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עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס' 11/17
מיום רביעי ,כ"ב באלול תשע"ז13.9.2017 ,
נוכחים:
מר חי אדיב ,ראש העירייה
מר יגאל שמעון ,מ"מ וסגן ראש העירייה
מר חיים שאבי ,סגן ראש העירייה
ד"ר יואב רוזן ,סגן ראש העירייה
הגב' כנרת אלישע כהן ,המשנה לראש העירייה וחברת המועצה
מר משה חנוכה ,חבר המועצה
מר אופיר טואיל ,חבר המועצה
הגב' תקוה גלם ,חברת המועצה
מר נוה גור ,חבר המועצה
מר מאיר חלוואני ,חבר המועצה
הגב' עדי ברמוחה ,חברת המועצה
הגב' יעל ברזילי ,חברת המועצה
מר אמיר כוכבי ,חבר המועצה
הגב' אביבה גוטרמן ,חברת המועצה
נעדרו מהישיבה
מר יגאל הררי ,חבר המועצה
מר אביאל אברמוביץ ,חבר המועצה
מר נדב דואני ,חבר המועצה
משתתפים:
הגב' חנה גולן ,מנכ"לית העירייה
מר אבידע שדה ,משנה ליועמ"ש לעירייה
גב' ניצה משה ,מרכזת ישיבות מועצה
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על סדר היום:
.1

שאילתות של חברי המועצה.

 .2העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017עדכון מס'  4לתקציב – מסמך המסומן כנספח א'
הועבר ב.29.8.17-
.3

אישור תב"ר מס' " – 1459שמירת יערות" על סך .₪ 250,000
מקורות מימון :קרן פיתוח מיועדת על סך  .₪ 250,000מצ"ב בקשתו של מר צביקה
בלומנשטיק מנהל אגף שפ"ע – מסמך המסומן כנספח ב' הועבר ב.29.8.17-

.4

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-ה.ג :.לפי סעיף ( 180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר
לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס".
בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר את בקשת ה.ג.
לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
היתר זה יהיה בתוקף עד ליום .1.9.18

.5

הנספחים לנושא זה יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני.
הצעות לסדר של חברי מועצה:
א .הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' עדי ברמוחה מיום  :16.5.15הנצחת שמו של
תושב העיר רון ארד.
הצעת החלטה" :מועצת העיר הוד השרון מאשרת את הנצחתו של תושב העיר ,רון ארד,
על ידי קריאת רחוב או מבנה ציבור על שמו".
ב .הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום :1.6.17
רקע:
לאחרונה החלה עיריית הוד השרון לעביר את תאורת הרחובות לתאורה מסוג "תאורת
לד" ,המפיקה אור ,המכיל אורכי גל ,אשר חשיפה אליהם בזמן הלילה (זמן פעולת תאודת
הרחוב במרחבים הציבוריים) גורמת לשיבוש השעון הביולוגי ,להפרעה ביצור הורמון
המלטונין ולמגוון רחב של בעיות בריאותיות.
במענה לשאילתה שהוגשה על ידי חברה המועצה נוה גור ,בישיבת מועצת העיר בחודש
אפריל  ,2017וכן במכתבים ומסמכי השלמה לשאילתה מאת העירייה ,מיום 26.4.17
עולים ממצאים ,כי גופי התאורה שהותקנו ברחבי הוד השרון ועוד אלה המתוכננים להיות
מותקנים בעתיד בעיר ,חורגים מהוראות והנחיות הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה,
שאמונה על הנחיות ,הכללים ,ההגדרות ,המפרטים והמכרזים ודרכי העבודה ,בכל הקשור
לתאורות רחוב במדינת ישראל.
הצעת החלטה:
הבין משרדית עיריית הוד השרון תאמץ רשמית את הוראות והנחיות הוועדה
לסטנדרטיזציה ולקביעת "מעין תקן עירוני" התואם להנחיות אלה ,של כל תאורת הרחוב
בהוד השרון ,בכל מכרז ו/או הסדר עתידי לאספקת גופי תאורת רחוב ,תחייב כל ספק
בעתיד לעמוד בכל האישורים ,ההוראות וההנחיות על פי תקן זה והנחיות הוועדה (בכל
שלושת הסעיפים( :א) טמפרטורת צבע אור( ,ב) רמת קרינה בתחום הכחול ו( -ג) עבור
"עיר חכמה") ותחליף את כל גופי התאורה שהותקנו עד כה ברחבי  DALIממשק העיר
בגופי תאורה תואמים תקן זה.
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ג .הצעתו לסדר של חבר המועצה עו"ד משה חנוכה מיום  – 23.7.17קיום אירועי חוצות עד
לשעה  1:00בלילה:
הנהלת העירייה תביא ,תוך  30יום ,לשולחן מועצת העיר – תיקון לחוק העזר בעניין מפגעי
רעש "רשות מקומית רשאית בחוק עזר ,באישור השר ,לקבוע הוראות מיוחדות לעניין חוק
זה ,בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו (")...
במסגרת התיקון יינתן אישור לקיומם של אירועי חוצות עד לשעה  1:00ב 3-מועדים
נוספים לאורך השנה ,למעט אלו הקבועים בחקיקה הראשית:
פסטיבל הבירה.
.1
אירועי חוצות  /פסטיבלים נוספים (לפי החלטת הצוות המקצועי).
.2
החלטה זו מטרתה עידוד אירועי תרבות ופסטיבלים לצעירים וסטודנטים ומתן ביטוי
לחיי התרבות המשתנים בעיר.
ד .הצעה לסדר של חברת המועצה והמשנה לראש העירייה עו"ד כנרת אלישע כהן מיום
 – 27.7.17הסדר חניה ללא תשלום למשפחת השכול.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת הסדר חניה ללא תשלום למשפחות שכולות ,נפגעי טרור ונפגעי
פעולות האיבה מקרבה ראשונה (הורים ,אלמנות).
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פרוטוקול
ערב טוב לכולם ,אנחנו רוצים להתחיל את הישיבה .אבל יש לנו איזה עדכון קצר שהוא אירוע
חי אדיב:
חשוב שחשוב לנו לציין אותו פה במעמד הזה .נועם ,אני אשמח שתביא לפה את האנשים שיצטרפו אלינו.
השנה מבחינת הביטחון ,יחסית לפי הנתונים הסטטיסטיים היו אירועים ,בואו נאמר השנה הסתיימה בפחות
אירועים ופחות אלימות .גם בחופש הגדול הייתה פעילות יפה מאוד יחסית ,אבל היו כמה מקרים קיצוניים
שראויים לציון ,ויכול להיות שפה נועם יכול להגיד כמה מילים ,אבל בהחלט אפשר פה לפרגן למחלקת הביטחון
ולאנשים שלה ,ובמעמד הזה אני רוצה לתת את זכות הדיבור לסגן ראש העיר רוזן ,מחזיק תיק הביטחון ,לציין
כמה דברים ,ובמעמדו אנחנו רוצים לחלק תעודות הוקרה על פעילות של אנשי הביטחון .רוזן ברשותך הבמה
שלך.
יואב רוזן:

