים
בדיוק למה אני מתכוון ,אז אני מתבייש.

מאיר חלוואני :כן.
ניצה משה :או קיי .אפשר לעבור לסעיף ח'.
אמיר כוכבי :גם אין ספק שאתה מרגיש קרוב ושייך למי שמאז שמינית אתה לאחראית על
שירות  ..בעירייה,
חי אדיב:

 ..תתפלא,

אמיר כוכבי :הגעת בשלושה סקרים מקום אחרון .אני רק חושב איזה מקום היית מגיע אם לא
היה לך סמנכ"לית שירות בעירייה.
חי אדיב:

בדיבורים לא ...
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נדב דואני:

זה לא ,המעשים לא חשובים .חשוב ה,

ניצה משה :רבותיי ,סעיף ח',
נדב דואני:

החברות .זה מה שמעניין.

סעיף ח  -אישור מינויה של מנכ"לית העירייה כמ"מ גזבר
ניצה משה :אישור מינוייה של מנכ"לית העירייה כמ"מ גזבר .הצעת החלטה – מועצת עיריית
הוד השרון ממנה את הגברת חנה גולן ,מנכ"לית העירייה ,לשמש כממלאת
מקום גזבר העירייה .מינוי זה ייכנס לתוקף עם פרישתו של גזבר העירייה ,מר
איל מימון ,מהתפקיד ויהיה בתוקף לתקופה של שלושה חודשים ,כפי הקבוע
בהוראות סעיף (167ה)( )2לפקודת העיריות .בתקופה האמורה ,למנכ"לית
העירי יה יוענקו סמכויות וזכויות חתימה של גזבר העירייה .מילוי התפקיד של
ממלאת מקום הגזבר כאמור יחול החל מהמועד שהגזבר איל מימון יסיים
עבודתו בעירייה למשך שלושה חודשים או עד לכנסיתה/ו לתפקיד של הגזבר/ית
החדש/ה ,שיאושר על ידי מועצת העיר ,לפי המוקדם מביניהם .בתקופת מילוי
התפקיד של ממלאת מקום הגזבר כאמור לא תחתום המנכ"לית – בכובעה
כמנכ"לית העירייה – כמורשית חתימה על כל התחייבות כספית או הסכם בשם
העירייה ,אלא אך ורק כממלאת מקום הגזבר.
יגאל הררי :אני רוצה להגיד משהו.
ניצה משה :בבקשה.
יגאל הררי :מאחר ו ,על מתי מדובר? לתהליך עד שייכנס ,לא ייקח ממחר ,הוא יהיה עוד
שבוע שבועיים עד שהבנקים יאשרו חתימות ואת כל הדברים האלה.
חי אדיב:

כן .זה פרוצדורה.

אביבה גוטרמן :שבוע הבא יש ועדת בחירה.
יגאל הררי :שנייה רגע ,שנייה רגע,
אביבה גוטרמן :לגזברים.
יגאל הררי :בסדר .חי ,הבנקים הרי מקבלים פרוטוקול ,נכון? לפי פרוטוקול הם עובדים.
ממחר היא מתחילה לרוץ עם הניירת .מה זאת אומרת.
חי אדיב:

אנחנו מקבלים ממחר ,יש פה בעיה של הגדרה ?...

יגאל הררי :כן,
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חי אדיב:

למה?

יגאל הררי:

אם אומרים מיום עזיבתו ,זה בעוד שבועיים.

יגאל שמעון :היא יכולה לחתום פורמלי.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

יגאל ,הפרוצדורה מתחילה היום וממילא היא תיקח כמה שבועות ,אין מה
לעשות.

אביבה גוטרמן :ובינתיים יש ועדת בחירה.
חי אדיב:

יש תחלופה.

אביבה גוטרמן :ביום ,שבוע הבא יש בראשון ושלישי ,וייבחר הגזבר החדש.
ניצה משה :הוא נמצא פה.
אביבה גוטרמן :והגזבר נמצא פה.
חי אדיב:

יש לנו בעיה שאין לנו מ"מ אבל בסדר.

(מדברים יחד)
חי אדיב:

..אנחנו צריכים את הפרוצדורה ,חופש פעולה בין הגזבר לבין המנכ"לית עד
שיתמנה מנכ"ל ,גזבר ,נקודה .אני מקווה שזה ייגמר בימים הקרובים.

אביבה גוטרמן :רק בלגן עשית לנו...
חי אדיב:

טוב.

ניצה משה :יש עוד שאלה למישהו?
מאיר חלוואני :כן.
ניצה משה :בבקשה.
אביבה גוטרמן :באמת.
חי אדיב:

כן.

ניצה משה :מי רוצה להתייחס?
חי אדיב:

מישהו רוצה להתייחס?

מאיר חלוואני :כן.
חי אדיב:

יש בעיה?

מאיר חלוואני :לא ,אין בעיה ,יש שאלה אם אפשר.
חי אדיב:

שאלה.

ניצה משה :בבקשה.
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מאיר חלוואני :קודם כל אני מברך את הגזבר שחזר ממיטת חוליו ,התגעגענו אליו .שיהיה
בריא.
חי אדיב:

עד כמה שאני יודע הוא עדיין לא מרגיש טוב.

מאיר חלוואני :כל הכבוד ואני מקווה שעוד נראה אותו ואם לא ,אני שוב רוצה לשבח אותו על
פעילותו .הייתי במספר ועדות ,הייתי במספר ועדות אתו ומאוד שמחתי שיש
עובדי עירייה טובים כמותו .יגאל ,אני מדבר על עובדי עירייה .תקשיב.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :מה זאת אומרת?
אביבה גוטרמן :זה לא פעם ראשונה שהוא אומר את זה.
מאיר חלוואני :מעבר להכול ,אני מבין שלגזבר בדרך כלל ,כי פעם אחרונה בוועדת כספים
הכירו לי את סגנו ,ממלא מקומו .מה קרה עם זה?
יגאל הררי :ברח.
מאיר חלוואני :ברח?
חיים שאבי :כן.
מאיר חלוואני :עוד אחד ברח.
יגאל הררי :אמרו לו תחתום על  100שקל  -ברח...
מאיר חלוואני :אני מבין ,או קיי ,תודה .אם זו התשובה אז בסדר.
חי אדיב:

זה לא התשובה .כן ,שאלת שאלה.

מאיר חלוואני :כן ,אני אשמח.
חי אדיב:

או קיי ,מישהו רוצה לשאול עוד שאלות?

יגאל הררי :לסגן גזבר שהיה ,הרי ראו ש 100-שקל הוא לא מסכים ,הציעו לו את זה לשני
צ'קים של  ,50גם לא הסכים.
(הנוכחים צוחקים)
חי אדיב:

טוב ,די .כרגע דיברנו על עובדי עירייה.

אביבה גוטרמן :אבל אני רוצה ,אבל חי ,אני לא יודעת אם יהיה לנו עוד אפשרות לישיבה
לראות את איל,
חי אדיב:

בסדר,

אביבה גוטרמן :ואני רוצה לומר בשולחן הזה ,היה לנו פה גזבר מעל  30שנה וחשבנו שיבוא
עוד גזבר חדש כאילו ובא איל וכן נגיד את שיבחו של אדם בפניו .אתה היית כל
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כך נהדר ,מקצועי ,אמין ,ישר ,עם אמפטיה ,פשוט תענוג היה לעבוד איתך
ואנחנו מצטערים כולנו ,כולנו פה על זה שאתה עוזב.
נוה גור:

תמשיכי ,הוא יהיה בריא מהר ככה ,תמשיכי.

מאיר חלוואני :שמרת ,שמרת גם על ההון של העירייה והגדלת אותו.
חי אדיב:

קדימה.

מאיר חלוואני :אני מכיר את זה.
חי אדיב:

אני מאוד רוצה להגיד,

מאיר חלוואני :סליחה שנדחפתי לך לדברים.
ניצה משה :בבקשה אמיר.
אמיר כוכבי :אני מבין את התשובה לסגן הגזבר נקבל אחר כך אז אני אשאל את השאלה
הזאת עוד פעם ,אני רק מזכיר שזאת שאלה שמונחת על השולחן .ניסית להציג
את זה כבעיה בירוקרטית ,הולך גזבר ,צריך ממלא מקום ,מישהו שיחתום,
כסף ,פה ,שם ,צ'קים ,נייר ,עט .כאילו אתה מנהל לשכה ,אני לא יודע אפילו של
מה ,אני לא יודע איזה לשכות מתנהלות ככה .עשית את זה מקודם בשקט ,גם
על הדירקט ורים .פתאום חסרים לנו דירקטורים ,פתאום אין לנו ,זה המדינה,
לוקח זמן .האמת היא אחרת כמובן ,כולם מבינים את זה פה למרות הצחוקים,
למרות החיוכים .קצת מרחמים עליך אני חושב .האמת היא שאתה לא יודע
לנהל .אף פעם לא ידעת .העובדים שלך גם הקצת שאוהבים אותך ובאמת קצת,
כ בר מבינים שלעשות את העבודה שלך אתה לא יודע .ותראה איזה קטע ,אתה
קם מחר בבוקר ואין לך מי שיחתום על כל מיני תוכניות הזויות ומוזרות ,על
האגם ,כל מיני אירועים שאתה פתאום נזכר לעשות ,אבל הכול טמון בחוסר
היכולת הניהולית שלך ,בחוסר הקשר שלך לאנשים שלך בשטח ,בחוסר ההבנה
של איך אמור לעבוד מנגנון כזה ,וככה אתה קם בבוקר כשגזבר הולך ,סגן גזבר
לא מוכן לקחת אחריות על דברים שאתה רוצה,
משה חנוכה :מדברים היום על הקדנציה אמיר .אתה לא יכול להגיד ש...
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :באמת .אולי תלמד קצת משהו את ראש הרשימה שלך ,על איך מובילים
תהליכים .אבל מה לעשות ,זה גם חשוב ללמוד .והתהליך שאתה מבקש עכשיו
הוא לא תהליך דמוקרטי .הוא תהליך שדי ברור לאן הוא הולך .יושבת לידך
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המנכ"לית ,אני לא באמת מדבר אליו ,הוא שמע את הדברים האלה גם בארבע
עיניים ,והשאיפה היחידה שלך זה שיהיה מישהו לכמה חודשים שיחתום על כל
מה שאתה רוצה בלי שאלות ,בלי הבחנה ,בלי פחד או לפחות עם הרבה פחד
מולך .ככה אתה אוהב לנהל את העניינים .וכל מי שחושב פה סביב שולחן
המועצה שמדובר בהצבעה בירוקרטית לאשר לאיזה יומיים שלושה איזה חותמת
גומי שתחליף את החותמת המשמעותית יותר ,הם טועים .מדובר במהלך
מחושב .זה ראש עירייה שאוהב כאוס ,הוא אוהב בלגן ,הוא אוהב שאף אחד לא
יודע מה תפקידו ומה תפקיד ההוא ומה תפקיד ההיא ,וטוב לו .טוב לו שזכות
החתימה תהייה קרוב אצלו ,בלי שאף איש מקצוע יוכל להגיד לו את זה אני לא
עושה .אז מצביעים עכשיו שנה וקצת לפני בחירות ,תתנו את הדעת גם לזה.
זאת לא הצבעה סתם .זה לא קרה בטעות ,זה כן קרה בגלל שהוא לא יודע
לנהל ,אבל את הבלגן הזה הוא אוהב מאוד .תודה.
חי אדיב:

או קיי.

נוה גור:

אני גם רוצה להתייחס.

חי אדיב:

כן.

נוה גור:

בשנת  2011-2012אמיר ואני היינו סטודנטים במרכז הבינתחומי במדיניות
ציבורית למדנו לתואר שני ,אחד הקורסים מדבר שם על תפקידי ה ,התפקידים
המרכזיים ברשות המקומית ובין היתר מדברים על תפקידו של מנכ"ל או
מנכ"לית עירייה ,על זה שהוא בעצם מהווה בעל כורחו ,מי יותר מי פחות ,יש
מנכ"לים שידעו להיות פחות ,פוליטיים ויותר ביצועיסטים ,יש כאלה שבדיוק
הפוך ,אבל אי אפשר להתעלם מזה שתפקידו של מנכ"ל עירייה הוא תפקיד שיש
לו הרבה ממשק פוליטי וזה מתחבר למה שאמיר אמר ,אני רוצה לחבר את זה
גם עוד טיפה גם למה שאמיר וגם מה שנאמר פה על ידי הגזבר .גזבר עירייה
שמגיע ,קודם כל אני מצטרף לברכות ולאיחולים .אני חושב שהעובדים עצובים
מאוד שאתה עוזב ואני חושב שכולם פה מעריכים את מה שהספקת במעט זמן,
גם בלהביא שינויים כאלו טובים וגם את הציפייה להמשך ,אבל אני חושב
שצריכה להישאל השאלה איך אדם בתפקיד כל כך בכיר עוזב אחרי שנתיים.
יכולות להיות לזה שתי סיבות מרכזיות לטעמי .אחת ,מה שנאמר פה זה חוסר
היכולת פה לקדם עובדים טובים ולנהל אותם ולתת להם את מרחב המחייה ואת
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האפשרות לעבוד .שתיים ,כשמדובר בתפקיד גזבר ,נשאלות עוד שאלות כיוון
שזה תפקיד רגיש .גזבר שלוקח אחריות על תפקידו ,כנראה לא מאפשר לדברים
שרוצים שיקרו לקרות .ופה יש התנגשות .כמו שאני מצפה מיועץ משפטי להיות
שומר הסף על החוק ,כך יש לנו ציפייה שהגזבר יהיה שומר הסף על הכסף של
הציבור .ואם אחרי שנתיים הוא לא נמצא פה ,אז אני מחזק את מה שאמיר אמר,
יש פה שאלה מאוד מאוד גדולה .למה זה קורה? אבל דבר אחד ברור ,משלא
ני תן לתת לבעל תפקיד שהוא בהווייתו כמעט פוליטי באופן ברור וכאן אני אציין
שגם בפרט כאן בעיניי מנכ"לית העירייה משתייכת יותר לאלה שיש להם הרבה
יותר נגיעה פוליטית מאשר דברים אחרים והייתי מצפה שדווקא תהייה עשייה
אחרת בעניין הזה ,אז אנחנו לא יכולים לאפשר לדבר כזה לקרות .זה מטריד
אותנו מאוד מה ייעשה עם הכסף של הציבור בעניין הזה ,ויותר מזה אנחנו
חושבים שצריך לעשות כל מה שאפשר כדי שהדבר הזה יימנע ויינתן פתרון
מהיר.
משה חנוכה :אני גם רוצה להתייחס.
חי אדיב:

כן.

יגאל הררי :למה דיברת אבל ברוב?
חי אדיב:

כן.

נוה גור:

אני דיברתי על דברים שנאמרו.

משה חנוכה :הוא דיבר בשמו ובשם אמיר.
נוה גור:

לא יודע ,דיברתי ,כן .בשם ,בשם רוח הדברים.

יגאל הררי:

כן.

נוה גור:

אבל אל תדאג,

יגאל הררי:

מאיר ואני אולי.

נוה גור:

כן .הכול בסדר.

(מדברים יחד)
משה חנוכה :קודם כל אני רוצה לברך את הגזבר .גם להגיד לו תודה על מה שהוא נתן
לעירייה וגם לאחל לו הצלחה בהמשך .אני בטוח שהבחירות שהוא עושה הן
בחירות אישיות שבסופו של דבר רואות גם את הבחירות המקצועיות שלו בתור
איש מקצוע טוב מאוד ואני בטוח שהוא עושה מה שנכון וטוב .בעניין האישור של
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המנכ"לית ,אני דווקא לא מביע חשש כמו ששמעתי כאן כי כשאתה ואמיר
למדתם בבינתחומי,
אמיר כוכבי :באופן מפתיע,
משה חנוכה :מנכ"לית העירייה כבר הייתה המנכ"לית של הרשות ולפי שנולדתי היא כבר
הייתה ב,
אמיר כוכבי :לא הבנתי ,אתה קורא לה זקנה עכשיו?
משה חנוכה :במגזר הציבורי ,הייתה במגזר הציבורי .מה שאתם למדתם ,מה שאתם למדתם,
אמיר כוכבי :היא למדה קודם.
משה חנוכה :באקדמיה ,היא יכולה ללמד אותנו על שלטון מקומי ועל שמירה על חוקים ותנאי
הסף ולהגיד שמנכ"לית העירייה פוליטית כזו או אחרת ,זה לא רק הסקת
מסקנות פרועה וחסרת בסיס,
אמיר כוכבי :מי אמר פוליטית?
נוה גור:

אני ,אני.

אמיר כוכבי :אמרת שאתה עונה לי.
נוה גור:

לא ,אמרתי פוליטית.

משה חנוכה :כשאתם למדתם ביחד בבינתחומי ,היא כבר הייתה מנכ"לית.
אמיר כוכבי :לא ,התחלת ואמרת שאתה עונה לי.
משה חנוכה :כשלמדתם ביחד,
אמיר כוכבי :אז אל תכניס דברים שמישהו אחר אמר .תענה לו כשאתה עונה לי.
משה חנוכה :או קיי .אני מתנצל.
אמיר כוכבי :או שתעשה הפרדה לפרוטוקול.
משה חנוכה :ביחס לדברים שאמר נוה ,מנכ"לית העירייה היא אשת מקצוע מעולה ,ובאים
מנכ"לי עיריות אחרות ללמוד ממנה .אז אני שמח ובוטח ,אני מרים את היד
בשמחה להעביר לה א ת זכות החתימה כי בשלטון מקומי ,במגזר הציבורי היא
יכולה ללמד הרבה אנשים מסביב לשולחן כאן הרבה מאוד וגם אותי ולכן אני
ארים את היד בשמחה.
חי אדיב:

תודה.

נוה גור:

 ..אז אולי היא יכולה לעשות עוד תפקידים חוץ מהגזבר .מה זה קשור אחד
לשני?
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יגאל שמעון :תודה.
נדב דואני:

אני רוצה להגיד.

יגאל שמעון :נדב,
נדב דואני:

כן ,קצר .אני רוצה לאחל לאיל באמת בהצלחה בהמשך .אני שמעתי עליו ,יצא
לנו ככה לעבוד בוועדת כספים ,היה לנו גם מחלוקות מדי פעם ,אבל זה בסדר,
ככה מתנהלים .אני שמעתי מהעובדים דברים טובים עליו ,שגם השרה אווירה
מאו ד טובה בתוך המחלקה שלו ,שעושה עבודה טובה ,מקצועית ,יסודית .אני
לא יודע מה הסיבות לכך שהוא הולך ,חבל שזה במועד הזה אבל שיהיה לך
בהצלחה בהמשך.