תודה .מספר משפטים ,ברגע שראש העיר הטיל עליי לבצע את עבודת המטה והביצוע של

מערך הביטחון ,כל יום אני לומד משהו חדש ,ואני משקיע הרבה מאוד שעות .החברים כבר צוחקים עליי שאני
כנראה לא ישן בלילות ,כי הם יודעים שאני בשטח .הדו"ח הראשוני שהתחייבתי להגיד לראש העיר ולמפקד
תחנת המשטרה מוכן ,הוא רק צריך לעבור הדפסה והגהה .בדו"ח הראשוני אני מגלה חלק ממנו לפני שראית
אותו ראש העיר ,רק בכותרות שמצאתי מערך ביטחון בחירום יוצא מן הכלל טוב ,בתקופה הזאת גם עשינו
כמה תרגילים עם פיקוד העורף ,הערכות לרעידות אדמה וכדומה.
מערך הביטחון בחירום אני חושב שהוא יוצא מן הכלל טוב ,אין עוד הרבה מה לשפר ,עשינו תרגילים ,למדנו
מטעויות ,הסקנו מסקנות ואני חושב שאנחנו נמצאים במצב מצוין .מצב התחושה והביטחון האישי
וההתפרצויות ומה שנקרא פשעים שמבצעים לנו בעיר לא מזהיר ,אנחנו מכירים ומודעים היטב למצב כל
הגורמים ,ויש כמה מסקנות שאני אביא בפני ראש העיר ,ואני מקווה שראש העיר יאשר אותם ,לבצע כמה
דברים דרסטיים ,יחד עם זאת כשהחלה התעוררות ,ואני שמח שהחלה התעוררות יש לנו כבר תוצאות ,וזה
לא יעזור לאף אחד שום דבר ,כשמסתכלים נכון מנתחים נכון ומבצעים את הפעולות יש תוצאות .והחבר'ה
שעומדים פה בגאווה ,תרגישו גאווה חבר'ה אל תהיו שפופים .ביצעו בשבועיים האחרונים  2תפיסות ,בגלל
הצנזורה המשטרתית אני מנסה לברור מילים ,אבל ביצעו  2תפיסות מוצלחות מאוד של חוליה  1שעבדה פה
באופן קבועה ,של  5חבר'ה או  4חבר'ה ,על הציוד שלהם ,אני ראיתי את הציוד ,אני רגיל לראות דברים כאלה,
תפסתי המון פושעים בחיים שלי ,אבל דבר כזה באמת לא ראיתי מזמן ,את כל אמצעי הפריצה והמספרים
והחיתוך ולמיניהם ,וכעבור כמה ימים הייתה תפיסה נוספת של אחד מראשי החוליות שעבדו פה בהוד השרון.
התפיסה היא בסדר ,היא מצוינת ,היא טובה ,היא מרחיקה ,היא משדרת לעולם הפשע משדרת מסר מאוד
מאוד ברור לא כדאי לכם להתקרב להוד השרון ,כי בהוד השרון יתפסו אתכם ,וזה מה שאנחנו רוצים להגיע,
ולזה נגיע .גולת הכותרת מתוך התפיסות האלה שכבר יש צווי מעצר .כי לפעמים אתה תופס מישהו אתה בא
לבית משפט והשופט מוחל ,רואה בקלות ומשחרר את החבר'ה להמשיך לעבוד .במקרה שלנו עד כמה שאני
יודע ועד כמה שקיבלתי אינפורמציה הוצאו צווי מעצר .מרגע שמוציאים צווי מעבר המסר והפעילות מאוד מאוד
ברורים ,הרבה יותר ברורים כי גם בית המשפט גם השופט נתן את דעתו לפעילות של החברים האלה והם
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יותר לא יבואו לפה ,ואני מקווה שגם חבריהם לא יבואו .מתוך כך מצאתי לנכון להמליץ בפני ראש העיר לציין
ולהגביר את המוטיבציה של החברים שעברו בלילות ויחפשו פושעים ויעצרו אותם ונכלא אותם אחרי סורג
ובריח ,ו 3-מבין המצטיינים שתפסו את החברים נמצאים פה ,וראש העיר קיבל מיד את ההמלצה והחליט
להעניק אות הוקרה לשלושת החברים .תודה רבה.
חי אדיב:

נועם אתה רוצה להגיד משהו גם לחבורה וגם לנו.

נועם בן יהודה :כן ,גם לכם וגם לחבורה .תראו אני חייב להגיד לכם ששום דבר לא מובן מאליו ,אנחנו עיר
בארץ ויש לנו את הבעיות כמו שיש בכל עיר .ותראו לפני חודשיים וחצי עברנו לעבוד בשיטת תקשורת טיפה
שונה ,עזבנו את המירסים עברנו לתקשורת במוטורולה כמו שהמשטרה עובדת .וגם אני נפל לי האסימון ,כי
אני כל הזמן מאזין לקשר ,ותבינו זה כמו חמ"ל ,זה כמו שאתה מנהל בצבא ממש קו ,הרשת בעיר עובדת 24
שעות ,יש  24שעות אירועים ,שמי שלא חי ושומע את זה פשוט שומע את פעם ראשונה לא מאמין שככה
העיר מתנהלת .אירועים שנכנסים ויוצאים כל הזמן.
קודם כל תודה על כל מה שנאמר פה אני חושב שמגיע לחבר'ה האלה ,הם שומרים על הבית שלכם שלהם,
הם כולם תושבי הוד השרון שתבינו ,שאומרים שומרים על הבית שלנו זה הם ,הם כולם תושבי העיר ,רוב
הסיירים שלנו הם תושבי העיר ,הם ערים  24שעות בלילה הם מתערבים בלילה מגיעים לכל חור ומנסים
לעשות את המקסימום .אף פעם לא נסיים את המלחמה עם עברייני הרכוש ,זה לא הכול בידיים שלנו ,תמיד
יהיו עברייני רכוש בעיר ומסביב ,כי כנראה שככה זה עובד לצערי במדינת ישראל ,וזה דבר אסטרטגי זה לא
בידיים שלנו הכול ,אנחנו בעזרת האנשים האלה עושים את המקסימום שאפשר גם כדי לטפל בעברייני
הרכוש ,על זה בעצם מקבלים את התעודות ,אבל זה לא הכול ,הם עושים הכול.
תדעו לכם הם מניעים כלי רכב לאנשים שנתקעים ,כלי רכב בלי מצבר בדרך ,הם מחלצים אנשים בתאונות
דרכים ,ומגיעים לשריפות ,הם מוציאים אנשים ומתעסקים בדברים גם לא סימפטיים ,שאני לא יכול לפרט
אותם פה מצנעת הפרט ,וכל אחד שיפעיל את הדמיון שלו .והם נפגשים מהכול והכול וזה רק פה בעיר .ולכן
באמת אני חושב שמגיע להם ,אני מודה על היוזמה ,אני מודה לכולם ואני מודה בעיקר לכם ולכל מי שלא פה,
כי יש עוד לפחות איזה  15אנשים שלא נמצאים פה .תודה.
חי אדיב:

יפה ,תודה רבה מגיע לכם .אז קודם כל מוטי ,איפה מוטי? יש תמונה?

יואב רוזן:

מותר להקריא מה שכתבת?

חי אדיב:

כן ,תקריא ,תקריא.

יואב רוזן:

"תעודת הוקרה מוענקת לשלושת החברים המכובדים סע"ר עירוני בהוד השרון על פועלך

בתפיסת עברייני רכוש בעיר ותרומתך לביטחון התושבים .יישר כוח ראש העיר וסגן ראש העיר".
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חי אדיב:

ליאל בוא ,בוא ,בוא ,תעמוד לידינו פה ,אל תברח .אותו דבר כתבת לו?

יואב רוזן:

אותו דבר.

חי אדיב:

ורועי .יפה ,תודה רבה .אני רוצה רק להוסיף על כל מה שנאמר ,כמו שנועם אמר ,ביטחון זה

לא מובן מאליו ,לא שומעים אתכם לא רואים אתכם כשאין כלום .כשיש בלגן מאשימים אתכם בכול .אז אפשר
זה חשוב מאוד גם לציין את הדברים שהצלחתם בהם .ובמקרים האלה בהחלט אתם ראויים לתעודה הזאת
מכל הלב בשמי ,בשם סגן ראש העיר ,נבחרי הציבור ,קואליציה ,אופוזיציה ,הכול אותו דבר ,תמשיכו בעבודה
תמשיכו לשמור עלינו ,יש לנו עוד הרבה מה לעשות ואסור להיות שאננים ,אז תודה רבה שוב.
זו הזדמנות טובה להגיד שנה טובה לכולם ,לכל עם ישראל ,לכל תושבי העיר ,לנבחרי הציבור ,קואליציה,
אופוזיציה ,לא חשוב מי ,כולכם ביחד וכל אחד לחוד לחיים לכולנו .ושתהיה לנו שנה משעממת במדינת ישראל,
בלי מלחמות ובלי מאבקים .שנה טובה.
יואב רוזן:

לא הזכרנו את סגן מנהל המחלקה ,את נפתלי.

חי אדיב:

זה לא סגן מנהל המחלקה ,זה מנהל המחלקה ,זה סגן שעושה עבודה מעולה וכל הצוות שלו

וכל העובדים יחד ,זה לא מובן מאליו ,אבל זה ברור מאליו שלכולכם מגיעה תודה רבה .התעודה הזאת אומנם
אישית ,אבל היא גם לכל המחלקה.
ניצה משה:

אז אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין  .11/17ומבקשת להודיע

שחברי המועצה נוה ומאיר העבירו בקשה לנאום במקום בסוף הישיבה ,כל אחד דקה אחת .אנחנו עוברים
לסדר היום שאילתות-
יגאל שמעון:

הוא שואל למה דקה ,בדרך כלל  10דקות.

ניצה משה:

לא ,לא ,דקה.

יגאל שמעון:

זה החוק תסביר לו.

(מדברים יחד)
משה חנוכה:
ניצה משה:
נוה גור:

גם אני מבקש.
אתה לא יכול .צריך להעביר לפני הישיבה ,אבל לפני הישיבה ,הוא לא יכול.
הוא לא יכול ,הוא לא יכול .לא ,לא ,הוא לא יכול יש נוהל .הוא לא יכול ,כבר פנינו

בנושא הזה .אתה לא יכול אתה צריך להעביר בכתב.
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ניצה משה:

יש יועץ משפטי ,הוא יענה.

יגאל שמעון:

הגשתם בכתב?

ניצה משה:

כן.

נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

צריך להעביר בכתב ,ככה קיבלנו הנחיה.
אוקיי יפה כל הכבוד.
ודרך אגב משה ,אני ממליץ לך גם אם אתה רוצה להעביר ,אתה לא יכול אוטומטית

לכל השנה ,אתה צריך כל ישיבה מראש לפני הישיבה את הדקה הזאת.
יגאל שמעון:
נוה גור:
ניצה משה:

טוב ,אתה רוצה את הדקה עכשיו?
לא ,לא ,אני רק מסביר לו שיידע.
אני עוברת לנושא הראשון שזה השאילתות .כולכם-

משה חנוכה :אני מבקש את התייחסות היועץ המשפט,י אם מותר לי או לא מותר לי ,ניצה.
נוה גור:

תעביר אותה בכתב.

אבידע שדה :ההודעה צריכה להינתן קודם לישיבה.
משה חנוכה :אוקיי תודה.
מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,אני מזכיר לך שהבטחת לפתוח את הישיבה הזו עם הסיפור על מה שקשור
בעניין של האגם .בישיבה הקודמת הבטחת לפתוח את זה.
ניצה משה:

אני לא שמעתי.

מאיר חלוואני :זה כתוב בפרוטוקול ,את לא שמעת ,תקשיבו לפרוטוקול ,אני ביקשתי בדקה שלי פעם קודמת.
ניצה משה:

הא אוקיי.

מאיר חלוואני :וזה מה שהבטחת.
חי אדיב:

המזכירה לא הזכירה לי.
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מאיר חלוואני :אז אני רק מזכיר לך.
חי אדיב:

אני אעשה את זה בישיבה הבאה ,אבל אין לי בעיה...

מאיר חלוואני :זה היה במרץ אמור להיות לפי הסיכום בינינו ,פה על חשבון המועצה.
חי אדיב:

אבל איזה מרץ?

מאיר חלוואני :שאלה טובה .היום גם הדגים לא נושמים שמה ,לפחות היית מספר לנו.
חי אדיב:

לאור הערתך ,ניצה בבקשה לרשום את זה לפרוטוקול ,לישיבה הבאה שלא מן המניין,

בהקדם האפשרי נציג מצגת מסודרת עם כל לוחות הזמנים ,אני מתחייב והנה המזכירה פה רשמה
לפרוטוקול.

תודה

10

רבה.
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.1

שאילתות של חברי המועצה.

ניצה משה:

טוב ,אני פותחת בשאילתות .השאילתה של אביבה 2 ,השאילתות שלה בעצם .היא לא

נמצאת פה.... ,
נוה גור:

לא ,לא ,כשחבר מועצה לא נמצא ניצה ,מקריאים את השאילתה לפרוטוקול ואת

התשובה ,ככה נוהגים תמיד .נכון אדוני היועץ המשפטי?
ניצה משה:

אז השאילתה הראשונה של אביבה :מודע-

יגאל שמעון:

אתה מדבר בשמה?

נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

לא ,אני לא מדבר בשמה.
אז למה אתה-
אתה חדש פה במועצה? אז אם אתם החלטתם לעשות בשכונה נעשה שכונה .יש פה

התנהלות רגילה ,ומידי פעם כשחבר מועצה לא נמצא ,נא להקריא זהו.
ניצה משה:

אני אקריא .השאילתה הראשונה שלה" :מדוע לא הוצגו הדו"חות הכספיים של תאגיד המים

בפני המועצה עד היום ,למיטב ידיעתי זה אמור להיות פעם בשנה ".אנחנו דחינו את התשובה לישיבה הבאה.
השאילתה השנייה" :לאחר שאושרה תכנית הבנייה קומה שנייה בקן נוער העובד ,ברצוני לדעת מה התקציב
לבנייתו ,ומתי יאושר תקציב זה?" "אושר תב"ר  1395שדרוג והקמה מבנה תרבות ונוער ,ותב"ר זה מתוכנן
לסך של  1.5מיליון  ,₪עבור תוספת קומה שנייה לנוער העובד".
יגאל שמעון:

ובימים אלו אנחנו עובדים איתם ביחד על התוכניות .תודה.

ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה מר נוה גור מיום " .6.9.17האם

עיריית הוד השרון מתכוונת להפעיל פרויקט טאבלטים בעיר בשנת הלימודים תשע"ח ,ואם כן באילו בתי ספר".
המענה הוא" :בשנת הלימודים תשע"ח יופעלו בתי הספר בהוד השרון באמצעי קצה מגוונים בהם מחשבי לוח
לצורך קידום תהליכי הוראה ולמידה מתקדמים ,זאת בחלק ממקצועות הלימוד ובחלק ממערכות השעות על פי
שיקול דעת מנהלי מוסדות החינוך וצוותי החינוך ,כל זאת בכפוף לחוזר מנכ"ל .הלמידה מתקיימת בבתי הספר
הבאים :המגן ,רבין ,ממלכתי א' ,לפיד ,שילה ,השחר ,תל"י ".דרך אגב נוה בשאילתה שלך יש  2שאילתות,
היא מורכבת מ ,2-אומנם ענינו וניתנת לך הזכות לשאילתה נוספת אבל כבר פה יש .2
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נוה גור:

אז זה ששתי השאלות הקטנות ,הם התקבלו אני מעריך את זה .קודם כל אני רוצה

רק להבין את התשובה לפני שאני אשאל את השאלה ,כתוב פה מחשבי לוח הכוונה היא לטאבלטים? מי שנתן
את התשובה .מה זה מחשבי לוח? שנבין רגע מה התשובה .טאבלטים אוקיי .אז אני מבקש לקבל תשובה
בעניין הזה ,אני מבין שזה לא מתוכנן בכל בתי הספר ,אלא בבתי הספר המצוינים פה :המגן ,רבין ,ממלכתי א',
לפיד ,שילה ,השחר ותל"י.
ואני מבקש מסגן ראש העיר מר יגאל שמעון ,אם תוכל לתת לי אתה תשובה ,כמי שישב פה בראש צוות וועדה
שבחנה והתכוונה להמשיך ולבחון את כל נושא הקרינה ,אני מבקש לדעת בהמשך לישיבה שהתקיימה פה עם
אותם נציגים ממשרדי הממשלה ,האם יש כוונה להפעיל את פרויקט הטאבלטים באותם בתי ספר באמצעות
 WIFIוקרינה מסוכנת ,כפי שהובהר פה באותה ישיבה.
יגאל שמעון:
נוה גור:

אבל הנושא נמצא בדיון משפטי.
לא ,לא ,אני אחדד שוב את השאלה ,האם מתכוונים להפעיל את הפרויקטים באותם

בתי ספר באמצעות קרינת  ?WIFIזו השאלה.
יגאל שמעון:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

אין לי תשובה לתת לך.
זה הולך להיות אלחוטי או חוטי?
לא יודע לענות לך.
אתה לא יודע לענות?