חי אדיב:

אני רוצה רק להתייחס להערה שנאמרה פה לגבי סגן גזבר .סגן גזבר עזב
משיקוליו הוא ואני לא יכול להיות הדובר שלו .לכן מי שרוצה שישאל אותו למה
הוא עזב ,אחד .שתיים ,בארגון הזה יש עובדים ,עובדות ותיקות ,עובדות ותיקות
טובות ,מצוינות ,מקצועיות ,ולכן צריך לכבד אותם ואין ספק שהן עושות עבודה
נאמנה ותמיד יש פגמים ובעיות אחרות בכל ארגון כמו בכל משפחה ובכל גוף.
יחד עם זאת איל ,אני מאחל לך בהצלחה ,זאת לא מסיבת פרידה אבל אני אומר
לך כדאי לך לדאוג ,כשאופוזיציה מפרגנת לי אני מודאג .שאם תוקפים אותי ,אני
רגוע.

נדב דואני:

מזל שאנחנו אומרים את זה עכשיו ולא לפני כמה חודשים.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

היית מפטר אותו.

חי אדיב:

אני מבקש להעלות להצבעה .קדימה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה .מי בעד אישור מינויה של מנכ"לית העירייה כממלאת מקום
גזבר? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,תקוה ,חנוכה ,יואב רוזן,

יגאל הררי :נמנע.
ניצה משה :אופיר טואיל,
אמיר כוכבי :לא הבנתי ,יואב רוזן בעד או נגד?
ניצה משה :יואב רוזן בעד .מי נגד?
יגאל הררי :אף אחד.
ניצה משה :די תספיק יגאל .אתה מבלבל אותי .אמיר ,נדב ,מאיר ונוה.
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אביבה גוטרמן :אני מצביעה בעד בגלל סיבה,
ניצה משה :כן אביבה,
אביבה גוטרמן :כי זה למעט זמן ,כי בשבוע הבא יש ועדה,
ניצה משה :ועדת בחינה.
חי אדיב:

כי יש לך אחריות ציבורית.

אביבה גוטרמן :נכון.
חי אדיב:

כל הכבוד לך.

אביבה גוטרמן :ואני לא רוצה שיהיה מצב שאי אפשר,
חי אדיב:

כל הכבוד ,תודה רבה .אביבה ,יישר כוח.

נדב דואני:

אביבה ,כשחי מפרגן לך אני מתחיל להיות מודאג.

הצבעה:
 8בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר
טואיל ,אביבה גוטרמן.
 4נגד :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
 1נמנע :יגאל הררי.
החלטה מס' : 57/17
מועצת עיריית הוד השרון ממנה את גב' חנה גולן ,מנכ"לית העירייה ,לשמש כממלאת
מקום גזבר העיריה .מינוי זה יכנס לתוקף עם פרישתו של גזבר העיריה ,מר איל מימון,
מהתפקיד ויהיה בתוקף לתקופה של שלושה חודשים ,כפי הקבוע בהוראות סעיף (167ה)()2
לפקודת העיריות .בתקופה האמורה ,למנכ"לית העיריה יוענקו סמכויות וזכויות חתימה של
גזבר העיריה .מילוי התפקיד של ממלאת מקום הגזבר כאמור יחול החל מהמועד שהגזבר
איל מיימון יסיים עבודתו בעירייה למשך  3חודשים או עד לכניסתה/ו לתפקיד של הגזבר/ית
החדש/ה ,שיאושר על ידי מועצת העיר ,לפי המוקדם מבינהם.
תקופת מילוי התפקיד של ממלאת מקום הגזבר כאמור לא תחתום המנכ"לית  -בכובעה
כמנכ"לית העירייה  -כמורשית חתימה על כל התחייבות כספית או הסכם בשם העירייה,
אלא אך ורק כממלאת מקום הגזבר.
=========================================================
אמיר כוכבי :שהבן אדם שאין לו טיפת אחריות מחלק מחמאות על מישהו על אחריות ציבורית,
את יודעת שהצבעת עקום.
נדב דואני:

כן.

אביבה גוטרמן :אני מצביעה כפי שאני רוצה,
נדב דואני:

אני מתחיל להיות מודאג.

ניצה משה :רבותיי,
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חנה גולן:

אני רוצה לומר שבשנתיים וחצי שאיל כאן ,התווה דרך ,נהלים ,צוות הגזברות
הוא צוות מצוין ,אין לכם מה לחשוש ,זה באמת זמני ,זה ממש לא כיף להתלהב
לקחת עוד תפקיד כל כך אחראי וכל כך כבד ואיל עדיין כאן .הכול יהיה בסדר.
בעזרת השם ייבחר גזבר או גזברית בעוד כך וכך זמן ,הכול יהיה בסדר ותודה
רבה על זה שנוכל להמשיך לשלם לספקים ואת המשכורות לעובדים.

(מדברים יחד)
ניצה משה :רבותיי ,אני עוברת,
יגאל הררי :לא ,רגע... ,
חי אדיב:

מה שאלת?

יגאל הררי:

אני רוצה להבין ,לא משלמים לספקים בגלל שאין גזבר?

אביבה גוטרמן :מה?
יגאל הררי :מה זאת אומרת?
(מדברים יחד)
נוה גור:

יגאל ,אולי הוא צריך לעבור לתאגיד המים.

חי אדיב:

יגאל ,יגאל ,יגאל ,סגרנו את הנושא.

יגאל הררי :לא ,מה זה אומר?
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא.
חי אדיב:

סגרנו את זה ,נקודה.

נוה גור:

אולי אם הוא יעבור לתאגיד המים ,אז ישלמו גם שם.

חי אדיב:

הנושא נסגר.

ניצה משה :רבותיי ,אני עוברת,
נדב דואני:

אולי תסביר מה נסגר.

סעיף ט  -אישור מינוי מנהלת ארנונה
ניצה משה :לסעיף ט' – אישור מינוי מנהלת ארנונה .מועצת העיר מתבקשת לאשר מינוי
מנהלת ארנונה ,בהתאם לסמכותה המנויה בחוק הרשויות המקומיות (ערר על
קביעת ארנונה כללית) ,התשל"ו – .1976
אביבה גוטרמן :מה זה מנהלת ארנונה?
מאיר חלוואני :מה זה?
נדב דואני:

תסבירו בבקשה על מה מדובר .מי מסביר? את מסבירה ניצה?
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אני אסביר.

ירון סולברג:
נדב דואני:

אתה מסביר? תודה.

חי אדיב:

היועץ המשפטי.

נדב דואני:

כן.

ירון סולברג :מדובר,
אביבה גוטרמן :אני לא מבינה ,מה יש לנו עכשיו?
ניצה משה :רבותיי,
ירון סולברג :מדובר בהליכי ם שכל נישום יכול לערער על כל שומה שהוא מקבל ,שומת
ארנונה .כלומר בתחילת כל שנה כאשר נישום מתחיל להשתמש בנכס ,בסמוך
לאחר מכן הוא מקבל שומת ארנונה והוא רשאי להגיש בגינה השגה .משהשיב
מנהל הארנונה זה תפקיד שמוגדר סטטוטורי בדין ובדרך כלל הגזבר ממלא
אותו .וכאשר ה נישום לא מקבל או לא מסכים עם התשובה של מנהל הארנונה,
הוא יכול להגיש ערר והערר שלו מתברר בפני ועדת ערר לארנונה שאתם
בחרתם אותה ,בחרתם שני הרכבים והיא מתנהלת ופועלת אחת לשבועיים ,היא
מתכנסת ודנה בעררים .גם כאן מי שמוסמך לייצג את העירייה בעניין הוא מנהל
הארנונה ,בכל ההליכים הללו שהם בפני ועדת הארנונה .או קיי? הוא מוסמך
להגיע להרשאות ,הוא מוסמך לתת את עמדת העירייה ,אם היא בעד או אם היא
נגד לקבל את ההתנגדות של התושב וכיוצא בזה .כלומר תפקידו של מנהל
הארנונה הוא לעסוק בנושא השומה ,טענות כנגדה ,ולהציג את העמדה של גזבר
העירייה בתחומים הללו.
נדב דואני:

זה תפקיד חדש שלא היה עד עכשיו?

ניצה משה :לא ,זה תפקיד,
נדב דואני:

מי היה בתפקיד הזה?

ירון סולברג :הגזבר.
נדב דואני:

אה ,הגזבר.

ירון סולברג :בגלל,
נדב דואני:

וזה ממלא מקום?

ירון סולברג :זה כפוף לתקופת הביניים,
נדב דואני:

איפה רשום?
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ירון סולברג :כתוב אותו הדבר .זה תקופת הביניים,
אביבה גוטרמן :אה ,או קיי.
נדב דואני:

לא רשום .לא רשום .לא רשום.

ירון סולברג :סליחה.
חי אדיב:

תגיד לפרוטוקול עד שיתמנה גזבר.

ירון סולברג :עד שיתמנה גזבר בלבד .כשיתמנה גזבר,
מאיר חלוואני :אבל זה לא כתוב.
ירון סולברג :הוא יחליט איך הוא רוצה לנהל את מינהל הכספים.
אביבה גוטרמן :או קיי ,זה תפקיד זמני.
ניצה משה :ורדית נמצאת כאן ,אם מישהו רוצה לשאול.
ורדית מרימי :כן.
(מדברים יחד)
ניצה משה :היא נמצאת פה ,כן .תודה .אני מעלה את זה להצבעה.
יגאל שמעון :תודה רבה.
חי אדיב:

תודה רבה.

ניצה משה :מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,תקוה ,משה חנוכה ,יואב רוזן,
אביבה גוטרמן :מה ,בעד?
ניצה משה :אופיר טואיל ,אביבה ,יגאל הררי בעד .מי נגד?
מאיר חלוואני :אנחנו בעד.
ניצה משה :נוה ומאיר בעד.
חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה :מי נגד? מי נמנע? אמיר ונדב נמנעים.
יגאל שמעון :תודה רבה ,הסעיף הבא.
הצבעה:
 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביבה גוטרמן ,נוה גור ,מאיר חלוואני.
 2נמנעים :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :58/17
מועצת עיריית הוד השרון ממנה את גב' ורדית נויה מרימי ת.ז ,******** .למנהלת ארנונה,
בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,התשל״ו.1976-
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=========================================================
סעיף י  -מינוי "ממונה על הגבייה" לפי פקודת המיסים (גבייה)
חי אדיב:

תודה רבה.

ניצה משה :בהצלחה ורדית.
נוה גור:

תחתים אותה על חוזה לחמש שנים לפחות שלא,

חי אדיב:

ממונה גבייה .אותו הדבר.

(מדברים יחד)
ניצה משה :כן ,עד שייבחר גזבר/ית.
חי אדיב:

קדימה.

יגאל שמעון :כן ,מי בעד חברים?
יגאל הררי :על מה?
נדב דואני:

תסבירו .תסבירו.

יגאל שמעון :ממונה גבייה.
נדב דואני:

לא ככה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

זה גם זמני?

ניצה משה :יש פה ,יש פה הסבר שלם בהצעת החלטה.
אביבה גוטרמן :זה אותו הדבר עד שיהיה גזבר.
נדב דואני:

או קיי.

חי אדיב:

זה אותו פורמט של הממונה ארנונה .קדימה.

יגאל הררי :זה עד כניסתו של הגזבר החדש.
חי אדיב:

כתוב.

יגאל הררי :עד כניסתו של הגזבר החדש.
ניצה משה :עד כניסתו של הגזבר החדש .מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,תקוה ,משה ,יואב,
יגאל ,אופיר ,אביבה ,מאיר.
נוה גור:

מה שמאיר אומר ,אני עושה.

ניצה משה :ונוה .מי נגד? מי נמנע? מי נמנע? אמיר ונדב.
יגאל שמעון :תודה הסעיף הבא.
הצבעה:
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 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,אביבה גוטרמן ,נוה גור ,מאיר חלוואני.
 2נמנעים :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :59/17
מועצת עיריית הוד השרון ממנה את מנהל מחלקת הגבייה מר אבישי יצחקי ,נושא ת.ז.
מס' ******* ,לממונה על הגביה לפי פקודת המסים (גבייה) ,לצורך גביית ארנונה כללית
המוטלת מכוח חוק ההסדרים במשק המדינה(תיקוני חקיקה השגת יעדי תקציב) ,התשנ"ג-
 ,1992וגביית תשלומי חובה של קנסות שהוטלו בשל עבירות לפי חוק עזר להוד השרון
(העמדת רכב וחנייתו) ,התשנ"א –  ,1991שהן עבירות ברירת משפט לחוק כאמור בסעיף
(228א) לחוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] ,התשמ"ב ,1992-ולצורך גבייה של קנסות
לפי סעיף  18לחוק העבירות המנהליות ,התשמ"ו( 1985-להלן" :חוק העבירות
המנהליות") ,של קנסות מינהליים שהוטלו לטובת העירייה בשל כל עבירה שנקבע
לגביה ,כי היא עבירה שבעדה ניתן להטיל קנס בדרך מינהלית לפי חוק העבירות
המנהליות
תוקף המינוי  -עד לכניסת גזבר/ית חדש/ה לעבודה בעירייה.
=========================================================
סעיף יא  -ביטול רישום הפקעה שנרשמה בטעות הר – 8/485/רחוב האשל
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא – ביטול רישום הפקעה שנרשמה בטעות הר– 8/485/
רחוב האשל.
אביבה גוטרמן :מה זאת אומרת?
(מדברים יחד)
ניצה משה :יואב יציג .זה עלה לפני כמה חודשים .רציתם עוד חומר ,בבקשה.
איילת לרר מילאנו :הנושא הזה עלה בישיבת מועצת העיר ב 25-לינואר  .2017מדובר על
ביטול ,מדובר על ביטול של הפקעה שנרשמה בטעות,
(מדברים יחד)
איילת לרר מילאנו :ל בקשתכם אנחנו בישיבה שהייתה כאן ביקשתם שאנחנו נצרף לכם את
נסחי הטאבו של כל החלקות שלגביהם מדברת ההפקעה .ביקשתם לקבל את
המצגת ששלחנו לכם בצבע ובנוסף מצגת שהכין אגף התכנון שמסביר את
הנושא של ההפקעה .מנהל אגף התכנון ייתן לכם הסבר קצר לגבי הנושא של
ההפקעה.
יגאל הררי:

למה צריך הסבר?

(מדברים יחד)
נוה גור:

אנחנו רוצים הסביר.

איילת לרר מילאנו :זה בקשה שלך.
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מאיר חלוואני :אתה ביקשת יגאל .אתה לא יודע מה אתה מבקש?
איילת לרר מילאנו :הייתה בקשה.
מאיר חלוואני :רצית לדעת מה קורה.
איילת לרר מילאנו :אמרת שההסבר שאני הסברתי ,אמרת שההסבר הוא לא מספק ואתה
מבקש שמנהל אגף התכנון,
יגאל הררי :אה,
נדב דואני:

אני חייב להודות שכיף לראות את יגאל כאן .גם קרוב ,גם בצד הנכון.

מאיר חלוואני :בקרוב מאוד.
נדב דואני:

בקרוב מאוד .אתה אומר מקסימום שנה ושלושה חודשים.

יואב רוביסה :סקירה מאוד קצרה בהיבט הסטטוטורי.
דובר:
יואב רוביסה:

שמך בבקשה?
יואב רוביסה אדריכל העיר .אנחנו מסתכלים בעצם על רחוב האשל ,זכות
הדרך שלו נגזרת מ,

נדב דואני:

איפה זה האשל חבר'ה?

נוה גור:

רגע חבר'ה ,אין אפשר לשמוע ככה.

(מדברים יחד)
נוה גור:
יואב רוביסה:

זה רחוב האשל הלבן?
איפה שהלבן ,עשיתי הגדלה שמראה,

נדב דואני:

אה ,או קיי.

נוה גור:

שזה החלק העליון ...

(מדברים יחד)
יואב רוביסה :כמו שאמרתי רחוב האשל מורכב מכמה תוכניות שיצרו בעצם את הרוחב הסופי
שלו .דבר שגם מביא לביטול שבגלל זה אנחנו כרגע מסבירים את הפרסום של
ב יטול חלק מההפקעה .זה מורכב מרצועות רצועות .אנחנו יכולים לראות שלפי
תשריט התב"ע ,אני יכול לתת לך,
יגאל הררי :תן לו ,תן לו,
איילת לרר מילאנו :זה מצורף ,זה צורף ,המצגת צורפה לכל החומר.
נדב דואני:

לא ,למה אתם בלחץ ,מה קרה?

יגאל הררי :אף אחד לא בלחץ.
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נדב דואני:

עובדה שאתה בלחץ .תמיד יש לך מה להגיד על כל מה שאני עושה .אתה בלחץ.
לא נורא.

יואב רוביסה :תב"ע מ ,1980-אפשר לראות רצועה של מטר נוסף שהרחיבה את רחוב האשל
מעבר ל 9-מטר שבמצב הקודם ואז נקבעה הרוזטה של  10מטר.
נוה גור:

מה זה רוזטה?

יואב רוביסה :תב"ע מאוחרת יותר משנת  ,1990סומנה פעם נוספת לדרך של  2מטר,
ההרחבה של רחוב האשל מאותם  10מטרים שנקבעו בתב"ע הקודמת ונקבע
רוחבה של הדרך כ 12-מטר .חתך הדרך סומן כ 8-מטר פלוס  2מטר דרך
קיימת מתוכנית קיימת פלוס  2מטר ההפקעה הנוספת .זה מה שרואים כאן
בהגדלה מצד שמאל .בתרש"צ מתחם רסקו ג' שקיבל תוקף ב ,2002-סומנה
הרחבה של דרך ,של הדרך ל 12-מטר בהתאם לשתי התוכניות שהצגתי קודם,
כך גם בתצ"ר שנרשם על פי אותו תרש"צ ,כך שלמעשה אם אנחנו סוגרים את,
בסכמה מצד ימין יש את ה 8-מטר של המטרוקה 2 ,מטר הפקעות מתוכנית
ראשונה מטרוקה,
יגאל הררי :דרך חקלאית.
יואב רוביסה :דרך,
נדב דואני:

דרך ישנה מאוד.

יואב רוביסה :כן.
נדב דואני:

תורכית .עות'מאנית.

יואב רוביסה :ועוד  2מטר נוספים הפקעות ,זאת אומרת פעמיים רצועה של  2מטר .סך הכול
רוחב הדרך  12מטר.
יגאל שמעון :הם שואלים מה היעד פה .מה אתה כובש? מה אנחנו הולכים לכבוש?
נדב דואני:

זה קשור איכשהו להרחבה שמתקיימת היום?