אבי קמינסקי ... :לפי התקנים של משרד החינוך.
נוה גור:

את התקנים של משרד החינוך אנחנו יודעים ,אנחנו יודעים שלא ניתן לנהל את

האינטרנט בצורה מנוהלת ,אין דבר כזה כשמכניסים  40תלמידים לכיתה עם  FIWIלא ניתן לנהל את זה .אז
התשובה שלך אדוני סגן ראש העיר זה שהולך להיות באמצעות  WIFIנכון?
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

על פי הנחיות-
שאלתי את סגן ראש העיר ,אני מבקש תשובה.
על פי  .סמכ"ל חינוך ופנאי קיבלת תשובה מקצועית.
שמעתי .אז התשובה היא שזה יהיה באמצעות קרינת  .100% ,WIFIאני שמח אדוני

ראש העיר שאתה שומר על בריאות ילדינו.
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ניצה משה:

סליחה ,אין פה דיון ,יש תשובה נגמר.

חי אדיב:

 ...סמנכ"ל החינוך-

נוה גור:
ניצה משה:

תודה לך אדוני.
אני עוברת לשאילתה הבאה מספר  ,4שאילתה של חבר המועצה מאיר חלוואני" :האם עיריית

הוד השרון ו/או החברה לחינוך בעיר הפסיקו בשנת הלימודים הנוכחית מתן הנחות כלשהן שניתנו להורים
לילדים ,הנחת ילד שני ,הנחת משפחות נזקקות וכיוצא בזה ,בצהרוני הגנים בעיר ".מענה" :בהתאם לחוק
הצהרונים הוזילה עיריית הוד השרון החברה לקידום החינוך והתרבות ...צהרוני העיר בשנת תשע"ח מסך של
 ₪ 1,180לחודש לסך של  ₪ 935לחודש באמצעו סבסוד עירוני לפעילות הצהרונים .נוהל ההנחות נשאר
בעינו ,ובהתאם לקריטריונים הקבועים ניתן להפנות בקשות להנחות לוועדה להנחות העירונית".
מאיר חלוואני :שאלתי ,זו לא שאלת המשך ,האם הפסיקו או לא הפסיקו .ושאלת ההמשך האם מדובר,
נתקלתי בשאלה של תושב שילד שני לא קיבל הנחה .חברים?
חיים שאבי:

ילד שני מגיש בקשה להנחה מקבל כן כן לא לא.

מאיר חלוואני :מה זה כן כן לא לא? איזו מן תשובה זאת חיימקה?
חיים שאבי:

כן לא לא.

מאיר חלוואני :מה זה כן כן לא לא .שאלתי קודם כל אם מקבלים הנחה או הפסקתם את ההנחות? זה אחד.
אז אתם לא יודעים להגיד כן או לא? מה אתם מספרים סיפור?
חיים שאבי:

רשום לך נשאר בעינו.

מאיר חלוואני :כן או לא?
חיים שאבי:

נשאר בינו -כן.

מאיר חלוואני :כן .יפה ,אז יש ילדים במשפחה שזה ילד שני שלא קיבלו הנחה ,ומגיע להם.
חיים שאבי:

הגישו בקשה?

מאיר חלוואני :כן.
נוה גור:

הגישו בקשה והודיעו להם שהעירייה הפסיקה את זה ,חיים.
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יגאל שמעון:

אבל זה לא קשור לעירייה למה לעירייה?

מאיר חלוואני :אני שאלתי שאלה ,אתה לא קשור לעירייה אתה לא רוצה לענות? תגיד לא קשור לעירייה אל
תענה .הם מחפשים תשובות.
מה זאת אומרת לא קשור לעירייה? אתה לא קשור לצהרונים?

נוה גור:

מאיר חלוואני :מי מנחה את ה-
יגאל שמעון:

שנייה רגע ,תכף ייכנס מר חנוכה וייתן לכם תשובה.

אביבה גוטרמן:השאלה אם זה אוטומטית ניתן לילד שני.
זה אמור להיות אוטומט.

עדי ברמוחה:
מאיר חלוואני :בדיוק.

אביבה גוטרמן:או שרק צריך להגיש בקשה.
מאיר חלוואני :שזו גם שאלה.
אביבה גוטרמן:אם זה אוטומטית-
יגאל שמעון:

הנה הגיע עו"ד משה חנוכה ,בבקשה ,הנה אתה יכול לשאול אותו שאלה.

אביבה גוטרמן ...:הגיש הנחה ,השאלה אם זה אוטומטית ,אם זה אוטומטית חייבים ,זה לא בסדר.
יגאל שמעון:

מאיר בבקשה תשאל.

מאיר חלוואני :קודם כל אני רוצה לשבח את מר חנוכה על הפוסט שלו על העניין של העובדות מהמגזר
הערבי ,כל הכבוד.
משה חנוכה :תודה רבה.
מאיר חלוואני :לא ,שלא תגידו שאנחנו הכול ...טוב שאתה עושה ככה יגאל ,תגיד אני אוהב אותך.
ניצה משה:

שאילתה מספר  1שואל מאיר האם ניתנת הנחה לילד שני אוטומטית.