יגאל הררי :רגע ,אתה לא היית עם הטרקטורים?
חי אדיב:

הוא היה בסוף.

נדב דואני:

אני גם לא הייתי.

יגאל הררי :נדב גם לא היה.
נדב דואני:

לא הייתי .הזמינו את יגאל ,הוא אמר שהוא בעד אבל הוא לא יכול להגיע בדיוק
באותו רגע.
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אמיר כוכבי :הוא הצביע נגד.
נדב דואני:

בדיוק ,או שהוא שידר רציני אז הוא יהיה נגד.

יואב רוביסה :מה הטעות שהייתה? כיוון שהיו פה,
נדב דואני:

סליחה רק שאני מעיר ,זה קשור להרחבה ,למה שעושים כרגע?

יואב רוביסה :זה אותו רחוב.
נדב דואני:

אני יודע ,אבל זה קשור אחד לשני?

יואב רוביסה :לא ,זה משהו פרוצדורלי שאנחנו צריכים להסדיר.
נדב דואני:

אני אשאל הערה קטנה כדי שתתייחס .אני מבין ש,

יגאל הררי.. :כול הכבוד שעושים דרך ותפרצו עוד דרכים...
נדב דואני:

רגע יגאל ,יגאל,

יגאל הררי... :
נדב דואני:

יופ י .עכשיו אני שואל ,אני מבין שהדרך שמרחיבים שם היא ברחוב שלמעלה מ-
 20מטר.

יואב רוביסה.. :
נדב דואני:

אז אתה יכול להגיד לי מה הנתון?

יגאל הררי :הוא אמר לך עכשיו 10 ,מטר.
נדב דואני:

זה מה שסוללים כרגע 12 ,מטרים ,מטרוקה פלוס  2ו?2-

נוה גור:

אני עד רגע זה לא מבין על מה אנחנו מצביעים .אנחנו לא מצביעים על ההרחבה
של הכביש.

(מדברים יחד)
נוה גור:

גם אם זה טכני בוא נבין.

יואב רוביסה :רציתי להסביר ברצף,
נוה גור:

כן ,כן ,לא נותנים לך לדבר.

(מדברים יחד)
יואב רוביסה :כיוון שהרוחב של הדרך כמו שהראיתי ,נגזר ממספר מהלכים תכנוניים ,כל פעם
הוסיפו לו עוד רצועה ,ובחלק מהפעמים חזרו על אותה רצועה שהייתה כמו
הרישום של התרש"צ וכמו שהתצ"ר שבעצם תרגמו תוכניות קודמות ,נוצר בלבול
בתקופה מסוימת במערכת ה GIS-העירונית ,סומנו למעשה הרחבות שהרחיבו
את הרחוב ל 14-מטר .זאת אומרת לא  12מטר .לקחו  2מטר נוספים שהיו
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מסומנים וכך בוצעה גם ההפקעה ,בגלל אותה טעות שהתגלגלה מהטעות
שהייתה במערכת ה .GIS-לפני זה נערכה הודעה על הפקעה לפי סעיפים  5ו,7-
כאשר בפועל לא נערכה תפיסת חזקה על השטח ולכן אנחנו צריכים לבצע כאן
 2מטר שכביכול נלקחו בטעות,
נוה גור:

אבל ההפקעה הזאת נרשמה ברשומות? אתה אומר שמ 12-הגענו ל.14-

יואב רוביסה :לקחו כאילו  2מטר פעמיים.
נוה גור:

כן.

יואב רוביסה :החשיבו אותם ולפי ההפקעה הזאת בוצעו הודעות לפי  5ו.7-
נוה גור:

שנייה יואב ,אני לא ,אני באמת לא מבין .היה במקור לפני לא יודע כמה שנים 8
מטר ,אחרי זה הרחיבו בעוד  2ואחרי זה בעוד .2

יואב רוביסה :כן.
נוה גור:

ואתם אומרים שבטעות הוסיפו עוד  2נוספים ,סך הכול ?14

יואב רוביסה :בדרך היו גם ,היה תרש"צ שבעצם תרגם את שתי התוכניות הקודמות .היה
תצ"ר שתרגם את התרש"צ כתוכנית לצורך רישום ,מרוב המהלכים ,כל פעם
הוסיפו עוד רצועה על זה בטעות לקחו רצועה מופקעת במקום  4מטר סך הכול
כמו שהצגתי  2ועוד  ,2לקחו  6מטר הפקעה מעבר ל 8-מטר של המטרוקה,
זאת אומרת מימשו  14מטר שהתוכניות התקפות,
נדב דואני:

 12מטרים,

יואב רוביסה 12 :מטרים.
נוה גור:

וזה פורסם ברשומות?

יואב רוביסה :זה פורסם .ההפקעה לפי  5ו.7-
נוה גור:

כן ,אבל אני שואל ,אם אני הולך לסוף ,בסופו של דבר הגיעו למצב שהיו
ברשומות פרסום עד לכדי  14מטרים?

איילת לרר מילאנו :זה לא הולך ככה.
יואב רוביסה :זה הולך לפי הפקעה 6 .מטר ,זה מה שנרשם .את המטרוקה לא הפקיעו אבל
דובר פה על הפקעה נוספת כמו שציינתי ,רק שבמקום ה 4-מטר מצטבר ,פרסמו
הפקעה לפי  5ו 7-ל 6-מטר.
נוה גור:

או קיי.
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יואב רוביסה :עכשיו ,בהתאם להנחיות של משרד הפנים צריך אישור של מועצת עיר כדי
לעשות פרסום על ביטול הודעת ההפקעה.
נוה גור:

כך שנחזור בסופו של דבר ל 12-מטר?

יואב רוביסה :בדיוק.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

כן ,יש עם זה בעיה?

דובר :לא.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :יגאל עבר צעד .הוא יעבר צעד אדוני.
(מדברים יחד)
ניצה משה :טוב ,אני מעלה להצבעה .מי בעד?
חי אדיב:

קדימה,

ניצה משה :מי בעד ביטול רישום הפקעה שנרשמה בטעות הר 8/485/רחוב האשל.
חי אדיב:

קדימה,

ניצה משה :חי ,יגאל שמעון,
נוה גור:

כולם בעד .פה אחד.

ניצה משה :כולם?
אביבה גוטרמן :כולם.
ניצה משה :פה אחד.
יגאל הררי :לא ,לא יכול להיות פה אחד .שנייה.
ניצה משה :סליחה.
יגאל הררי :זו פריצת דרך .לא יכול להיות.
נוה גור:

יגאל,

חי אדיב:

נוה ,אמיר,

ניצה משה :פה אחד?
אביבה גוטרמן :כן ,כן.
יגאל שמעון :פה אחד ,תודה.
ניצה משה :פה אחד .או קיי ,תודה.
הצבעה:
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 12בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה :60/17
מועצת העירייה מאשרת הגשת בקשה למשרד הפנים לאישור עשייה במקרקעין לביטול
הפקעות לפי סעיף  188לפקודת העיריות [נוסח חדש].
בנוסף ,מאשרת מועצת העירייה פרסום בילקוט הפרסומים בדבר תיקון הודעת ההפקעה
לפי סעיף  14לפקודת הקרקעות (רכישה לצרכי ציבור) –  1943ולפיה יש למחוק
מההודעותשפורסמו לפי סעיפים  5ו 7-את המקרקעין הידועים כגוש  6444ח"ח .124-121
==========================================================
סעיף יב  -אישור טיוטת הסכם בעניין הקצאת קרקע בגוש  6456חלקה  277בין העירייה
לבין עמותת ויצ"ו (ע.ר)58-0057321 .
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא – אישור טיוטת הסכם בעניין הקצאת קרקע בגוש 6456
חלקה  277בין העירייה לבין עמותת ויצ"ו .מדובר על הביגודית ברחוב הבנים.
כן ,שאלות?
מאיר חלוואני :מה קשור?
(מדברים יחד)
חי אדיב:

כן .שאלות?

ניצה משה :יש שאלות?
מאיר חלוואני :בואו ,תקראו,
ניצה משה :אני מעלה,
נוה גור:

לאשר את ההסכם?

ניצה משה :כן.
נוה גור:

ירון ,ירון אפשר מילה וחצי על ההסכם שאנחנו מצביעים פה בקשר לויצ"ו?

ירון סולברג :תרשה לה להסביר?
נוה גור:

בטח ,להפך .אנחנו בעד איילת.

דוברת:

כן.

נוה גור:

תני לנו רגע במילה וחצי,

ירון סולברג :מה המיקוד לגבי התהליך או לגבי המתווה?
נוה גור:

לא ,אנחנו אמורים להצביע על טיוטת הסכם שמטרתה ,שמטרתו?

ירון סולברג :אתם אישרתם ,בוא מבחינה תהליכית.
נוה גור:

בבקשה.
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ירון סולברג :הליך ההקצאה הליך מורכב מאוד ,שיש פרסומים שונים שנעשו לפחות בשתי
הזדמנויות ,יש פרסום ראשון שנקרא בוועדה פרסום שני וזה מגיע למועצת העיר
פעמיים .פעם אחת בתום הליך ההקצאה שעשתה הוועדה ,הוועדה מגישה
המלצות לחברי המועצה ,חברי המועצה מאשרים או לא מאשרים .אתם
אישרתם את ההקצאה .אחרי שאנו מאשרים ,אנחנו יוצאים לסיבוב נוסף של
הכנת ההסכם .זה כך קובע הוראות ,חוזר מנכ"ל משרד הפנים .מכינים את
ההסכם ,חוזרים אליכם עם הוראות ההסכם כדי שתאשרו את זה .עושים את זה
דו שלבי.
אביבה גוטרמן :אבל לכמה זמן זה?
איילת לרר מילאנו :לשלוש שנים .ההסכם הוא לתקופה של שלוש שנים.
ירון סולברג :אבל כיוון שבדרך כלל עד חמש שנים לא צריך את הוועדה ,את האישור של
המועצה .במקרה הזה כיוון שמדובר על תקופות הקצאה ארוכות טווח,
איילת לרר מילאנו :לא ,לא ,יש שם תוכנית שקיימת על שטח ולכן,
אביבה גוטרמן :יש תוכנית ,הרי,
איילת לרר מילאנו :יש תוכנית.
אביבה גוטרמן :צריך לפנות את זה ,אז מה?
איילת לרר מילאנו :נכון ,ולכן התקופה היא תקופה של שלוש שנים.
נוה גור:

לא ,לא ,בעוד שלוש שנים או אישורה של התוכנית לפי המוקדם.

ירון סולברג :נכון.
חי אדיב:

כן.

איילת לרר מילאנו :בדיוק.
אביבה גוטרמן :או קיי.
נוה גור:

ואז אם תאושר התוכנית לצורך העניין ,זה הם לא יוכלו להישאר שם.

אביבה גוטרמן :לא ,בוודאי.
איילת לרר מילאנו :אני אקריא לכם את הסעיף ,אני אקריא את הסעיף שמתייחס ,רשות
השירות ניתנת לעמותה לתקופה של שלוש שנים החל ממועד אישור מועצת
העיר ועד ליום ה 24-לינואר  2020או לחילופין עד למימושה של תוכנית מפורטת
שתוכן בהתאם לתנאי תוכנית הר.52/88/
(מדברים יחד)
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איילת לרר מילאנו :מדובר במתן מבנה של העירייה בדרך כלל לחמש שנים.
נוה גור:

אז למה לא לעשות פה גם לחמש שנים? למה לא לעשות פה לחמש שנים או עד
למימוש התוכנית לפי המוקדם ביניהם? זה לא פוגע .למה ,למה קיצרתם פה?

איילת לרר מילאנו :אתם ביקשתם.
נוה גור:

לא.

איילת לרר מילאנו :זו בקשה של חברי מועצת העיר.
נוה גור:

אבל אני שואל גם מבחינת ויצ"ו ,בסדר? ויצ"ו חיים עכשיו בסוג של אי וודאות
בגלל התוכנית,

ירון סולברג :סליחה שאני קוטע אותך.
נוה גור:

בבקשה.

ירון סולברג :ההמלצה של הוועדה הייתה לתקופה יותר ארוכה ,של הצוות המקצועי שלנו.
נוה גור:

כן.

ירון סולברג :אתם ביקשתם לצמצם.
מאיר חלוואני :מה זה אתם?
איילת לרר מילאנו ... :אם אני לא טועה עדי ביקשה לצמצם את זה לתקופה של שלוש שנים
ובהתאם לזה צמצמנו.
נוה גור:

קודם כל אני לא יודע למה התבקשה הבקשה הזאת.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :אבל רגע ,רגע,
נוה גור:

אני רוצה לשנות את זה.

אביבה גוטרמן :זה בסדר גמור לצמצם .יש תוכנית על המקום הזה.
נוה גור:

לא אביבה.

אביבה גוטרמן :וצריך להוציא אותם משם .יש תוכנית על המקום חיים.
נוה גור:

אביבה ,לא ,אבל זה לא פוגע.

אביבה גוטרמן :שלוש שנים.
נוה גור:

אביבה ,זה אומר שבעוד שלוש שנים ,אם לא תאושר התוכנית ,נצטרך שוב פעם
לאשר את זה.

אביבה גוטרמן :כן.
נוה גור:

נכון?
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אביבה גוטרמן :בסדר.
נוה גור:

ואני אומר לפי הניסוח של ההצעה שלנו פה ,בכל מקרה אם התוכנית תאושר ,גם
אם היא תאושר בעוד שנה ,אז לא ניתן יהיה להמשיך ,ויצ"ו לא יוכלו להמשיך,
נכון?

איילת לרר מילאנו :זאת הייתה ,תראו ,אנחנו,
נוה גור:

רגע ,רגע ,אני לא בא בטענות .אני רק רוצה לשפר את ההצעה לטובת העירייה.
אתם לא חייבים לקבל את זה .אני אומר שמהרגע שזה לעוד שלוש שנים או
לאישור התוכנית לפי המוקדם ,אז מותר לעשות את זה לחמש שנים או לאישור
התוכנית לפי המוקדם .למה עוד שלוש שנים עוד פעם? מה זה נותן?

איילת לרר מילאנו :זאת הייתה ההחלטה שלכם במועצת העיר.
נוה גור:

אני לא יודע ,בסדר ,גם אם זאת הייתה ההחלטה,

איילת לרר מילאנו :זה החלטות שלכם .אנחנו פועלים לפי מה שאתם מחליטים.
נוה גור:

אז אני ממליץ רגע ,אם רוצים לשנות ,אם אתם לא רוצים אז לא .אז נדון בעוד
שלוש שנים.

ירון סולברג :אי אפשר לשנות.
נוה גור:

בבקשה ,אז לא נשנה ,יאללה ,התקדמנו.

אביבה גוטרמן :טוב ,יאללה ,תעלי להצבעה.
נוה גור:

מה זה משנה.

ניצה משה :אני מעלה להצבעה.
יגאל שמעון :כן ,מי בעד חברים?
ניצה משה :מי בעד אישור טיוטת הסכם?
יגאל שמעון :נוה ,נדב,
נוה גור:

פה אחד.

יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה :פה אחד.
הצבעה:
 12בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
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החלטה מס' :61/17
בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית,
שפורסם בחוזר מנכ"ל משרד הפנים ( 5/2001על תיקוניו) ולפי סעיף  188לפקודת
העיריות [נוסח חדש] ,מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברחוב
הבנים ,הידוע גם כחלק מחלקה  227בגוש  ,6456בין עיריית הוד השרון לעמותת ויצ"ו
למטרת הפעלת מבנה קהילה ורווחה ("ביגודית") ,לתקופה של  3שנים עד ליום
 2020/1/24או עד למימושה של תכנית הר ,88/52/לפי המוקדם.
==========================================================
סעיף יג  -אישור המלצת ועדת הקצאות בעניין בקשת הסתדרות הנוער העובד והלומד
להקמת קומה שנייה מעל קן הנוער העובד ברחוב השקמים  1גוש  6455חלקה 596
יגאל שמעון :הנוער העובד.
ניצה משה :יגאל הררי איננו פה.
יגאל שמעון :או קיי .הנוער העובד.
ניצה משה :אני עוברת לנושא הבא – אישור המלצת ועדת הקצאות בעניין בקשת הסתדרות
הנוער העובד והלומד להקמת קומה שנייה מעל קן הנוער העובד ברחוב
השקמים  1גוש  6455חלקה .596
נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו.

חי אדיב:

מי נגד?

נדב דואני:

לא ,לא ,אני רוצה להגיד משהו .אתה יודע ,הנושא הזה,

אמיר כוכבי :רק ראש העיר אחרי  14שנה מונע את הקמת הקומה השניה.
נדב דואני:

הוא שנים הוא מדבר על זה ומבטיח להם ,ומצטלם איתם ,ויושב איתם בערב,
בקומונה,

מאיר חלוואני :ונוסע,
נדב דואני:

ונוסע ,אבל עד שאני לא מגיש הצעה במועצת העיר בדרישה להקמת קומה
שנייה ,ומגיע למקום ומסייר שמה אתה לא זז .כל כך הרבה שנים,

משה חנוכה :למה אתה ממציא המצאות נדב?
נדב דואני:

 13וחצי שנים אתה מבטיח,

משה חנוכה :נדב ,יש גבול,
נדב דואני:

לא ,משה ,משה,

מאיר חלוואני :לא ,זה המצאה של ראש העיר.
(מדברים יחד)
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נדב דואני:

אתה לא עושה כלום בעד,

משה חנוכה :אתה חושב שאני מטומטם.
נדב דואני:

לא ,אני חושב ,אני חושב שאנחנו,

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אתה יודע ,לשמחתי אני יכול להגיד ,משה ,משה ,אני יכול להגיד,

משה חנוכה :שלוש שנים אנחנו,
נדב דואני:

רגע ,שלוש שנים אתם מחרטטים ,אתם יושבים איתם ומבטיחים להם הבטחות,

משה חנוכה... :
נדב דואני:

מגיעים ,פונים אלינו ,לא ,לא ב ,MYNET-במועצת העיר ,ברשימות זה מופיע.
ברור הרי שזה מה שהוביל בסוף לקבל את ההחלטה .אני שמח שזה קרה סוף
סוף ,אני שמח שמקימים ,בונים קומה שנייה לנוער העובד .עכשיו הגיע הזמן גם
להשקיע ביתר תנועות הנוער ויפה שעה אחת קודם ועכשיו משה ,תגיד מה
שאתה רוצה.

משה חנוכה :נדב ,אתה יודע ,אתה יודע שאני ,חנה ,תקשיבו,
נדב דואני:

אחרי שאמרת דברים טובים עליה ,היא חייבת לתת לך לדבר.

מאיר חלוואני :היא לא מתייחסת.
משה חנוכה :ראש העיר ,אני יכול להגיב רגע?
חי אדיב:

כן.

יגאל שמעון :כן.
משה חנוכה :שבוע שעבר קראתי כמדי יום שישי את העיתונות המקומית.
נדב דואני:

רק ביום שישי אתה קורא או במהלך השבוע גם בזה?

משה חנוכה :תמיד,
נדב דואני:

אה ,או קיי,

משה חנוכה :ואני קורא פתאום על  ..של נדב של הקמת קומה שנייה לנוער העובד,
נדב דואני:

לא בשבוע שעבר .הרבה לפני.

משה חנוכה :נדב עשה לי שיעור בפוליטיקה.
נדב דואני:

משה ,הרבה לפני.

משה חנוכה :נדב עשה לי שיעור פוליטיקה כי בשלוש השנים האחרונות אנחנו בתוך
מסדרונות העירייה עובדים ,מתווכחים ,נלחמים ,מוצאים את הדרכים החוקיות
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כדי להקצות קומה שנייה לנוער העובד כי ליישם את התוכנית הכול כך חשובה
להקמת קומה שנייה לקרן רמתיים .נפגשים עם הנוער העובד ,שומעים
התנגדויות מתושבים ,מפרסמים על הכוונה להקצות קרקע .הוועדה מתכנסת,
אביבה גוטרמן :זה לקח הרבה זמן.
משה חנוכה :ושוב ראש העיר מכנס דיון אצלו בלשכה,
נדב דואני:

קומה שנייה לא ,עובדה שבנו במהירות הבזק את המבנה.

משה חנוכה :ושהיו מגיעים מהנהלת הנוער העובד והלומד לראש העיר לפני שבועיים,
אביבה גוטרמן :אני ישבתי איתם ,לא אתה.
משה חנוכה :לדיון נוסף.
נדב דואני:

אני לא רואה שהשם שלך מופיע בנוכחים.

משה חנוכה :ומיילים על מיילים והתכתבויות,
אביבה גוטרמן :בוועדת הקצאות.
נדב דואני:

בוועדת הקצאות אתך לא מופיעה.

אביבה גוטרמן :זה לוקח זמן.
משה חנוכה :בסוף זה מגיע לשולחן המועצה .המועצה מקבלת זימון לישיבה ובן אדם רץ
להגיש שאילתא ,בקשה לסדר היום להביא קומה שנייה לנוער העובד .הרי זה
לא רק לא לדאוג לנוער העובד אלא זה לצחוק על הנוער העובד.
נדב דואני:

טוב.

משה חנוכה :כי תהליכים כאלה ,תהליכים ארוכי טווח שאנחנו עושים לאורך תקופה ארוכה,
אתה יודע מה ,מפרגן לך ,קיבלת כותרת יפה אבל בסוף בסוף בסוף האמת
צופה,
נדב דואני:

שאנחנו דוחפים אתכם קדימה ואז אתם זזים ואני שמח .שמח .שמח שאתם
רצים קדימה מכדי לא להתבזות.

משה חנוכה :ואני רוצה להגיד דבר נוסף.
נדב דואני:

אגב ,אני חושב שאתה היית בתמונה עם חי ,לא?

משה חנוכה :אני רוצה להגיד משהו אחרון.
נדב דואני:

משה ,אתה הנוער באמת איכפת לך ממנו ,אני יודע.

משה חנוכה :אני רוצה להגיד משהו אחרון.
אביבה גוטרמן :הוא יושב ראש הוועדה.
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נדב דואני:

מי יושב ראש הוועדה?

(מדברים יחד)
משה חנוכה :אני רוצה רגע לחדד נדב ,אנחנו רק באמצע התהליך ,כי עכשיו אחרי שהחלטנו
על הקצאת הקומה השנייה ,צריך תקציב כדי לבנות את הקומה השנייה.
נדב דואני:

ואין כסף?

משה חנוכה :אנחנו עושים את זה  .צריך לראות,
נדב דואני:

אז מה ,זה רק דקלרטיבי?

משה חנוכה :אז אני אומר עכשיו זה שלב ראשון .יש לנו דרך ארוכה לעשות את זה.
נדב דואני:

כן ,אבל אמרת שאתם עובדים על זה כבר שנים.

משה חנוכה :נכון.
נדב דואני:

נו ,אז מה עכשיו ,שנים עבדתם ועכשיו הגעתם לא לקבל כלום?

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אתה יודע מה ,כמו שאני מכיר אותם ,גם באוקטובר לא תהייה קומה .לא יצליחו
לעשות.

משה חנוכה :כותרת בעיתון לא משנה את המציאות.
נדב דואני:

אבל אמרת שהכנתם את הכול ,משה.

משה חנוכה :מה שמשנה,
נדב דואני:

אמרת שהכול מסודר ,הכול מוכן,

משה חנוכה .. :סיזיפי,
נדב דואני:

ועכשיו רק נשאר לבנות ,עכשיו אין כסף.

משה חנוכה :זה עבודה סיזיפית ,יום יומית אפורה .בסוף תהייה קומה שנייה לנוער העובד.
אביבה גוטרמן :כן.
משה חנוכה :יש  ..נוסף לצופים ויהיה עוד קן לנוער העובד ועוד ,אתה יודע,
נדב דואני:

נכון ,כשראש העיר הזה לא יהיה פה ,נעשה עוד הרבה דברים טובים.

משה חנוכה :אתה מוכן ללכת לעיתון להגיד להם שהשגת קומה שנייה לנוער העובד.
יגאל שמעון :או קיי ,אני חייב לומר לך משהו.
נדב דואני:

כן.
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יגאל שמעון :יש פה מצב בחודשים האחרונים כל פעם שמישהו שומע שאנחנו הולכים לעשות
משהו ,רק שומע ,עובדים עליו שנים על גבי שנים ,הם רצים ,אני לא יודע לאיפה
הם רצים ,ישר רצים לאותו מקום,
נדב דואני:

אגב ,איפה אנחנו שומעים? אנחנו יש לנו מקורות אצלכם? יש לנו מקורות
אצלכם יגאל? יגאל ,אין לנו את המקורות אפילו לדעת.

יגאל שמעון :זה פשוט,
נדב דואני:

אנחנו רק שמחים,

מאיר חלוואני :יגאל שמעון תקשיב לי,
נדב דואני:

שלכם יש את המקורות לדעת למרות שלנו,

יגאל שמעון :שמקשיבים,
נדב דואני:

שמח שיש לך את המקורות מתוך העירייה על היוזמות שלנו.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אדוני סגן ראש העיר,
יגאל שמעון :אבל בוא אני אציע לך משהו .הנוער העובד והלומד ,קודם כל זו ההזדמנות
להודות לאיילת על מה שהיא עשתה ,על העבודה המבורכת שהיא עשתה.
תסתכלו על כל החומר שאתם מקבלים .זה עבודה של איילת ,מנהלת מחלקת,
מאיר חלוואני :אתה לא מחזיק את הקלסר הנכון כי השני זה  500דף.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :זה יותר עבה.
מאיר חלוואני :כן.
אמיר כוכבי :יגאל ,אבל,
מאיר חלוואני :ופה בדיוק הבעיה.
יגאל שמעון :זה מה שהיא עשתה.
אמיר כוכבי :והיא אישה ,היא אישה יגאל.
מאיר חלוואני :אל תענו לי ,אתה עושה פה דרמה.
יגאל שמעון :כאשר במשך שנתיים אנחנו בדיונים עם הנוער העובד ,כולל התנגדויות ,הצוות
מקשיב למתנגדים,
מאיר חלוואני :אבל משה אמר את זה,
יגאל שמעון :זה הליך,
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(מדברים יחד)
יגאל שמעון :זה לא לבוא ביום חמישי בעיתון ולומר הנה אנחנו מרימים את הדגל של הנוער
העובד ,כששנתיים עובדים ומנסים לדאוג להם יום יום ,כל הצוות המקצועי ,כל
הצוות המקצועי .אני בישיבות עם חי אני רואה איך שהוא נלחם.
מאיר חלוואני :אל תצביעו ,הוא לא שם.
נדב דואני:

מה נלחם? מה נלחם? הוא בכלל לא מודע לזה.

מאיר חלוואני :תקשיב,
נדב דואני:

הוא לא יודע.

מאיר חלוואני :למה אתה צריך את כל הדמגוגיה הזאת אם כולנו בעד?
נדב דואני:

הוא לא יודע.

מאיר חלוואני :תצא מזה .אתה עושה תנועות של ספורט כל הזמן.
יגאל שמעון :אני אגיד לך למה .אני חושב,
נדב דואני:

זה טוב קצת כושר תוך כדי ישיבה מאיר.

מאיר חלוואני :מה זה אתם?
נדב דואני:

אין התנגדות.

מאיר חלוואני :הצבענו על זה? מה זה אתם?
יגאל שמעון :האופוזיציה.
נדב דואני:

למה? אנחנו בעד.

מאיר חלוואני :בלי הדמגוגיה היינו מצביעים בעד.
נדב דואני:

אנחנו בעד.

מאיר חלוואני :עכשיו אני לא יודע מה לעשות.
נדב דואני:

אנחנו בעד.

מאיר חלוואני :עכשיו אני לא יודע מה לעשות עם הדמגוגיה הזאת.
נדב דואני:

אנחנו בעד.

מאיר חלוואני :אני לא מאמין.
נוה גור:

אולי יגאל,

ניצה משה :רבותיי,
נוה גור:

בהתייחס למה שמשה אמר,

ניצה משה :רגע ,אמיר רוצה להוסיף.
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יגאל שמעון :הייתי בטוח שאתה נגד.
נדב דואני:

למה? בעד.

מאיר חלוואני .. :פתוח.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן .. :ותוספים טרמפ.
נדב דואני:

יופי.

אביבה גוטרמן :זה מה שניסית להגיד ולא אם אנחנו מתנגדים או לא .אין לאף אחד התנגדות.
יגאל שמעון :כולם פה על טרמפים.
אביבה גוטרמן :וכל אחד מבין שתהליך של בנייה ותוספות ,אני גם הוספתי לבית שלי קומה
שנייה ,ואני חברת ועדה ,ולקח לי המון זמן לקבל את ההיתר .אז אף אחד לא
חושב,
חי אדיב:

 ...כי לא היתה תוכנית מתאר.

אביבה גוטרמן :אף אחד לא חושב שתוך יומיים אפשר להעביר החלטה כזאת ,אז לא
להתחיל,
מאיר חלוואני :חי ,זאת הייתה בדיחה גרועה.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

הוא מאמין בשטויות שהוא מדבר.

ניצה משה :רבותיי ,אמיר בבקשה.
מאיר חלוואני :ברשותכם ,אני מבקש להבא ,עם כזה כמות של חומר ,להעביר לנו את זה
במייל .כי כולנו בעד .הייתם חוסכים פה גם דיו ,גם דפים,
יגאל שמעון :ההצעה שלי,
מאיר חלוואני :לא ,לא ,זה טאבלטים ,אנחנו יש לנו בעיה עם זה ,אבל עזוב את זה .בוא נדבר
רגע על הכמויות האלה של הדפים .אתם נורמליים? השליח שנסע והביא את
זה ,נשבר לו הגב .הוא הלך והוציא ימי מחלה .מה קרה לכם?
נוה גור:

אני אוסיף עוד דבר.

מאיר חלוואני :מה זה הכמויות האלה? אין מקום בתיבה להיכנס.
נוה גור:

לאור הדיון המעמיק שנעשה פה על הקרדיט מי ,בזכות מי ייבנה ,תיבנה הקומה
השנייה ,שנקיים פה דיון,

משה חנוכה :אין קרדיט.
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נוה גור:

לא ,ההפך.

משה חנוכה :אני בן אדם ...
נוה גור:

אני מציע שנקיים פה דיון רק יגאל בשלט מי יהיה כתוב ,זאת אומרת קומה זו
נבנתה בזכות ,נקיים פה דיון על זה .בסדר?

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :יש לנו בעל מקצוע ,תקשיב ,אני מכין אותך ,יש לנו בעל מקצוע עם מברגה
מקיטה חדשה שיודע טוב מאוד ללכת ולהוריד את כל השלטים.
אביבה גוטרמן :מי זה?
נוה גור:

יאללה ,אפשר להצביע?

ניצה משה :כן ,אני מעלה להצבעה.
ניצה משה :אמיר בבקשה.
אמיר כוכבי :רק לפני ההצבעה אני רוצה לדעת אם יש איזשהו לוח זמנים לבנייה של הקומה
השנייה ,איזשהו תקציב ,איזשהו תב"ר ,משהו מתוכנן או שזאת הצהרה
דקלרטיבית למען הדורות הבאים.
איילת לרר מילאנו :התהליך הזה הוא תהליך הקצאה ,..תהליך יותר מורכב מכיוון שאנחנו
מדברים פה על הקמה של קומה שנייה מעל מבנה שקיים.
נדב דואני:

כן.

איילת לרר מילאנו :ובתהליך הזה ועדת הקצאות בעצם מסדירה את ההקמה,...
אמיר כוכבי :של הגג.
איילת לרר מילאנו :של הקומה השנייה .אם  ..לגבי הנושא הכספי  ...ועדת תמיכות.
ירון סולברג :כלומר עד היום לא הבאנו בפניכם אף פעם החלטה מהסוג הזה של הנוער
העובד ,משום שיש פה מקרה מאוד מורכב ,התלבטנו איך לעשות את זה ובסופו
של דבר הוחלט ,ותקראו שזה גם צריך לעבור סכום בוועדת תמיכות .כלומר
אנחנו נעביר סכום כסף מסוים שאפשר גם לוועדת תמיכות כדין ,אתם מאשרים
כלומר קודם כל את ההקצאה ,יועבר הסכום אליהם ,הפיקוח ייעשה על ידם
והפיקוח העליון ייעשה על ידינו כדי לנסות ולוודא שלא תהיינה חריגות כי אחרת
עלולה להיות בעיה.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :עדיין מה הצפי לתחילת בנייה או קיום ה,
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יגאל שמעון :זה תלוי בנוער העובד.
מאיר חלוואני :אה ,זה תלוי בנוער העובד.
אמיר כוכבי :למה זה תלוי בנוער העובד?
יגאל שמעון :הכול  ,...עכשיו יש היתר,
(מדברים יחד)
חנה גולן:

הקומה השנייה צריכה להיות שייכת ...

יגאל שמעון :כן.
איילת לרר מילאנו :השלב הבא,
יגאל שמעון :אנחנו נעזור להם כמובן.
איילת לרר מילאנו :מביאים עוד  ..למועצת העיר את ההסכם עם הנוער העובד והלומד לקומה
שנייה ,כמו שהבאנו ,הנושא הקודם היה ביגודית הסכם ,אז תוך  30יום יביאו
טיוטה של הסכם,
אמיר כוכבי :אבל הקומה השנייה היא חלק ממבנה .על המבנה כבר יש הסכם.
איילת לרר מילאנו :נכון ,ה ..של המקרה הזה היה מכיוון שבנוער העובד,
חי אדיב:

אם זה שלהם ,אנחנו לא יכולים לבנות.

אמיר כוכבי :אבל המבנה הוא שלנו.
חי אדיב:

הוא שלהם.

(מדברים יחד)
ירון סולברג :יש הגבלה על מספר המטרים .זה קצת מורכב אבל מצאנו איזה פיתרון בסוף,
כך שאם אתם תאשרו את התמיכות כמו בכל שנה שמגיעים איפשהו לדצמבר
וההסכם אז אנחנו נצא עד סוף השנה הזאת והם מבחינת יוכלו לצאת לדרך.
נדב דואני:

כמה כסף אמור ,כמה כסף הם אמורים לקבל לסעיף הזה ספציפית או שזאת
תמיכה כללית שהם יעשו איתם מה שהם רוצים?

ירון סולברג .. :עלויות לפי ה,...
נדב דואני:

יש סכום נוסף מעבר למה שמאושר להם בדרך כלל?

(מדברים יחד)
איילת לרר מילאנו :סעיף  52להמלצה שלנו יש פירוט של המתווה שזה בעצם המשך
התהליך .. .טיפול בנושא של היתר בנייה ,מתחיל טיפול בנושא הקנייני
והתקשרות איתם ואחרי לנושא של ה...
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אמיר כוכבי :טוב.
יגאל שמעון :או קיי.
אמיר כוכבי :אז אחרי כל ההסברים האלה ,אני מבין שבוודאי לקדנציה הזאת זה כבר
דקלרטיבי ועדיין ,ועדיין אני רוצה בתור אחד שהציג לך עם זה לא מעט ,לברך
אותך על זה שהצלחת לקדם את זה ולהביא את זה לשולחן המועצה כי גם
לדקלרטיביות יש משמעות ואם אתה אומר ואתה בטוח שזה יקרה לפני
הבחירות ,אז בכלל על הכיפאק ,שיהיה בהצלחה.
יגאל שמעון :תודה .אפשר להצביע .מי בעד?
ניצה משה :מי בעד רבותיי?
יגאל שמעון :פה אחד?
ניצה משה :פה אחד.
יגאל שמעון :פה אחד ,תודה רבה.
ניצה משה :לא ,נדב?
נדב דואני:

בעד.

ניצה משה :או קיי.
נדב דואני:

אם הוא היה אומר פה אחד לא הייתי ,והוא היה טועה ,תאמיני לי שהייתי
מתריע.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה :יגאל פה וחיים.
יגאל שמעון :כן.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב
רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני ,אביבה
גוטרמן.
החלטה מס' :62/17
מועצת העיר מאשרת הקצאה לקומה שניה מעל מבנה קיים שמשמש כמועדון נוער  -קן
הנוער העובד והלומד ,שברח' השיקמים  1הידוע גם כחלקה  596בגוש  , 6455לעמותת
"הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית החדשה" ,וזאת
בהתאם להמלצת ועדת ההקצאות והתנאים הקבועים בה.
=========================================================
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סעיף יד  -הקמת מחלקה להתחדשות עירונית באגף תכנון
ניצה משה :אני עוברת לנושא הבא – הקמת מחלקת להתחדשות עירונית באגף תכנון.
קיבלתם את המסמך ההסבר של יואב.
יגאל שמעון :שאלות.
ניצה משה :שאלות.
יגאל שמעון :יש שאלות חברים?
ניצה משה :רבותיי,
אביבה גוטרמן :אני רוצה שתסבירו.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :רגע ,לפנ י שאתה מתחיל בהסבר ,זה במקום מינהלת התמ"א שמועצת העיר
אישרה פעם?
חי אדיב:

זה לא במקום...