משה חנוכה :לא.
מאיר חלוואני :אוקיי.
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משה חנוכה :ככה .מה שקורה השנה בגלל שהתעריף ירד ,אז הילד הראשון כבר מקבל תעריף ילד שני.
ולכן כל מי שרוצה להגיש הנחה ,גם ילד שני גם מילדי רווחה ,מגישים לוועדת ההנחות של עיריית הוד השרון.
אנחנו נתקצב בתקציב  2018כאן יהיה לנו הנחות כמו שתקצבנו השנה ,ויוכלו לקבל ,אבל זה לא יהיה טייס
אוטומטי כמו שהיה עד עכשיו.
מאיר חלוואני :זה לא אוטומטי.
נוה גור:

זאת אומרת שיהיו כאלה שלא יקבלו.

משה חנוכה :כן ,אם יש מישהו מאוד עשיר שסוציואקונומית מראה שהוא יכול לשלם ,זה מהילד הראשון
כבר משלמים את אותו תעריף שמשלם ילד שני.
מאיר חלוואני :בסדר ,זה בגלל החוק .זה לא בגלל שזה-
נוה גור:

מה שהיה בחוק בעבר לא ניתן יותר ,באופן אוטומטי או בכלל?

משה חנוכה :לא באופן אוטומטי.
ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה נוה גור" :במהלך החודשים אוגוסט

ספטמבר זכו תושבי הוד השרון לצפות בקמפיין פרסומי רחב מטעם ראש עיריית הוד השרון בקשר לתוכנית
המתאר הר ,2050/בין היתר בשלטי חוצות ,במודעות פרסומיות ,בעיתונות הארצית ,בדפי הפייסבוק ועוד.
אבקש לדעת מהי העלות הכוללת של פרסום קמפיין זה ומה מטרתו" ".עלות הפרסומים הינה כ,₪ 30,000-
הם בוצעו כחלק ממחויבות וממדיניות הנהלת העירייה לשקיפות ציבורית".
נוה גור:

אני שמח על השקיפות הציבורית שבה מודיעים לתושבי הוד השרון בפרסומת בשלטי

החוצות .אבל משהו פה מוזר לי במספרים .אני יודע שהיו שלטי חוצות ,אני ראיתי בעיתונות מודעות שעולות
הרבה יותר כסף ממה שמצוין כאן ,אני יודע שיש עלות למימון של פייסבוק ,ואני רוצה להבין האם ה30,000-
 ₪הללו מכסים את כלל ההוצאות בנושא הזה .הרי יש עוד כל מיני פרסומים אחרים .שאלתי שאלה על הנושא
הזה ,האם זה עלה  ₪ 30,000בנושא הזה.
יגאל שמעון:
נוה גור:

כן ,התשובה היא כן.
התשובה היא כן ,אז אני מבקש לפרוטוקול ניצה ,כפי שראש העיר קודם ביקש ממך

לרשום משהו ,אני מבקש לקבל פירוט של כל אותן  3הצעות :עלות והחשבונית של עיתון הארץ ,של פרסום
שלטי החוצות ושל הפייסבוק בנושא הזה .תודה.
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חי אדיב:

תודה רבה.

ניצה משה:

שאילתה של חבר המועצה מה מאיר חלוואני" :לאחרונה התוודענו לנזקים אקולוגיים קשים

בפארק האגם המתוכנן ,אשר הושקעו בו מיליוני  ₪ובו אלפי דגים מתים .אבקש לדעת מהו הגורם לנזק חמור
זה והאם בוצע ניתוח וחקירה של מקרה זה?" "הנושא נמצא עדיין בבדיקה משותפת של עיריית הוד השרון
ורשות נחל ירקון .בשלב זה עולה כי בדומה לעשרות מקרים המתרחשים ברחבי המדינה במקורות הירקון
ובכלל האגמים ומקורות המים הפזורים בישראל ,מדובר בהרעלה כתוצאה מהשלכת חומרים רעילים .אנו
ממתינים לתוצאות הבדיקות שנשלחו למעבדה מוסמכת על מנת לאתר את הרעלן שגרם לתמותת הדגים,
וזאת בליווי מומחים בתחום האקולוגיה.
יגאל שמעון:

כן מאיר.

מאיר חלוואני :האם הייתה הרעלה מכוונת?
חי אדיב:

כשנקבל את הדו"חות-

מאיר חלוואני :אתם אומרים שהייתה הרעלה.
חי אדיב:

כשנקבל את הדו"חות של המעבדה המוסמכת במדינת ישראל ,שמה הם יכולים להגיד לנו את

כל המסקנות .כרגע הנתונים לא בידינו .מה שאני יכול להגיד לך שעשינו בדיקות ב 4 3-מקומות ביציאה
מהמכון טיהור באחו לח ובאגם בכמה מקומות ,לקחו דגים לדגימה ,דגים שהורעו לדגימה .כשנדע מה סוג
הרעל ,מה מקורותיו ,זה יכול להיות סתם של חקלאי שעשה בתום לב ,זרק איזה פח עם חומר רעיל ,וזה יכול
להיות מכוון ,וזה יכול להיות סתם מאיזה מפעל תעשייתי בכפר סבא ,או הוד השרון ,או מקלקיליה ,או מכל מיני
מקומות ,אי אפשר לדעת.
מאיר חלוואני :מתי מקבלים תשובה כזו אתם יודעים?
חי אדיב:

לעשות הערכת מצב תיאורטית היא לא רצינית .הקמתי צוות ,יש בדיקה ,החומרים של

הבדיקה נמצאים היום במעבדה ,זה נמצא עם אנשי המקצוע שלנו ואנשי רשות נחל הירקון בשותף ונקבל את
התוצאות בשבוע שבועיים הקרובים ,נדרש לעשות דיון פנימי יחד עם מכון הטיהור ,אי אפשר לבוא בטענה
היום לאף אחד ,כל עוד שהנתונים לא בידינו .יהיו בידינו נשמח להציג לכם בצורה מסודרת .תודה רבה.
.2

העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017עדכון מס'  4לתקציב – מסמך המסומן כנספח

הועבר ב.29.8.17-
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ניצה משה:

סיימנו עם השאילתות אני עוברת לסעיף א' העברות מסעיף לסעיף תקציב  2017עדכון מספר

 4לתקציב .קיבלתם מסמך שמסומן כנספח א' נשלח אליכם עם ההזמנה .כן ,בבקשה יש שאלות למישהו?
אפשר להעלות להצבעה?
עדי ברמוחה :הגזבר לא נמצא ,מישהו יכול להסביר ,לתת הסבר ,לא כולנו נוכחים בוועדת הכספים.
יוכי נחמן:

יש לנו  3סעיפים עיקריים בהגדלה .האחד מהם שהוא שורה  5תמיכות חינוך ,אנחנו מדברים

על סעיף תמיכות למוסינזון ,הסעיף הזה היה במותנה ועבר לתקציב רגיל .הסעיף השני סעיף  :6השתתפות
בצהרונים על סך  ,₪ 600,000אנחנו חוזרים לעלות הצהרונים ,העירייה רוצה לשמור על אותה רמת שירות
ולכן משתתפת בהוצאות ההפעלה ,לכן הייתה שם את ההגדלה.
אמיר כוכבי:

בעיתונים היה כתוב  2מיליון  ₪יוכי ,איפה עוד ?₪ 1,400,000

יוכי נחמן:

לא ,אנחנו מדברים על חודשים ספטמבר עד דצמבר .בשנה הבאה בתקציב  2018הסכום מן

הסתם יהיה שנתי .והסעיף הנוסף הוא השתתפות המועצה הדתית ,אנחנו מתקצבים בעצם על פי החלטת
ממשלה ,זאת לא החלטה של הרשות  .₪ 126,000סעיפי הכנסות ,הסעיף הראשון  ₪ 500,000זה מצפי
לגידול בהכנסה בארנונה ,לפי קצב ההתקדמות עד לחציון.
עדי ברמוחה :זה אומר שכל המותנה ייכנס?
יוכי נחמן:

לא כל ,לא כל ,בינתיים מה שעבר במותנה זה התמיכות בחינוך ,אבל אנחנו לא בניוד האחרון,

אנחנו עושים  4ניודים בשנה והניוד הזה זה עוד לא מופיע ,לא כל המותנה .הסעיף הנוסף זה העברה שקיבלנו
ממשרד החינוך על פעילות קיץ לנוער ,קיבלנו  ₪ 250,000בסיועו של אבי קמינסקי .ולכן-
עדי ברמוחה :אז הוא זה שמביא כסף לעיר.
יוכי נחמן:

אבי קמינסקי ,עוד כסף מחונך.

עדי ברמוחה :נהדר.
נוה גור:

אבי היה שווה להביא אותך.

אביבה גוטרמן:שווה מכל מיני סיבות לא רק מזה .לא רק מהסיבה הכספית.
עדי ברמוחה :יש אחד שמביא 10 ,שמוציאים.
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יוכי נחמן:

אלה עיקר הסעיפים.

אביבה גוטרמן:גם אני בבית אחראית על ההוצאות.
עדי ברמוחה :אפשר לדעת מה החלק היחסי של ה ,-מה אחוזי גבייה נכון ל-
יוכי נחמן:

האמת שאני לא כל כך בקיאה בגבייה.

מאיר חלוואני :אולי מחליפה את הגזבר...
חיים שאבי:

תגישי שאילתה.

עדי ברמוחה :מה אתה אומר באמת? תקשיב איזה רעיון.
אמיר כוכבי:

מה?

עדי ברמוחה :תגישי שאילתה הוא אמר.
אמיר כוכבי:

שאבי ,לפי מה שאומרים זה התשובה שנותנים לך כל הזמן.

עדי ברמוחה :כן .ואתה יודע מה ייקרה כשאני אגיש שאילתה אדון חיים שאבי ,אתה תענה לי בדיוק למה
ששאלתי.
מאיר חלוואני :לא יכולתם לשאול בלי להגיש שאילתה?
עדי ברמוחה :אתה יודע מה ,לא שאלתי אותך ,מישהו ,את לא יודעת?
יוכי נחמן:

בטח לא בעל פה .זה נתונים שצריך לבדוק.

עדי ברמוחה :אז העברה של הכספים המותנים למוסינזון זה בעקבות העלייה באחוזי הגבייה ,או בעקבות
הגבייה מחובות ישנים?
יוכי נחמן:

גם וגם ,את רואה את הטבלה ,יש לנו את השינוי-...

עדי ברמוחה :ראיתי את הטבלה ,ראיתי.
יוכי נחמן:

וחלקו גם צמצום של סעיפים אחרים ,צמצמנו ,הקטנו עמלות בנקים ,גם לפי ביצוע .הקטנו

מאור רחובות גם ביצוע יותר נמוך-
עדי ברמוחה :ראיתי ,ראיתי.
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יוכי נחמן:

כן ,אז אלה עיקר השינויים.

עדי ברמוחה :ראיתי ,אז אדוני ראש העיר ,אני מבקשת לפרוטוקול לקבל את אחוזי הגבייה שנכון לחציון.
חי אדיב:

באהבה.

עדי ברמוחה :תודה .רואה חיים שאבי ,אתה יכול ללמוד.
חיים שאבי:

זה הדו"ח השנתי-

עדי ברמוחה :לא ,לא ביקשתי ממך.
חי אדיב:

הוא יו"ר ועדת הכספים ,הוא שולט על זה.

עדי ברמוחה :אני ביקשתי מראש העיר.
חי אדיב:

אוקיי.

חיים שאבי:

ואם ראש העיר אמר ,מי אני.

עדי ברמוחה :בדיוק.
ניצה משה:

אוקיי ,אני מעלה להצבעה ,מי בעד העברות מסעיף לסעיף עדכון מספר  ?4חי ,יגאל ,חיים

שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,מאיר ,עדי ,יואב רוזן ,אופיר ,אביבה .מי נגד? מי נמנע? אמיר ,יעל ונוה .תודה,
הסעיף הזה עבר.
הצבעה:
 11בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב
רוזן,
אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן.
 3נמנעים :נוה גור ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
החלטה מס' :76/17
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב  – 2017עדכון מס'  4לתקציב כפי
שצורף כנספח א' להזמנה.
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.3

אישור תב"ר מס' " – 1459שמירת יערות" על סך .₪ 250,000

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא ,אישור תב"ר  1459שמירת יערות  .₪ 250,000מקורות מימון קרן

פיתוח מיועדת על  ,₪ 250,000קיבלתם גם את ההסבר של צביקה בלומנשטיק ובעצם בכול הנושא הזה.
עדי ברמוחה :זה אומר שעכשיו יש לנו פקיד יערות לכל עניין ודבר ולא נצטרך את?...
ניצה משה:

נכון.