(מדברים יחד)
יואב רוביסה :משרד השיכון פרסם לפני שנה קול קורא להקמת מינהלת להתחדשות עירונית
ברשויות מקומיות .אנחנו הגשנו את הבקשה .כשאני אומר הגשנו ,גם המקום
להודות לכרמית שריכזה את כל החומר להגשת הבקשה וגם הגיעה לכאן גם
ביום חופש מהדרום ,אז קודם כל להגיד תודה .במסגרת הקול קורא אנחנו זכינו
במימון של משרד השיכון בהקמת מינהלת התחדשות עירונית ,שזה מדובר על
 800אלף שקל השתתפות שלהם  50/50למשך שלוש שנים ,זאת אומרת
 2.400מיליון .חלק מהמטלות שלנו מול משרד השיכון זה להעביר החלטה של
מועצת עיר על הקמת המינהלת או המחלקה .יש כמה שיטות לעשות את
המינהלות האלה ,חלק כחלק מחברה כלכלית ,חלק לקחו כמינהלת נפרדת.
אנחנו חשבנו לנכון שכיוון שהטיפול של המחלקה הזאת קודם כל הוא טיפול
מקצועי ,תכנוני ,נכון שזה ישבו תחת אגף התכנון ,לא לפצל את גורמי התכנון
ובעצם להפריד במקומות שונים אלא לרכז את זה תחת האגף .שאלתם לגבי
תמ"א  ,38תמ"א  38בהחלט יהיה חלק מאותה מחלקה .היא תטפל לא רק
במקרים של תמ"א אלא גם בקידום של תוכניות של ההתחדשות העירונית שזה
נגזרים מ-הר 38/1/בכל המתחמים ,ובפרויקטים אחרים של פינוי בינוי ובעצם כל
מה שקשור לניהול של כל התהליכים האלה בקשר מול הקהילה ושיתוף הציבור.
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ניצה משה :או קיי ,עוד שאלות?
נדב דואני:

כן,

מאיר חלוואני :כן.
נדב דואני:

סליחה ,מאיר בבקשה.

מאיר חלוואני :לא ,לא ,לא ,דבר.
יגאל הררי :לא עשיתם שיעורי בית?
נדב דואני:

קודם כל אני מברך ,לא ,לא עשינו ,תופתע.

מאיר חלוואני :אל תפריע לעצמך בטלפון יגאל.
אמיר כוכבי :אנחנו מחכים לך הררי.
נדב דואני:

לא ,אבל רק שזה יצא רציני במועצת העיר.

אמיר כוכבי :לא ,תבוא.
נדב דואני:

קודם כל אני חושב שמדובר ביוזמה חשובה ,מבורכת .אני חושב שהנושא של
פינוי בינוי תמ"א  38על כל סעיפיה זה נושא סופר חשוב ואתה רוצה להיות
מופתע יגאל ,קרדיט  /לא קרדיט ,בשנת  2011דרשתי להקים מינהלת שתעסוק
בזה .הנה ,ניצה אפילו אומרת נכון .עיריית הוד השרון אמרה אגף ההנדסה
מטפל בנושא ואז באתי וסיפרתי לכם שבעיריית תל אביב,

אביבה גוטרמן :דרשנו מסלול ירוק.
נדב דואני:

לא ,הקמת מנהלת מסלול ירוק והקמת מינהלת.

אביבה גוטרמן :דרשתם.
מאיר חלוואני :תכלס,
נדב דואני:

נכון.

יגאל שמעון :זה שלך או של אביבה?
נדב דואני:

של אביבה ושלי .של אביבה ושלי .עכשיו,

יגאל שמעון :אני יודע שזה של אביבה.
נדב דואני:

לא ,לא ,אז בעיתון רשום רק ,בפרסומים ,ההצעה רשומה כנדב דואני ,אבל זה
אביבה ונדב ,אבל בסדר ,אני בשמחה ובאהבה גדולה .עשינו הרבה דברים
גדולים ביחד .עכשיו רגע ,לא ,אני אצטט לך ,אותך במועצת העיר .אתה אמרת
לא צריך ,למה צריך ,אני לא מבין למה צריך את זה .אתה יגאל שמעון לא הבנת
למה צריך מינהלת לתמ"א  38ופינוי בינוי.
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אמיר כוכבי :הוא שמע מנהלת.
נדב דואני:

כן ,הוא שמע מנהלת ,כן ,ולא רוצה לפגוע בנשים ולתת תפקיד מנהלת כי זה
בכיר מדי.

יגאל שמעון :אני אשיב לך.
נדב דואני:

אתה תשיב לי ,אין תשובה ,בשמחה רבה ,רק עם העובדות לא ניתן להתווכח ,כי
אתם אז לא הסכמתם לקבל את ההחלטה .הקמתם איזה מינהלת כזה חצי כוח
שתעשה דברים .לא ,הקמתם ,הבאתם איזה כמה אנשים שישבו,

יגאל שמעון :הקמנו,
נדב דואני:

לא הקמתם מינהלת .הבאתם בן אדם שיישב פעם בשבוע בוועדה.

יגאל הררי... :
נדב דואני:

יגאל ,אני אסיים ,יגאל ,יגאל ,אפילו חיים אומר לך די .אני אסיים ואז אתה
תתייחס .עובדתית אתם סירבתם .לקח לכם שש שנים להבין כמה זה חשוב אבל
אני שמח שהבנתם .לנושא הזה יש עדיפות לא רק לאומי ,עדיפות עירונית ברמה
הכי גבוהה לקדם את הפרויקטים של תמ"א  ,38לקדם את המתחמים של פינוי
בינוי .הגיע הזמן ואני שמח שאתם סוף סוף עושים את זה .אני רק מקווה שזה
יעבוד בצורה הנכונה .אני לא יודע מה ההיררכיה ,מי יהיה מעל ,מי אחראי ,אני
סומך גם על מהנדס העיר וגם על יואב שאם הם יהיו אחראים ,זה יקודם וזה
יעבוד בצורה האופטימלית והטובה ביותר ונותר לי רק לברך .כמובן שאני אצביע
בעד .לקח לכם זה אבל העיקר שזה קורה.

יגאל שמעון :תודה רבה.
אביבה גוטרמן :ליאורה ,ליאורה עושה עבודה נהדרת בתמ"א .היא מקדמת מאוד יפה.
התושבים מרוצים מהתשובות .היא עובדת עם כל אחד ברמה אישית ובוועדה
מקדמים הרבה תוכנית תמ"א .ממש מקדמים.
מאיר חלוואני :לא ,לא,
נדב דואני:

אה ,גם מאיר רצה ,סליחה .מאיר חבר המועצה.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :ברשותכם ,אפשר לקבל,
נדב דואני:

רגע ,מאיר רצה להתייחס.

יגאל שמעון :כן.
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ניצה משה :נכון ,מאיר רצה להתייחס.
נדב דואני:

סליחה.

מאיר חלוואני :אני מבקש לשאול מתי בעצם תקום היחידה הזו או אם היא קמה כבר .כמה
משרות יהיו בה ,האם יש בה איזה תקנים ואם הם משותפים באגף עצמו של
התכנון ואם תקצבתם אותו ,בוא נדע גם כמה תקצבתם אותו.
יגאל שמעון :הוא אמר.
מאיר חלוואני :אני לא שמעתי .אני מצטער.
יואב רוביסה :טוב ,המחלקה תקום ברגע שאנחנו ,קודם כל עד שאנחנו נאשר את זה כאן,
נעביר את זה למשרד הבינוי ,ואז בעצם ברגע שהם יאשרו משם ייספר המועד
שבו הם מתקצבים את החלק שלהם .אנחנו התחייבנו לתקצב חצי חצי מולם,
זאת אומרת אם הם שמים  800אלף שקל לשנה ,אנחנו נשים את אותו הסכום.
מתוכננת שם מנהל המחלקה ,מנהל או מנהלת המחלקה,
נוה גור:

ככה זה גם ברשויות אחרות מבחינת התקצוב?

דוברת :קול קורא.
חי אדיב:

לא כל הרשויות עושות את זה.

יואב רוביסה :זה תלוי לדעתי במצב הסוציו אקונומי של הרשות ובעוד פעילויות שכבר נעשו
ברשות בנושא של התחדשות עירונית ותמ"א  ,38זה חלק מהנראות שלהם
בהערכה ,אבל לא מעט רשויות קיבלו את ההשתתפות של המשרד.
מאיר חלוואני :התחלת למנות כמה משרות יהיו שם.
יואב רוביסה :יהיו שמה,
מאיר חלוואני :והאם הן משותפות לאגף התכנון או שזה יהיה מחלקה שמצטרפים אליה
חדשים.
יואב רוביסה :זאת תהייה מחלקה בתוך אגף התכנון .לא על בסיס מחלקת התכנון הקיימת.
ואני אסייג את זה כיוון שתמ"א  ,38מה שליאורה עושה שהיא עובדת חיצונית
והיא חלק מאותה מחלקה ותנוהל על ידי אותו הגוף .יהיה לזה מנהל או מנהלת,
יהיה את מתכנן או מתכנן חברתי שבעצם זה תלוי באוריינטציה שנחליט ויהיו גם
אאוט סורסינג של יועץ משפטי אם אנחנו נמצא לנכון,
נדב דואני:

יואב ,יש מישהו שילווה תושבים את הוועדי בתים?

יואב רוביסה :בחלק מהאג'נדה של ה,
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נדב דואני:

מה תהייה הגדרת התפקיד של אותו אדם? מה ,הוא יהיה מנהל ה ,איך זה
נקרא ,יהיה אדם ספציפי שאחראי על כל ה,

יואב רוביסה :קודם כל מנהל המחלקה רוצה שיהיה אחראי.
נדב דואני:

כן ,הוא צריך לתכנן בטח הרבה דברים .מי יטפל אישית בוועדים? מי יעמוד
איתם על קשר? מי ילווה אותם? מי ידריך אותם?

יואב רוביסה :לא ,שוב אני אומר ,בנושא של תמ"א  38הרפרנטים שיהיו לבקשות של תמ"א
 ,38הכוונה גם לקחת מתכנן נוסף שיקדם את התב"עות שנגזרות מהתחדשות
לעירונית או מ-הר 38/1/ואז הוא יהיה בקשר מול התושבים ובמידת הצורך
אנחנו ניקח גם יועצים חיצוניים ,כמו שהיום אנחנו מפעילים יועצת שיתוף ציבור
לכל ששת המתחמים של הר ,38/1/כל אלה בעצם יקבלו בית מרכז אחד שגם
אחד הדברים שאנחנו מחויבים בו ,כמטלה כמעט ראשונה ,זה להגיש מסמך
של ,מסמך מדיניות של התחדשות עירונית ,כמובן שזה בהסתמך על תוכנית
המתאר שקבעה את המדיניות ,אבל יש פה המון מטלות שאנחנו מחויבים
לעשות ,כולל דיווח שוטף למשרד הבינוי והשיכון.
מאיר חלוואני :תודה.
ירון סולברג :יש לי הערה קטנה בקשר לנדב .הקול קורא מגדיר בעלי תפקיד מסוימים שיהיו
במחלקה הזאת.
נדב דואני:

אין גמישות? חוץ מהחובה ,אין גמישות?

ירון סולברג :לא,
נדב דואני:

לא ניתן לעבות מה שנקרא?

ירון סולברג :אתה יכול יותר אבל הם נותנים את המינימום ,גם יואב אמר ,נניח עושים יועץ
חיצוני ,אז הם כתבו אם אתם מחזיקים יועץ חיצוני ,זה חייב להיות בהיקף של
משרד מלאה .זאת אומרת הניסיון שלהם או הרצון שלהם דרך הקול קורא זה
לבנות משהו יסו די .לא כזה שלוקחים יועץ לעשר שעות נניח ,אחרת לא תקבל
תקצוב.
נדב דואני:

ברור.

ירון סולברג :זה הרעיון .כופים על הרשות ,אם היא רוצה להשתתף בקול קורא ולקבל תקציב,
להעסיק כך וכך בעלי תפקיד בהיקף שעות מסוים ,מינימלי ,מינימלי.
נדב דואני:

או קיי.
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מאיר חלוואני :תודה יואב.
ניצה משה :אני מעלה להצבעה .מי בעד בבקשה? חיים ,יגאל שמעון,
יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה :פה אחד?
יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה :תודה רבה.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :63/17
מועצת העירייה מאשרת הקמת המחלקה להתחדשות עירונית באגף התכנון.
=========================================================
סעיף טו  -אישור מועצת העירייה לתחילת הליך למכירת נכס עירוני
ניצה משה :אני עוברת לנושא הבא – אישור מועצת העירייה לתחילת הליך למכירת נכס
עירוני .איילת העבירה הסבר בעניין הזה .זה ברחוב סוקולוב הידוע כחלקה 328
בגוש  .6407בבקשה איילת.
ירון סולברג :לא ,רק הבהרה משפטית .סעיף  188לפקודת העיריות,
חי אדיב:

איל ,בוא נשמע אותו.

ירון סולברג :מחייב קבלת אישור מועצת עיר לבכירה ואישור השר .לכאורה יכולנו ,יכלה
העירייה לצאת למכרז ולבחור בהצעה זוכה שכבר מצורף אליה הסכם ולהביא
בסוף התהליך לאישור מועצה וזה גם היה תקין .אבל גם במקרה הקודם
שעשינו ,ואנ י סברתי שצריך ללכת בצורה מעט זהירה יותר ,אין טעם לעשות
הליכי מכרז מורכבים וכולי ,אם מלכתחילה אין בכלל אישור של מועצת העיר
בדבר המכירה .ולכן תהליך נבון יותר ,כיוון שהליך מכרזי הוא הליך בעל
משמעויות כספיות וכולי ,להסתייג מראש באישור של מועצת העיר להליך הזה,
זה הלוא חוזר אליכם בסוף תהליך המכרז ,משה ,עם תוצאות המכרז ,עם
סכומים ,עם הכול ,עם הסכם חתום ,אתם מאשרים אותו ורק אז זה עובר
לאישור משרד הפנים .כלומר כרגע ההחלטה שלכם כדיין לא עוברת לאישור
משרד הפנים .ההחלטה שלכם היא ליציאה לדרך לאיזשהו תהליך כדי שלא
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נהיי ה במצב שבו הרשות מסתכנת בכל מיני טענות של מציעים ,איך יצאנו
למכרז אם בכלל אין הסכמה והם השקיעו כספים.
נוה גור:

אפשר לדעת ירון למה א' למכור את הנכס,

אביבה גוטרמן :ואיפה?
נוה גור:

ולמה מוכרים אותו?

ירון סולברג :אני רק הסברתי,
חי אדיב:

תשאלו את השאלות ותקבלו תשובות ,קדימה.

נוה גור:

זה מה שאנחנו עושים.

נדב דואני:

נשאלה שאלה .תענו.

חי אדיב:

בוא,

אביבה גוטרמן :איילת ,אני רוצה לדעת בדיוק איפה זה ,מה הייעוד של הקרקע ,כל הדבר
הזה.
איילת לרר מילאנו... :
נדב דואני:

ולמה ,תתייחסי בבקשה למה אתם מבקשים למכור אותו.

איילת לרר מילאנו :אז אני אתחיל אולי בפרטים על הנכס .מדובר על נכס על שטח של 2.8
דונם שנמצא ברחוב סוקולוב ,בסופו של רחוב סוקולוב ,שגובל מצד אחד לרחוב
הפרחים ,מצד אחד לרחוב גולדה מאיר וגם יש שם רחוב חדש חיים הרצוג.
החלקה כולה היא חלקה בייעוד מסחרי.
נוה גור:

איילת רק שנייה ,לגבי המיקום .זה ממש קרוב כבר ל ,531-נכון?

אביבה גוטרמן :כן ,כן ,ליד החניון שם שאמור להיות?
חי אדיב:

כן ,כן.

נוה גור:

מה זה החלק הצהוב שנמצא מצפון?

איילת לרר מילאנו :זה חלקה פרטית.
נוה גור:

שמה הייעוד שלה?

איילת לרר מילאנו :הייעוד שלה,
(מדברים יחד)
נוה גור:

החלקה הזאת,

מאיר חלוואני,201 :
נוה גור:

,201
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יואב רוביסה :דיור מוגן.
נוה גור:

דיון מוגן?

יואב רוביסה :כן.
חי אדיב:

דיור מוגן.

נוה גור:

או קיי ,אז בעצם יש פה שטח ששייך לעיריית הוד השרון בייעוד,

אביבה גוטרמן :מסחרי,
נוה גור:

בייעוד מסחרי,

חי אדיב:

שמאפשר מכירתו.

איילת לרר מילאנו :שאפשר למכור אותו .עכשיו ,מבחינת התוכנית ,התוכנית שקבעה את
ייעוד הקרקע היא תוכנית הר ,1200/הר/1200/א שקבעה שלמשפחה שהייתה
הבעלים של חלקת המקור שהייתה חלקה אורכית עוד לפני שהתוכנית נכנסה
לתוקף ,יש אפשרות לגור שם .היה איזה משווק מגורים בשימוש חורג לתקופה
של  25שנה או עד שיסיימו לבנות את הבית או את חלקת התמורה שבה הם
קיבלו יחידות דיור במקומה .ולכן הם ימשיכו לגור שם והם גרו שם עד לפני
חודש ,כאשר הספיקו לבנות את הדירות מגורים שלהם ,הם החזיקו את החזקה
בחלקה הזאת לעירייה והרסו את המבנים ופינו אותם והעבירו אותם לעירייה.
אביבה גוטרמן :ולמה כדאי לנו למכור את זה?
איילת לרר מילאנו :התהליך עצמו,
(מדברים יחד)
חי אדיב:

או קיי ,רק רגע ,תגמרי את כל ההסברים המקצועיים.

יגאל שמעון :יש עוד שאלות?
חי אדיב:

זה השאלה האחרונה.

נוה גור:

לא ,זה לא שאלה אחרונה .אנחנו מקשיבים ויש פה דברים.

חי אדיב:

אז בוא תגיד הכול.

נוה גור:

אנחנו תוך כדי שואלים .בואו תתייחסו רגע למה מוכרים .זה יעזור לנו עם
השאלות.

חי אדיב:

אני רוצה את כל השאלות המקצועיות שתגידו ,תציגו ,נרשום הכול ,נתייחס
בכבוד לכל שאלה.
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נוה גור:

אחרי שיסבירו למה מוכרים ,נוכל להבין אם יש לנו עוד שאלות .בבקשה ,תסבירו
לנו למה מוכרים.

חי אדיב:

אולי תסביר לנו למה לא?

נוה גור:

אני אשמע ,אני מנסה להבין,

חי אדיב:

לא ,למה לא?

נוה גור:

אני אסביר לך.

נדב דואני:

למה לא? תסביר למה כן .למה כן? למה שאתה לא תיזום כעירייה? הקמת
חברה כלכלית,

אביבה גוטרמן :למה כן השאלה,
נדב דואני:

הקמת חברה כלכלית.

אביבה גוטרמן :כי מבחינה כלכלית,
חי אדיב:

אין ויכוח,

אביבה גוטרמן :מבחינה עסקית האם יותר כדאי לנו למכור את זה כשטח או כדאי לנו דרך
החברה הכלכלית שלנו למשל לבנות שם ולהפוך את זה לצרכים שלנו או לשנות
ייעוד ולעשות משהו אחר? אני לא יודעת.
חי אדיב:

סגן ראש העיר יואב רוזן שהוא דירקטור גם בחברה הכלכלית,

אביבה גוטרמן :נכון ,בסדר,
חי אדיב:

הוא יביע את דעתו כי הוא מטפל בזה.

אביבה גוטרמן :או קיי.
יואב רוזן:

מזה שנים רב ות יש כוונה בהנהלת העירייה בגלגוליה כאלה או אחרים ,להקים
בעיר המתפתחת עוד השרון גם היכל תרבות ראוי לשמו ולטובת התושבים וגם
היכל ספורט בקונסטלציה כזאת או אחרת במספר מושבים כאלה או אחרים .היו
ניסיונות כבר בעבר ,יש תוכניות שמונחות על השולחן שנמצאות באגף ההנדסה
ובחברה הכלכלית .לאור הפעילות של החברה הכלכלית החברה הכלכלית לקחה
על עצמה לקדם את הפרויקטים האלה .עכשיו ,הוקמה איזושהי מינהלת במועצת
העיר שהוקמה בתוך החברה הכלכלית ,הוקמה איזושהי מינהלת תפעולית מה
שנקרא ,לא סטטוטורית אלא תפעולית ,שכוללת את המנכ"לית ,את המהנדס
ואת איילת מנכסים ושני חברי דירקטוריון אביבה גוטרמן ואנוכי .כאשר המינהלת
הזאת צריכה להריץ את הפרויקטים האלה כמה שיותר מהר .אביבה לקחה על
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עצמה לרכז את כל נושא היכל התרבות ואני לקחתי על עצמי לקדם את נושא
היכל הספורט .חלוקת תפקידים בינינו.

במסגרת הזאת ,התהליכים המאוד

מאוד מתישים ארוכים ויגעים כמו שדיברו קודם על פרויקטים אחרים ,צריך
לעשות ,אין מה לעשות אבל צריך למצוא מקורות מימון.
אביבה גוטרמן :או קיי.
יואב רוזן:

ומקורות המימון יהיה איגום משאבים מכמה מקורות .כמובן יש את הטוטו או ה-
ווינר וכל הגופים האלה שמתעסקים בגופים ומקצים הקצאות כספיות ,כולל
מפעל הפיס מצד אחד ,מצד שני משרדי ממשלה ,נביא כסף ממשרדי ממשלה
ככל שנצליח .מספר שלוש זה בנייה ,שיטת בנייה ומימון פרויקטים כמו  BOTוכל
החלופות האחרות שאנחנו מכירים .שטרם נבדקו כל אחד מהשיטות אבל זאת
אחת השיטות שבאמצעותה נעגן משאבים .והדבר האחרון ,זה כסף עצמי שהיה
צריך להביא מהבית ,זה שבדרך כלל  ..או כל אחד אחר נותן ,בדרך כלל נותנים
את זה במצ'ינג ,זה השיטה שמי שמתעסק קצת במשרדי ממשלה מכיר אותה,
זה שקל מול שקל ,כשנותנים לך שקל מצפים שהעירייה תוסיף שקל .מכירת
הנכס הזה על משפחתו ,על היתרי הבנייה שייתנו למקום ,כולל הכול ,במחיר
המקסימלי שנוכל להוציא ,שנעשה משהו נעשה כמו שהיועץ המשפטי דיווח על
השלבים .זה יהיה חלק ממקורות ההכנסה,

נדב דואני:

כמה כסף? על מה מדובר?

יואב רוזן:

אין לי את הנתונים.

נדב דואני:

סדרי גודל ,אולי איילת תוכל להגיד?

יואב רוביסה :מה השאלה?
נדב דואני:

מה ההערכה? מה שווי נכס כזה?

יואב רוזן:

זה נושא ...

אביבה גוטרמן :כמה זה בערך? יש הערכה שמאית?
נדב דואני:

לא ,אבל אני לשאול אותך שאלה? יואב ,אני יכול לשאול אותך שאלה?

מאיר חלוואני :כמה מקבלת העירייה?
נדב דואני:

יואב ,אני יכול לשאול אותך שאלה?

יואב רוזן:

כן ,בוודאי.

נדב דואני:

אני יכול לשאול אותך ,אני רוצה לשאול שאלה.
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יואב רוזן:

דקה ,דקה,

נדב דואני:

טוב.

יואב רוזן:

אני אומר לי אין פה את הנתונים הכספיים ,חוץ מזה שזה הפרויקט של החברה
הכלכלית אבל אם לאיילת יש על הנכס עצמו,

איילת לרר מילאנו :אני רק אוסיף שבמקביל להליך ההכנה להליך המכרזי ,תבצע העירייה
תהליך של השבחה של הנכס במסגרת הוועדה ,לקדם תוכנית שתשביח את
הנכס,
אביבה גוטרמן :כן.
איילת לרר מילאנו :ותביא אותו למיצוי המקסימלי שלו.
נדב דואני:

אבל אני מנסה רגע להבין.

איילת לרר מילאנו :אין לי מספרים כרגע...
נדב דואני:

בסדר ,הבנתי ,ההסבר ,ההסבר על פניו נשמע ,הוא לא מניח את הדעת ,אני
מנסה להבין .לא עדיף לעשות פה עסקת קומבינציה ואז במה שאתה תקבל ,את
מה שתקבל למכור ,ששווה הרבה יותר ,כי אתה יודע שנכס שרואים אותו
בעיני ים בסוף שווה הרבה יותר מאשר קרקע שאין עליה כלום .האם פה לא נייצר
יותר הכנסות בסופו של יום לעירייה? עזוב את זה שאתה יכול להשתמש .תחליט
שאתה רוצה למכור .אני שואל האם זה לא החלופה הטובה יותר לנושא הזה?

חי אדיב:

יש,

נדב דואני:

הצעתי ,אמרתי,

חי אדיב:

יש הרבה חלופות.

נדב דואני:

תתייחס ספציפית לזו ,אני מבקש.

חי אדיב:

אפשר להגיד גם חלופה אחרת כמו שיואב אמר ,שבודקים חלופה  ...ויש ...

נדב דואני:

אני שואל על עסקת קומבינציה ,מדוע לא הולכים לזה?

חי אדיב:

הנהלה החליטה שאנחנו בוחנים ג את ה BOT-וגם לוקחים נכס שהמכירה שלו
וההחלפה בבניית נכס אחר ,היא תוליד הכנסות ברווח תפעולי מיידי לאותם
תושבים.

נדב דואני:

למה פסלת ,למה פסלת עסקת קומבינציה?

חי אדיב:

 ..זה הנהלת העירייה החליטה.

נדב דואני:

לא ,אני שואל למה פסלתם .היה לכם שיקולים .קודם כל אני אצביע נגד ,זה נכון.
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חי אדיב:

מצוין.

נדב דואני:

אני מנסה להבין,

חי אדיב:

אתה נגד היכל תרבות,

נדב דואני:

לא ,לא ,תפסיק עם הדמגוגיה הזאת שלך.

חי אדיב:

מה דמגוגיה?

נדב דואני:

דמגוגיה ,אתה רוצה דיון רציני או שאתה רוצה עימות עכשיו?

חי אדיב:

בסדר.

נדב דואני:

אני שואל מדוע ,שואל מדוע פסלתם עסקת קומבינציה שבעסקה הזאת הרווח
לעירייה היה גבוה יותר.

יגאל הררי :איך אתה יודע?
נדב דואני:

אני יודע .אז אני מבקש ,יושבים פה  ,..אני מבקש לקבל תשובה.

יגאל הררי :תסביר לנו,
נדב דואני:

אני מבקש לקבל תשובה.

יגאל הררי :בוא נדבר ,תסביר איך,
נדב דואני:

רגע ,תקשיב ,אני יכול,

יגאל הררי :על איזה עסקה לא דיברנו?
נדב דואני:

אני אומר למה לא הלכנו על עסקת קומבינציה ,למה על מכירת הנכס?

יגאל הררי... :מה אתה אומר שפסלנו
נדב דואני:

כי חי אומר שעלו כמה הצעות .אתה ישבת בוועדה כשדנו בהחלטה שזו תהייה
מכירה?

יגאל הררי :זה בהנהלה..
נדב דואני:

אני שואל ,אתה ישבת בדיון? אתה ישבת בדיון?

יגאל הררי :ישיבת הנהלה.
נדב דואני:

או קיי ,אני מבקש לקבל הסבר.

איילת לרר מילאנו :עסקת קומבינציה ,מכרז  ,BOTכל אלה הם שמות אחרים לאותו תהליך.
התהליך שאנחנו עושים הוא תהליך מכרזי .עוד לא הוחלט איזה תהליך בדיוק
ייעשה ומה יהיה התהליך המימוני ,כל זה ייבחן וייעשה גם ההליך התכנוני ,לכן
לא נפסל עוד שום דבר.
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נוה גור:

איילת ,אבל בהמשך למה שאת אומרת ,בעיניי השאלה המהותית פה זה להבין,
לצורך העניין אין לי מושג ,אבל סתם בשביל הדיון פה ,נניח שמקבלים על
המבנה הזה  5מיליון שקל ,סתם אני זורק מספר מופרך ,בסדר? אז מה אומרת
עיריית הוד השרון? היא אומרת יש לי שתי אפשרויות .יש לי אפשרות עכשיו
להחזיק בנכס הזה ,להחזיק בו ,אולי לעשות בו אפילו השבחה שחלק ממנו יהיה
מסחרי וחלק ממנו ציבורי,

יגאל שמעון :כתוב,
נוה גור:

רגע ,שניי ה ,להחזיק בנכס הזה כנכס שלה ,כי אנחנו יודעים היום כמה קשה,
בפרט בהוד השרון אבל בכלל ,שלרשות מקומית יהיו נכסים שאפשר יהיה
לעשות בהם שימוש ,הרי שכונות משוועות למתנ"סים ולדברים כאלה ,וברגע
שאת משחררת את זה החוצה ,אז מחר זה יכול להיות כל דבר שהוא מסחרי ולא
תחת ידייך ומה בעצם השיקולים פה .אומרים יש פה מצד אחד שיקול לקבל
עכשיו  5מיליון שקלים מהירים לצורך העניין או להחזיק בדבר הזה ולנהל אותו
כפי שאני רוצה .עכשיו ,זה ברור שאם את תנהלי אותו ,את לא תקבלי את ה5-
מיליון שקלים כי לא מכרת ,אבל אולי ראוי להביא את ה 5-מיליון שקלים הללו
מ מקום אחר ולכן השאלה כמה שווה הנכס ולמה מוכרים את הנכס היא שאלה
מאוד מהותית שעל פיה אפשר להחליט אם רוצים למכור את זה או לא .יכול
להיות שהנכס הזה שווה עכשיו  50מיליון שקל ואני אומר ואללה ,זה שווה לעיר
הזאת עכשיו לממש נכס ולקחת את הכסף הזה ולהשקיע בחינוך וכן הלאה ,אבל
יכול להיות שהסכום הזה הוא כל כך לא משמעתי שכדאי לקחת את הדבר הזה
ולהשאיר אותו תחת הנכסים של עיריית הוד השרון.

ירון סולברג :נכון ,אז בסוף התהליך ,בסוף התהליך תוכל לבוא ,מועצת העיר תוכל לבוא
ולהגיד את מה שאתה אומר עכשיו.
נוה גור:

מה בסוף התהליך?

אביבה גוטרמן :לפני זה נמכר.
ירון סולברג :תראה,
אביבה גוטרמן :אתה צריך לאשר את זה.
ירון סולברג :לא ברור מה תהיינה גובה ההצעות .לא ברור כרגע ,אומרים לך שצריך עוד
לבדוק ובאיזה מתכונת,
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יגאל הררי :משביחים את המקום.
ירון סולברג :הכול יובא ל פניכם בסוף ואז תראו אם העסקה כולה היא טובה או לא .רק אם
תאשרו ,זה יועבר למשרד הפנים ,לאישור שר הפנים.
נוה גור:

ירון ,מה שאתה אומר עכשיו אפשר להגיד למעשה עכשיו על כל נכס ,כל נכס
ששייך לעיריית הוד השרון שניתן למכור אותו .אתה אומר בוא ...

חי אדיב:

אנחנו מדברים רק על הנכס הזה.

נוה גור:

אני יודע .אבל אני אומר ,אני לא מבין את הרציונל שיש פה .אתה אומר בוא ניקח
עכשיו ,או נאשר פה את קידום התהליך ואז אתה אומר נלך עכשיו לראות
מחירים,

ירון סולברג :אני אומר יותר מזה .אני אומר,
נוה גור:

אתה עכשיו מקבל החלטה על הבית שלך אם למכור אותו או לא ,אתה מקבל
החלטה אם למכור את הבית שלך כי אולי אתה רוצה לעבור לעיר ,כי אתה רוצה
לשדרג .אתה לא אומר אני אציע עכשיו לראות כמה זה עולה ואז נחליט.

ירון סולברג :אני מבין מאיפה באה השאלה ,אבל מה האלטרנטיבה .אני מבין את השאלה
במקום ,אבל האלטרנטיבה היא שכמו שעושות רשויות אחרות ,לא מביאות את
זה בשלב הזה בכלל לדיון במועצה ,זה מגיע ,או היה מגיע בעוד שנה למועצה,
אחרי שכבר נעשו כל ההליכים ,ואז יעלו טענות ויגידו חכמולוגים ,מה עשיתם,
טעיתם ,בזבזתם זמן כל המטה ,לכן אני לא אומר שזה סתם מה שאתה אומר,
זה נכון ,השאלה היא באיזה מקום ראוי לבחון את הדברים לעומקם .כרגע אין
עוד את הפרטים .עוד לא ,העירייה לא יצאה לתהליך .יחד עם זאת ,זה בהחלט
חשוב שאם העירייה הולכת להוציא כספים עכשיו שקשורים לשמאיות ,שקשורים
להיבטים תכנונים ,שקשורים להליכי מכרז ,זמן עבודה של עובדי עירייה ,יועצים,
כל המנגנון הזה חשוב לטעמי ,ואולי אני טועה ,יכול להיות ,אבל כיועמ"ש אני
ביקשתי שזה יובא קודם כול לפני מועצת העיר  .מדובר קודם כל באישור עקרוני
של מועצת העיר לפני שכל המנגנון עכשיו עובד על הקופה הציבורית ויוצאו כאן
הרבה מאוד כספים .חשוב לנקוף להבנתי מידה מינימלית של זהירות ,כמובן
שכל העסקה כולה תיבחן על ידכם לאחר שהיא כשלה .אם לא תאשרו אותה,
נוה גור:

ואני חושב ,ואני חושב ירון שבגוף רציני כמו עיריית הוד השרון ,ראוי היה להביא
הערכת שמאי לנכס הזה ,להניח אותו בשלב הזה,
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יגאל הררי :כן ,אבל,
נוה גור:

שנייה ,שנייה,

יגאל הררי :נראה לך ש,
נוה גור:

בבקשה.

יגאל הררי:

היא הסבירה שקודם כל אנחנו רוצים לעשות עוד תהליכי השבחה,

אביבה גוטרמן :להשביח.
נוה גור:

אני מבין.

יגאל הררי:

להגדיל את הזכויות מקסימום ,ולהציע אותו כשהוא במקסימום .אם היום הוא 5
מיליון לפני מה שאתה אמרת,

ירון סולברג :ומה נגיד בהערכת שמאימה יהיה במכרז?
נוה גור:

לא ,מה זה קשור .טוב ,קודם כל תסיים ואני אתייחס .בבקשה יגאל.

יגאל הררי:

מה שרציתי להגיד ,אני הולך לפי מה שהעורך דין הסבירה ,מנהלת המחלקה
והיא הסבירה שקודם כל התהליך ייתן מה שנקרא הגדלת זכויות מקסימליות
למבנה ,לאדמה ,ואז יוציאו אותו למכרז .זאת אומרת השבחה ,הגדלת זכויות
והכול .היום כשאתה בא רוצה עכשיו להגיש שמאות של  5מיליון שקלים או 4
מיליון ובסוף התהליך שלנו יהיה  .12עכשיו ,כל העניין של היכל ספורט ואולם
תרבות ,אתה בא לטוטו אז בשביל לקבל את ההשתתפות צריכים להראות עוד
כסף.

נוה גור:

יגאל ,לך תנהל ,התהליך בעיניי פה עקום .לך תנהל עכשיו תהליך שמשביחים
את הנכס ,שמשביחים אותו ,אתה תעשה כל מה שצריך בשביל להשביח את
הנכס .ירון אני חשוב לי שתשמע .בעיניי התהליך הנכון וקטונתי ,אני לא מתיימר
פה בעניין הזה אבל משהו פה נראה לי עקום ,ולמה עקום? כי אני אומר שאם
רוצים בעיריית הוד השרון למצות את מקסימום הכסף שניתן לעשות בו שימוש,
אגב ,גם אם בסוף ההחלטה היא למכור ,היא החלטה נכונה אבל אנחנו רוצים
להשיג מקסימום הכסף .התהליך הוא להשביח אותו ,להביא אחרי זה שמאי
שאומר חברים ,אנחנו פה במועצת העיר רוצים למכור את הנכס כי היום הוא
שווה אחרי ההשבחה  20מיליון שקל ולנו כעיריית הוד השרון חשוב היום לקבל
 20מיליון שקלים כי אנחנו רוצים לעשות את זה .אבל אתם בעצם אומרים פה
אנחנו רוצים למכור את הנכס ,זה כמו ,זה כמו שמישהו,
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יגאל הררי :לא מוכרים את הנכס אבל.
יגאל שמעון :אתה לא מבין מה אנחנו אומרים.
נוה גור:

אל תגיד אתה לא מבין.

(מדברים יחד)
נוה גור:

לא ,לא ,לא ,תקשיב ,תקשיב ,קודם כל אל תגיד לי אתה לא מבין.

יגאל שמעון :אני אסביר לך עוד פעם.
נוה גור:

אל תגיד אתה לא מבין .קודם כל תדבר בצורה מכבדת ,ויכול להיות שאני לא
מבין ,אז תסביר ,אחד .אתה אל תדבר בזלזול.

ירון סולברג :יגאל,
יגאל שמעון... :
נוה גור:

אל תפריע לי פה באמצע .אני מסביר לך שהתהליך פה נראה לי לא הגיוני,

משה חנוכה :אני הייתי בטוח שהוא בן אדם מבין.
נוה גור:

אל תסביר לנו,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :נוה ,נוה ,אני לא אמרתי,
נוה גור:

לא ,זה תת רמה ,תתביישו לכם.

יגאל שמעון :לא אמרתי,
נוה גור:

תתבייש לך מר רוזן איך שאתה מדבר.

יגאל שמעון :לא ,לא ,לא,
נוה גור:

מה זה השטויות האלה.

(מדברים יחד)
נוה גור:

יאללה ,בושה ,בושה .זה תת רמה.

יגאל הררי :נוה ,אני יכול להגיד משהו?
נוה גור:

אני אשמח לשמוע .אתה מנהל דיון ענייני ,לא כמו זה שיושב לידך.

יגאל הררי:

מה שהיועץ המשפטי אמר ,אני לוקח את זה ואני אסביר לך איפה הבעיה.

נוה גור:

בבקשה.

יגאל הררי:

יש פה ביצה והתרנגולת ,אלא מה ,הוא אומר לך שבשביל לקחת את הביצה,
צריך שיהיה אישור .ושאיילת תמשיך לעבוד ,שעורכת דין איילת תמשיך לעבוד
וסרג'יו שיוציא את זה לקידום תוכניות .אפילו בשביל צילום.
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נוה גור:

אתה יודע מה יקרה מחר?

יגאל הררי:

שנייה ,שנייה ,הפקה של תשריט ,היא צריכה אישור ,היא צריכה אישור של סעיף
תקציבי,

נוה גור:

ואתה יודע מה יקרה?

יגאל הררי:

כשאתה אומר חבר'ה ,תעזבו אותי ,זה תרנגולת שלא תטיל ביצים.

נוה גור:

לא ,מה שאני אומר זה שברגע שתצא עכשיו לדרך ,נתת עכשיו,

יגאל הררי :לא נתת עדיין .לא ,לא ,לא,
נוה גור:

אני אומר מחר יגידו נתנו,

יגאל הררי :לא ,יעשו את המכרז,
נוה גור:

טוב,

יגאל הררי :אתה תבוא ותגיד חבר'ה ,שנייה ,זה לא ...
אביבה גוטרמן :נצטרך לתת את הדעת שוב.
יגאל הררי :שנייה,
נוה גור:

אי אפשר היה לתת עכשיו חוות דעת בשלב הזה?

יגאל הררי :אני אומר עכשיו,
אביבה גוטרמן :לא ,גם אין השבחה גם.
יגאל הררי:

 ..מתי התהליך הזה יסתיים ומתי יכשירו ומתי יגיעו  ,...אלא מה אני אומר ,הנה
אני אומר לך עכשיו ,אנחנו לא יודעים מה יהיה בעוד שנה ,נכון? אני רק אומר.

(מדברים יחד)
יגאל הררי :אתה תראה שזה נמוך מדי ,תרים יד.
אביבה גוטרמן :נכון.
יגאל הררי :אני לא אומר את זה סתם.
אביבה גוטרמן :נכון.
יגאל שמעון :אני אעדכן לך ,ברשותך ,נוה,
נוה גור:

אני אשמח,

יגאל שמעון :אני אעדכן אותך כדי שבסך הכול ,אתה חבר ועדה ואני רוצה שתבין .מדובר על
שטח מסחרי .בדרך כלל ברשויות מקומיות כשמבצעים הפקעות ,הפקעות הם
שטחים ציבוריים חומים לטובת בית ספר ,לטובת גני ילדים ,שאותם אתה לא
יכול לשחק ,אתה לא יכול לצבוע אותם .במקרה זה התב"ע הזו דרך אגב ,זה לא
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אנחנו הכנו אותה ,הכינו אותה קודמנו ,מדובר על שטח מסחרי ,שטח מסחרי
שלנו כרשות אנחנו יכולים להחליט האם אנחנו רוצים להעביר את זה בכלל כמו
שאמרת לקומבינציה ואז,
נוה גור:

אני לא אמרתי.

יגאל שמעון :לא ,סתם אני אומר ,נניח שאתה מחליט כאילו  ...אז אנחנו,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :לא משנה ,מי שאמר .האינטרס שלך הוא למקסם את הרווח ,אתה רוצה לקבל
את המקסום של הזכויות ככל שניתן .או קיי? עכשיו ,אם אתה תביא את השמאי
ויגיד השמאי בקומבינציה אתה מקבל  ,Xבמכירה היום כשאתה ממקסם מקבל
 , Xהכסף הזה נועד לטובת הציבור .האינטרס שלנו לבנות היום ,לא לחכות לעוד
 30שנה או בעוד  20שנה או בעוד  10שנים ,אנחנו רוצים היום למקסם את
הזכויות של אותה חלקה ,עם הכסף הזה לעשות לטובת הציבור בשטח ציבורי
ולבנות להם את מה שראש העיר תמיד חולם ורוצה בתחום התרבות והספורט,
חי אדיב:

זה לא רק אני רוצה,

יגאל שמעון :ביחד עם כל הצוות כמובן ,ואנחנו בסך הכול בשקיפות מלאה באים היום ואומרים
זה מה שאנחנו רוצים לעשות ,תנו לנו רק את האור הירוק וכל מה שנעשה אחרי
שממקסמים ,ניתן לכם את כל האינפורמציה ,להציג בפני המועצה .זה הכול.
חי אדיב:

תודה רבה.

נוה גור:

לא שכנעת.

חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה :רבותיי,
מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,אפשר לשאול איזה שאלה או שניים ברשותך?
חי אדיב:

הבמה שלך.

מאיר חלוואני :אני מבין שהגוש הזה מורכב משלוש חלקות.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :סליחה.
איילת לרר מילאנו :חלקה אחת.
מאיר חלוואני :מה זה חלקה אחת?328 ,
איילת לרר מילאנו 328 :זה חלקה אחת.
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מאיר חלוואני :מה זה ?332 ,301
איילת לרר מילאנו :לא 302 ,זה מספר המגרש בתב"ע,
מאיר חלוואני 301 :ו .332-מה אלה?
איילת לרר מילאנו :אלה הם מספרי ,חלק מהם זה מספרי מגרש,
מאיר חלוואני :כן,
איילת לרר מילאנו :על פי התב"ע והשני זה מספר מעבר של הרישום .זה לא חלקה.
מאיר חלוואני :זאת אומרת כל הגוש הזה הוא גוש אחד.
איילת לרר מילאנו :זה חלקה אחת.
מאיר חלוואני :או קיי ,עכשיו ברשותך ,אני מבין היום שבגולדה מאיר ,בחלקה שיש  323ו-
 ,322יש שם בניינים קיימים.
איילת לרר מילאנו :נכון.
מאיר חלוואני :כשבאו ההם לקנות או שהם ידעו איפה הם קונים ,הם ידעו שמישהו הולך פה
לעשות השבחה לכנס ולקבל יותר ממה שהיה מתוכנן ,נניח סתם לדוגמה ,בא בן
אדם לקנות דירה ,קנה אותה בקומה שלישית ,והיום יהיה לו לא  2או  3קומות,
אלא  5כמו שכתבתם או אולי אחרי השבחה גם  .8האם מישהו מתייחס לזה
ברמת התושבים?
איילת לרר מילאנו :בהחלט .הליך ההשבחה מתבצע בהליך סטטוטורי שקובע החוק ,הכנת
התוכנית לפי כל הכללים שלה ,היא מפורסמת ,היא תגיע לכאן לוועדה לתכנון
בנייה ,היא תעבור התנגדויות .כל התהליך כמו כל תוכנית.
יגאל שמעון :פרסומים.
מאיר חלוואני :שאלה אחרונה חדה יותר .האם מישהו כבר הציע על הקרקע הזאת איזושהי
הצעה?
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :שאלתי שאלה חבר'ה .לא איך הוא יכול ,מה הוא יכול ,שאלתי ,הציעו הצעה?
יגאל שמעון :אין דבר כזה.
מאיר חלוואני :לא ,לא ,שאלתי שאלה .הציעו איזה הצעה?
ירון סולברג :לא ידוע.
מאיר חלוואני :לא ידוע .זה הכול .יש כן או לא .ייתכן ,כן ייתכן ,לא זה ,כן או לא .לא ידוע.
חי אדיב:

אתה גם רשאי להתמודד במכרז.
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מאיר חלוואני :לא ,אין לי מספיק כסף בשביל זה .אני גר בדירה שכורה .תודה רבה.
חי אדיב:

תודה.

יגאל שמעון :תודה.
חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה :אני מעלה להצבעה.
יואב רוזן:

ניצה שנייה ,אני שכחתי לציין שגם החבר יואב רוביסה במינהלת .סליחה.

ניצה משה :או קיי ,אני מעלה להצבעה.
חי אדיב:

תודה רבה לכם.

ניצה משה:

מי בעד? חי ,חיים שאבי ,תקוה ,חנוכה ,יואב רוזן ,יגאל הררי,

חי אדיב:

תודה לאביבה וליואב.

ניצה משה :אביבה .מי נגד? נוה ,מאיר ,נדב ואמיר.
חי אדיב:

למה נגד?

יגאל שמעון :תודה ,הסעיף הבא.
חי אדיב:

למה נגד אולם תרבות?

נדב דואני:

לא סומכים עליך .זו הסיבה .לא סומכים עליך.

מאיר חלוואני .. :על אולם תרבות ,אביבה ,כמה שנים מטפלים אולם תרבות תגידי בעיר
הזאת?
ניצה משה :תנו להמשיך.
מאיר חלוואני :ומי אמר שזה יקרה?
הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן.
 4נגד :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :64/17
בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות ,מאשרת מועצת העירייה,להוציא מכרז
למכירת נכס עירוני ברח' סוקולוב הידוע כחלקה  328בגוש  ,6407ששטחו  2,807מ"ר
ויעודו למסחר על פי תוכנית הר 1200/ו -הר 1200/א'  .המכרז יכלול את השבחת הנכס
שיקודם במקביל על ידי תוכנית תב"ע בסמכות ועדה מקומית.
לאחר שהליכי המכרז יושלמו יובא ההסכם לאישור מועצת העיר ובהמשך לאישור שר
הפנים.
=========================================================
סעיף טז  -אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת ייצוגית "שגרירים צעירים" לסנט
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פטרסבורג
ניצה משה :רבותיי ,תנו להמשיך .אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת ייצוגית
"שגרירים צעירים" לסנט פטרסבורג.
אביבה גוטרמן :מה זה? מה זה?
נדב דואני:

זה פה אחד.

מאיר חלוואני" :שגרירים צעירים" ,פה אחד .אני בעד.
נדב דואני:

לי אין מחלוקת.

חיים שאבי" :שגרירים צעירים" זה פה אחד.
ניצה משה :או קיי.
(מדברים יחד)
ירון סולברג :בעיקרון זה הגיע בטעות ,זה מתוקצב וזה לא ,...
ניצה משה :נכון.
ירון סולברג :תודה רבה.
ניצה משה :תודה רבה ירון.
יגאל שמעון :או קיי ,הצבענו ,קדימה.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :65/17
מועצת העירייה מאשרת השתתפות של  ₪ 600.-ל 10-בני נוער היוצאים במסגרת
משלחת ייצוגית – "שגרירים צעירים" לסנט פטרסבורג ,וכן השתתפות מיוחדת של %50
לשני תלמידים שאין ביכולתם לממן את מלוא עלות הנסיעה.
ההשתתפות בסך של כ ₪ 13,000-ייצא מסעיף הינו  1754000780קשרים בינלאומיים
שאושר בתקציב . 2017
==========================================================
ניצה משה:

אני עוברת לנושא ,לנושאים הנוספים .בקשה להארכת שירות מעבר לגיל
פרישה,

נדב דואני:

זה בדלתיים סגורות ,לא?

ניצה משה :רגע ,נכון.
ירון סולברג .. :פה אחד.
אביבה גוטרמן :למה? מה זה התפקיד?
(מדברים יחד)
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נדב דואני:

לא ,לא ,לא ,לא ,לא בסוף ,לא בסוף .לא בסוף .לא בסוף .לא.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

גם אני לא נגד ,אז מה ,אני רוצה לשמוע .אני רוצה לשמוע הסברים .אני רוצה
לשמוע הסברים.

יגאל שמעון :אז תוציאו את אדון ...
נדב דואני:

נבקש,

יגאל שמעון :נבקש יפה.
ניצה משה :אני מבקשת מהקהל וכל מי שלא אמור להיות ...
(הקהל יוצא החוצה ישיבה סגורה)
(מדברים יחד)
חיים שאבי :מה הבעיה בפה אחד? אני לא מבין.
(מדברים יחד)

** בשל צנעת הפרטיות של העובדים  ,נערך הדיון בדלתיים סגורות והפרוטוקול
בנדון נשמר
במזכירות העירייה
בקשה להארכת שירות מעבר לגיל פרישה ל -ו.ש.
הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :66/17
מועצת העירייה מאשרת את הארכת שירות מעבר לגיל פרישה ל -ו .ש .עד ליום
.31.12.17
=========================================================
אישור שינוי בשכרו של מהנדס העירייה
ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא – אישור שינוי בשכרו של מהנדס העירייה בהתאם
לחוזר מנכ"ל 5 .אחוז מ,85-
ירון סולברג :רגע ,מדובר על עבודה נוספת ,סליחה?
ניצה משה :לא.
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ירון סולברג :שכרו של המהנדס זה לא בדלתיים סגורות ואני לא מאפשר ,זה קצת מבלבל,
שכרו של המהנדס זה לא בדלתיים סגורות ,אז אין סיבה.
נדב דואני:

תמשיכו ל-יז'.

ניצה משה :או קיי.
סעיף יז  -בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-י.ב .שהתמנתה כחברת הוועדה הציבורית לערעורים
במשרד הבינוי והשיכון
הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :67/17
בהתאם לסעיף (180א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) מאשרת מועצת העירייה את הגמול
בשכר שתקבל גב' י.ב .עבור השתתפותה כחברה ,בישיבות הוועדה הציבורית לחריגים
במשרד הבינוי והשיכון.
=========================================================
סעיף יח  -בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-ת.א.
הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :68/17
מועצת העירייה מאשרת בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים
(סעיף ( 180א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל -ת .א .היתר זה יהיה בתוקף עד ליום .1.4.18
============================================================
סעיף יט  -בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-א.י.
הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אביבה גוטרמן.
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החלטה מס' :69/17
מועצת העירייה מאשרת בקשה להמשך היתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים
מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל -א.י .היתר זה יהיה בתוקף עד
ליום .1.4.18
=========================================================
**  20:50חברי מועצת העירייה מר נדב דואני ,מר נוה גור ומר אמיר כוכבי עזבו את חדר
הישיבות
חי אדיב:

אפשר ניצה לקרוא להם.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :ביי ,להתראות נדב.
נדב דואני:

להתראות.

יגאל שמעון :כל טוב.
נדב דואני:

כל טוב .חבל שלא הלכתי לפני ,אה?

חיים שאבי :יאללה ,חבל על ה,
אביבה גוטרמן :זהו ,נגמר?
יגאל שמעון :לא.
ניצה משה :רגע ,אנחנו ממשיכים.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :כן ,בבקשה.
אישור שכרו של מהנדס העירייה
ניצה משה :אני עוברת לאישור בשכרו של מהנדס העירייה .מ 85-ל .90-אפשר להצביע?
מאיר חלוואני :את יכולה לדבר למיקרופון .אף אחד לא שומע.
יגאל שמעון :מי בעד?
ניצה משה :רבותיי,
מאיר חלוואני :מה בעד? מה בעד? על מה?
ניצה משה :אישור שכרו של מהנדס העיר.
אביבה גוטרמן :כן ,כן ,ברור.
יגאל שמעון :אישרנו פה אחד ,תודה רבה .תמשיכי.
ניצה משה :רגע,
יגאל שמעון :יגאל ,חיים שאבי,
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מאיר חלוואני :לא ,לא ,אין בכל מקרה ,לא רוב ולא יתר.
(מדברים יחד)
יגאל הררי :אני פה ,מה קרה?
מאיר חלוואני :אבל אין פורום ,תגיד ,הלו ,אין לך מספיק חברי מועצה פה .מה אתם מצביעים?
יגאל הררי :אני בעד אמרתי ,מה ,אתם לא שומעים?
מאיר חלוואני :אין מספיק .אין מספיק חברים חבר'ה.
ניצה משה :אמיר איננו.
חי אדיב:

שנייה ,שנייה,

מאיר חלוואני :כמה קוורום צריך?
חי אדיב:

נדב וכוכבי הלך .אחד ,שתיים ,שלוש ,ארבע ,חמש שש ,שבע,

ניצה משה :הנה משה חנוכה.
יגאל הררי :זה ברור לך שהם לא הלכו סתם .הם רצו שלא יהיה שמונה.
חי אדיב:

אה ,הבנתי .אל תדאג ,אנחנו מסודרים.

ניצה משה :זה לא משנה.
חי אדיב:

יש פה עשרה חבר'ה.

מאיר חלוואני :מה הבעיה? למה אתם צריכים להיות פה ואנחנו לא פה כאילו?
חי אדיב:

לא.

מאיר חלוואני :מאה אחוז.
יגאל הררי :צריך להיות נוכחים.
מאיר חלוואני :יש קוורום.
יגאל הררי :אפשר להצביע?
חי אדיב:

קדימה.

הצבעה:
10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :70/17
בהתאם לחוזר המיוחד של מנכ"ל משרד הפנים מיום  ,2002/12שקבע את שכרם של
העובדים הסטטוטוריים הבכירים ,מאשרת מועצת העירייה את העלאת שכרו של מהנדס
העיר מר סרג'יו וולינסקי ב 5%-כך שיעמוד על  90%משכר מנכ"ל.
=========================================================
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סעיף כ  -פגרה של ישיבות מועצה מן המניין
ניצה משה :אני עוברת לנושא הבא – פגרה של ישיבות מועצה מן המניין.
מאיר חלוואני :מה קרה ,רגע ,עבדתם כל כך קשה? חודשיים?
יגאל שמעון :מי בעד?
ניצה משה :בחודש אוקטובר פגרה.
חי אדיב:

חודש אוקטובר פגרה.

אביבה גוטרמן :אני בעד.
חי אדיב:

כולם בעד .חלוואני מה?

מאיר חלוואני :אני נמנע.
חי אדיב:

אתה לא רוצה פגרה?

מאיר חלוואני :לא.
אביבה גוטרמן :אני רוצה.
מאיר חלוואני :באתי לשרת את הציבור.
אביבה גוטרמן :חודש אחד לא רוצה לראות את ה ,לא רוצה לראות.
חי אדיב:

ניצה,

ניצה משה :רגע ,אני רושמת.
(מדברים יחד)
ניצה משה :רבותיי,
יגאל הררי :רגע ,שנייה ,למה זה יורד? שנייה ,למה זה יורד?
ניצה משה :לא ירד.
יגאל הררי :לא ירד.
מאיר חלוואני :מה אתה קופץ?
ניצה משה :פגרה בחודש אוקטובר.
חי אדיב:

באוקטובר אתה יכול לנסוע לחו"ל.

הצבעה:
 9בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
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החלטה מס' :71/17
בהתאם לסעיף  5לתקנון בדבר ישיבות המועצה ,זימונן והנוהל בהן מאשרת מועצת העירייה
פגרה
בחודש אוקטובר  2017לישיבות מועצה מן המניין.
=========================================================
סעיף כא  -אישור פתיחת חשבונות בנק ,כולל כרטיס דביט ,לגנים החדשים שייפתחו
בשנת הלימודים תשע"ח בבנק איגוד סניף 152
 – 21:00סגן ראש העירייה מר חיים שאבי עוזב את חדר הישיבות.
ניצה משה :אישור פתיחת חשבונות בנק עם כרטיס דביט,
תקוה גלם:

איפה חיים שאבי?

יגאל הררי :מי בעד?
ניצה משה :לגנים חדשים.
אביבה גוטרמן :ברור ,יאללה.
יגאל הררי :מי בעד?
ניצה משה :מי בעד? כל מי שפה.
יגאל שמעון :פה אחד ,תודה רבה.
מאיר חלוואני :אפילו המתמלל מצביע כבר.
הצבעה:
 9בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני.
החלטה מס' :72/17
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק ,כולל כרטיס דביט ,לגנים החדשים
שייפתחו בשנת הלימודים תשע"ח בבנק איגוד סניף  .152חתימתה של הגננת תחייב
את חשבון הגן:
גננת נכנסת
שם הגן
אדוה פאר
גן זמורה
מלי בר
גן עינב
אלוירה ליאניס
גן חיטה
דפנה קורן
גן שעורה
רחל שטרן
גן בציר – חינוך מיוחד
==========================================================
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סעיף כב  -הצעות לסדר שלסגני ראש העירייה וחברי מועצה:
ניצה משה :הצעות לסדר.
 .1הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום – 13.4.2017
מבצע גביית חובות ארנונה
ניצה משה :הצעתם לסדר של חברי המועצה הגברת עדי ברמוחה ונדב,
חי אדיב:

הם לא פה .יורד מסדר היום .ירד.

יגאל הררי :למה?
חי אדיב:

אנחנו נגד .בואו נצביע .אנחנו מורידים את זה.

מאיר חלוואני :את מה?
ניצה משה :נדב כתב לי מכתב שהוא מבקש להוריד את זה.
חי אדיב:

למה?

ניצה משה :זאת זכותו.
(מדברים יחד)
 .2הצעה לסדר של חברת המועצה הגב' אביבה גוטרמן מיום  – 23.4.2017רכישת ציוד
לבתי אבלים
ניצה משה :הצעה לסדר של אביבה גוטרמן על רכישת ציוד לבתי אבלים.
אביבה גוטרמן :אני ככה,
יגאל הררי :אני בעד.
אביבה גוטרמן :קודם כל אני לא חושבת שאפילו פה צריך ויכוח.
יגאל הררי :תעלי את זה להצבעה.
חי אדיב:

אין ויכוח.

אביבה גוטרמן :נכון ,אין ויכוח .פשוט יש בלאי ,פשוט לאחרונה ניסינו ל,
חי אדיב:

פתרנו כבר את הבעיה.

יגאל הררי :הצעה טובה ,אנחנו בעד.
מאיר חלוואני :רק רגע ,אפשר להצביע על זה?
יגאל הררי :הצבענו.
יגאל שמעון :פה אחד.
מאיר חלוואני :אפשר גם לקנות איזה מקרר כמו שצריך וכמו בן אדם?
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(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :לאבלים.
אביבה גוטרמן :צריך מיחם,
מאיר חלוואני :לאבלים ,שיביאו להם מיחם ,שיביאו להם מקרר ,כאילו קצת ,אם כבר עושים
את זה,
חי אדיב:

חבר'ה ,הם מקבלים שרות וצריך להוסיף..

ניצה משה :מי בעד?
אמיר כוכבי :אני בעד.
ניצה משה :כולם בעד.
חי אדיב:

שלא נצטרך.

הצבעה:
 9בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני.
החלטה מס' :73/17
מועצת העירייה מאשרת חידוש הציוד המושאל מהעירייה לבתי אבלים.
=========================================================
 .3הצעתו לסדר של סגן מ"מ ראש העירייה מר יגאל שמעון מיום  – 25.4.2017שימוש
במחשבי לוח (טאבלטים) בישיבות המועצה
ניצה משה :אני עוברת להצעה הבאה .ההצעה של יגאל שמעון ,שימוש במחשבי טאבלט.
יגאל שמעון :אפשר פה אחד?
יגאל הררי :כן.
מאיר חלוואני :לא.
יגאל שמעון :למה?
מאיר חלוואני :אני נגד.
חי אדיב:

אתה רוצה בנייר?

מאיר חלוואני :לא ,אני נגד.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אבל אני אמרתי לך תשלח את זה בקובץ למחשב ,אבל בגלל השיח על
הטאבלטים בתוך מוסדות החינוך אני נגד.

110

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  10/17מיום  2לאוגוסט 2017

חי אדיב:

מה עם נוה?

מאיר חלוואני :נוה יצא לפגישה .הוא יכול לחזור ולהצביע גם נגד.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :כן ,אבל אנחנו מכשירים את השרץ .אם ניתן לשים את זה פה,
יגאל שמעון :לא קשור,
מאיר חלוואני :יגאל שמעון ,יגאל שמעון ,תקשיב ,אם בהצעת ההחלטה שלך יהיה כתוב היות
וזה ,רגע,
יגאל שמעון :היות ו?
מאיר חלוואני :היות וזה מבוגרים ,כל ישיבה לא תתארך יותר משעה,
יגאל שמעון :אני רוצה להגיד משהו.
מאיר חלוואני :כל ישיבה לא תתארך יותר משעה ואת ה WIFI-מדי פעם תנתק ,אז אני אצביע
בעד.
חי אדיב:

היועץ המשפטי רוצה להעיר הערה.

מאיר חלוואני :בבקשה.
ירון סולברג :אני רק רוצה להגיד ליגאל שמעון חבר המועצה וסגן ראש העיר ,שהדבר צריך
להיבדק .משום שיכול להיות שיש הוראות תקנוניות שמחייבות ...
מאיר חלוואני :חד משמעית,
ירון סולברג :הן מחייבות  ..ואז,
יגאל שמעון :אני אסביר,
ירון סולברג :ברשותך ,ברשותך אדוני ,אם זה וולונטרי וכל חברי המועצה מסכימים פה אחד,
חי אדיב:

אני לא רוצה ,אני נגד,

ירון סולברג :רגע דקה ,אז זה בסדר.
מאיר חלוואני :אבל תקנה מכיסך את הטאבלט.
ירון סולברג :גם כאשר החלטתם למשל שנעביר לכם בדיסקים או בדרך אחר את כל ועדת
התמיכות ,אמרנו גם תמיד כמי שירצה בנייר ,הוא יוכל לקבל את הכול .גם בעניין
הזה יש משמעות להמצאה ואיך ממציאים .אם אין הסכמה של כולם ,אז מה
שחייב זה מה שבדין ואז יכול לבוא חבר מועצה שמתנגד,
חי אדיב:

 ..וילך לבג"ץ.
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ירון סולברג :רגע ,לא המצאתם את זה וזה נדרש בדין ,את החומר .כי הטאבלטים הרי יהיו
פה בשולחן ,צריך להמציא את זה לחברים והדברים הללו יכולים ליצור ,...
חי אדיב:

אני אגיד לך בכיתה ,אותו אחד שברח מהישיבה הזאת כדי לא להיות פה
להצביע ,הוא התנגד לטאבלטים כי הילדים יושבים שעה ,שעתיים עם
הטאבלטים,

מאיר חלוואני :חשבתי שאתם נוהגים להגיד לבן אדם את הדברים מול פניו.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,חשבתי שאתה מאפשר להגיד מול פני האדם את מה שאתה
רוצה ולא כשהוא לא נמצא.
ירון סולברג :אני רוצה להסביר משהו ,שנייה .מה שצריך להמציא לפי התקנות ,צריך להמציא
לפי התקנון  .לגבי הדיון כאן ,חברי המועצה יקבלו טאבלט שיעמוד להם כאן
לנוכחותם וירצו להשאיר את החומרים שהם מקבלים בבית ולבוא ולהסתמך על
מה שקיים פה בטאבלט ,זה בסדר גמור .עם זה אין בעיה ,אבל זה לא מחליף
את ההוצאה שניצה עושה בדואר .זאת הכוונה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אנחנו מחויבים ,אנחנו מחויבים לשלוח ,סליחה ,אני אסביר ,אנחנו,
חי אדיב:

אתה בעד נייר?

מאיר חלוואני :לא ,אני לא אמרת.
יגאל שמעון :אנחנו מחויבים לשלוח זימון בכתב לחברי המועצה.
מאיר חלוואני :חי ,חי אני לא אמרתי שאני לא .אני יכול לבקש,
יגאל שמעון :זימון בכתב אין לי בעיה .מה שאני אומר ,אנחנו נעביר את כל הנספחים כדי שלא
תקבלו ספרים ,תגיעו לכאן לשבת במועצה כאן ,יהיה לכם את כל מה שיש לכם
במייל ואת הזימון מופיע לכם בטאבלט.
מאיר חלוואני :כל מה שאני מבקש שתחבר אותו חוטי .יש לך פה כבלים,
(מדברים יחד)
משה חנוכה :יגאל ,אני רוצה שבטאבלט יהיה ...
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אם זה ברמה עקרונית,
אביבה גוטרמן :יאללה ,יאללה,
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חי אדיב:

פה אחד ,פה אחד .מי מתנגד? אף אחד ,תודה רבה.

ניצה משה :לא ,מאיר מתנגד.
ירון סולברג :לא ,הוא לא מתנגד.
מאיר חלוואני :מה יש לך ,תן לי להתנגד פעם.
ניצה משה :הוא מתנגד.
מאיר חלוואני :מה קרה .מתנגד בריש גלאי.
יגאל שמעון :טוב.
ניצה משה :סליחה ,הוא מתנגד בריש גלאי.
מאיר חלוואני :חבר'ה,
חי אדיב:

בסדר ,זכותך.

מאיר חלוואני :לא ,תראה ,אם ראש העיר יושב פה בראש השולחן ומתחיל לצחוק על העניין
של העתירה לבג"ץ לחבר הסיעה שלי ,כן? משהו פה ,רגע ,בטח ,יש פה איזשהו
סוג של עניין .יש חשיבות .מתייחסים.
יגאל הררי :אה ,אה,
מאיר חלוואני :לא כמישהו לא נמצא ,לא כמישהו לא נמצא והוא לא עובד עירייה ,מותר כן
להתלהם,
יגאל הררי :אה,
מאיר חלוואני :וכשמישהו שהוא עובד עירייה ,הדיבור לא יפה .אדוני ,זה לא ביקורת .זה לא
ביקורת להגיד ,לצחוק על העניין של בג"ץ.
חי אדיב:

אבל אני רוצה,

מאיר חלוואני :זה בטיחות לבריאות הילדים אדוני.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :לא ,לא ,רגע ,זה בטיחות בבריאות הילדים ,שם אנחנו,
חי אדיב:

אה ,או קיי,

מאיר חלוואני :ואף אחד לא חושב שזה רע הטאבלטים .בסוף להימנע מ WIFI-זה חלק
מהתהליך.
חי אדיב:

טוב.

מאיר חלוואני :ואני עדיין נגד.
ניצה משה :אני עוברת לנושא הבא.
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יגאל הררי .. :אני מקבל את ההתנגדות של מאיר ואני מצביע איתו כהזדהות.
חי אדיב:

אתה יודע מה ,אנחנו במקרה הזה חופש פעולה.

מאיר חלוואני :אל תדאג ,אל תדאג.
יגאל הררי :בגלל שהוא אמר שנוה לא פה.
חי אדיב:

אז תימנע.

יגאל הררי :אני מתנגד.
הצבעה:
 7בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר טואיל ,אביבה
גוטרמן.
 2נגד :מאיר חלוואני ,יגאל הררי.
החלטה מס' :74/17
א :על מנת לחסוך בניירת המצורפת להזמנות לישיבת המועצה ,מאשרת מועצת העירייה
קבלת נספחים בדואר האלקטרוני .החומר יישלח במועד כנדרש.
ב :מחשבי הלוח הקיימים בעירייה ישמשו את חברי המועצה ,כך שכול חבר יוכל לעיין
בעת ישיבת המועצה בחומר הנלווה לנושאים שעל סדר היום.
=========================================================
 .4הצעתם לסדר של סגן ראש העירייה מר יואב רוזן וחבר המועצה מר יגאל הררי – הצבת
שירותים ציבוריים כימיים עד לבניית שירותים בפארקים וגנים ציבוריים
ניצה משה :הצעתם לסדר של סגן ראש העירייה יואב רוזן וחבר המועצה יגאל הררי ,הצבת
שירותים ציבוריים כימיים עד לבניית שירותים בפארקים וגנים ציבוריים.
מאיר חלוואני :אני אומר לך ,תקשיב ,הגיע הזמן .הגיע הזמן.
אביבה גוטרמן :אני דיברתי על זה כבר שנים .הלאה .והבאתי הצעות.
מאיר חלוואני :אני מבקש חבר'ה,
חי אדיב:

אנחנו בעד,

מאיר חלוואני :אני רק רוצה להוציא על זה פוסט ,כי אני רוצה גם,
אביבה גוטרמן :חי ,הבאתי את זה שנים,
חי אדיב:

צודקת.

אביבה גוטרמן .. :בעד.
ניצה משה :תנו ליגאל להציג.
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יגאל הררי:

אני רוצה להציג את הנושא .אני אומר שאני רוצה לומר שלא ציינו תאריך אז
המועצה מורה במיידי ,לא בזה,

אביבה גוטרמן :בסדר.
ניצה משה :ראש העירייה ,המועצה מורה במיידי,
חי אדיב:

היועץ המשפטי והמהנדס קיבלו הנחיה מפורשת לראות את ההליך הכי קצר כדי
להביא את ה,

יגאל הררי :אבל זה כתוב בפרוטוקול.
ניצה משה :מאיר יש לך דקה ,אתה רוצה?
מאיר חלוואני :כן ,בטח שאני רוצה .קודם כל אני רוצה להגיב להצבעה הזאת ברשותכם לפני
הדקה ,לפני הדקה .קודם כל אני מאוד בעד,
אביבה גוטרמן :נכון.
מאיר חלוואני :אני לא אגיד שאני רוצה את זה הרבה שנים.
חי אדיב:

יופי.

מאיר חלוואני :אבל אני רוצה כן לדמות אם מישהו יודע איך מתנהלים השירותים הציבוריים
ברחובות פריז ,והגיע הזמן ,והגיע הזמן חבר'ה שבעיר מתקדמת כמו שלנו ,יהיו
שירותים ציבוריים מהסוג הזה .לא ,זה פשוט חוויה .פשוט חוויה.
חי אדיב:

אני מסכים.

אביבה גוטרמן :יואב תפנה לארץ ישראל יפה יש להם...
מאיר חלוואני :וזה מגיע לנו ולתושבים שלנו ,כל אלה שעדיין נוסעים בתחבורה ציבורית
ועומדים בתחנות ומחכים לאוטובוסים ,ומתלוננים שאין להם אפילו פינה כמו
שצריך ,אז לפחות שירותים שיהיה .אני בעד.
יגאל שמעון :תודה רבה .פה אחד.
הצבעה:
 9בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני.
החלטה מס' :75/17
חברי מועצת העיר מאשרים בניית שירותים ציבוריים בפארקים ובגני הציבוריים ברחבי
העיר .עד לבניית השירותים הקבועים יוצבו בגנים ובפארקים שירותים כימיים.
=========================================================
מאיר חלוואני :רגע אדוני ראש העיר ,יש לי דקה.
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חי אדיב:

אני פה ,אני פה.

מאיר חלוואני :אני רוצה לדבר עוד דקה.
ניצה משה :דקה.
מאיר חלוואני :כן ,זכות לדקה אני ביקשתי מראש ואני מבקש.
יגאל שמעון :חברים,
מאיר חלוואני :יגאל ,אני רוצה שתשמע גם אתה.
יגאל שמעון :כן.
מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,אני פונה אליך,
חי אדיב:

כן ,דבר.

מאיר חלוואני :אני פונה אליך וחוזר ופונה בבקשה ,לעמוד בהתחייבות שלך ,לפני מספר
חודשים באחת מישיבות המועצה ,שבמרץ האחרון שעבר תביא לנו פירוט מדויק
מה קורה עם הפרויקט הזה,
חי אדיב:

של?

מאיר חלוואני :שנקרא האגם וכל הפארק הזה .התחייבת בפרוטוקול אלי שתעשה את זה.
חי אדיב:

אין בעיה.

מאיר חלוואני :עברו מאז עוד חמישה חודשים כבר ,ממרץ.
חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :אני חושב שהציבור ראוי לקבל תשובה והסבר מה קורה עם זה וגם אני.
חי אדיב:

אני אשמח מאוד .אנחנו נדאג,

מאיר חלוואני :וגם אני.
חי אדיב:

בגלל הבקשה שלך ,אני אעשה ישיבה במועצה הבאה על הפרויקט.

אביבה גוטרמן :האמת כן ,שווה לתת.
חי אדיב:

סגרנו עניין .רק שיהיה מזג אוויר קצת יותר רגוע.

מאיר חלוואני :אין לי בעיה שנשב גם בפארק רק שהכול סגור ,זה אתר בנייה.
חי אדיב:

לא ,אני אפתח ,בשבילך אני אפתח .תודה רבה.

ניצה משה :תודה רבה.
חי אדיב:

תודה.

יגאל שמעון :תודה רבה לכם.
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** סיום הישיבה **
_________________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

____________________
חי אדיב
ראש העירייה
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