חי אדיב:

כן ,ברוב המקרים.

ניצה משה:

נכון.

???:

תעלי את זה להצבעה.

אביבה גוטרמן:זאת אומרת שהתהליך יהיה מהיר יותר.
ניצה משה:

כן ,הרבה יותר.

אביבה גוטרמן:זה הדבר החשוב .תשמע זה מה שחשוב.
נוה גור:

חיים אני בהזדמנות הזאת מזכיר לך שב .1.7-היינו אמורים להיפגש בנושא חשוב זה,

ואנחנו בספטמבר .הייתה צריכה להיות ישיבת המשך ,שבה היה צריך להציג את ההחלטות.
יגאל שמעון:
נוה גור:

הייתי בטוח שאתה רוצה להיפגש איתו על משהו אחר.
לא ,אנחנו על משהו אחר משחקים שש בש.

מאיר חלוואני :לא רק זה ,גם פרגנו לו בפגישה הקודמת ,כאילו הביאו-
ניצה משה:
נוה גור:

אני מעלה להצבעה-
חיים ,חיים בסדר?

יגאל שמעון:

אוקיי ,מי בעד חברים?

ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון:

סעיף ג'.
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ניצה משה:

חי ,פה אחד?

יגאל שמעון:

פה אחד ,מצוין.

ניצה משה:

תודה.

מאיר חלוואני :חבל שלא הבאתם את מר דרעי שנאחל לו בהצלחה.
ניצה משה:

אדרעי.

מאיר חלוואני :אדרעי אלי ,כן אדרעי.
חי אדיב:

הוא בדרך כלל עובד בבוקר.

מאיר חלוואני :לא שתגידו שאנחנו מבזבזים שעות של עובדי עירייה.
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם,
יואב רוזן ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,נוה גור ,אמיר כוכבי ,יעל
ברזילי.
החלטה מס' :77/17
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' " – 1459שמירת יערות" על סך .₪ 250,000
מקורות מימון :קרן פיתוח מיועדת על סך .₪ 250,000

 .4בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל-ה.ג:.
יגאל שמעון:

חברים סעיף ד' האם יש הסכמה של כולם להעביר את זה לסוף ,או שאנחנו נפנה עכשיו את

האולם?
עדי ברמוחה :אולי קראו כולם ויצביעו? אולי קראו כולם ואפשר להצביע.

21

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה מן המניין מס'  11/17מיום 13.9.17

מאיר חלוואני :במקום להתחיל לדחות.
עדי ברמוחה :הרי אתם עושים ישיבה של קואליציה ו-
מאיר חלוואני :כן ,לא עושים דיון-
עדי ברמוחה :אנחנו קוראים לפני.
יגאל שמעון:
נוה גור:

מי בעד ,אין בעיה ,מי בעד סעיף ד' כפי שקיבלתם חברים?
לפני הבעד ,אני מבקש לציין שזו פעם שלישית שאני מבקש לקבל את פירוט הבקשות

שהם מוגשות בנושא הזה.
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

מה זאת אומרת?
כמה אנשים מגישים ,אין לנו שום-
בשנה שעברה זה הועבר.
אני לא זוכר שקיבלנו דבר כזה.
אין בעיה.
כי כשאנחנו מקבלים החלטה ,שנייה יגאל ,הרי ליבנו יוצא תמיד לאנשים וזה בסדר,

ואני מעריך שגם נמשיך ככה ,יחד עם זאת ,צריך שגם נהיה מפוקחים לגבי התמונה הכוללת.
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:

נוה באיזה שנים?
תשלחי לנו לשנה האחרונה ,לא צריך ללכת  20שנה אחרונה.
אני שואלת.
את יכולה לשנתיים האחרונות ,זה בסדר.

יגאל שמעון:

אוקיי ,מי בעד סעיף ד' כפי ש ,-פה אחד תודה רבה.

חי אדיב:

תעבירי לכולם את כל הנתון ,שנתיים אחרונות.

יגאל שמעון:

אוקיי ,פה אחד ,מצוין ,תודה.
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הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם ,יואב
רוזן ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,נוה גור ,אמיר כוכבי ,יעל
ברזילי.
החלטה מס' :78/17
בהתאם לסעיף ( 180א) לפקודת העיריות ולמסמכים שהועברו לחברי המועצה ,מאשרת מועצת
עירייה את בקשת ה.ג .להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס.
היתר זה יהיה בתוקף עד ליום .1.9.18

 .5הצעות לסדר של חברי מועצה:
א.

הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' עדי ברמוחה מיום  :16.5.15הנצחת שמו

של

תושב

העיר רון ארד.
יגאל שמעון:

הצעות לסדר בבקשה.

ניצה משה:

בקשה להיתר עבודת חוץ .אוקיי אני עוברת לסעיף ה' הצעות לסדר של חברי מועצה .הצעתה

לסדר של חברת המועצה הגברת עדי ברמוחה מיום ה 16.5.17-הנצחת שמו של תושב העיר רון ארד .הצעת
החלטה :מועצת העיר הוד השרון מאשרת הנצחתו של תושב העיר רון ארד על ידי קריאת רחוב או מבנה
ציבור על שמו .כן עדי יש לך  10דקות בבקשה.
עדי ברמוחה :תגידו זה עולה לדיון לא עולה לדיון-
יגאל שמעון:

אין לי בעיה ,אנחנו לא מסירים את זה ,אבל פשוט חבל שלא הגשת את זה לוועדת שמות.

עדי ברמוחה :הא ,עכשיו התחלת איתי לא טוב.
יגאל שמעון:

מה אני אעשה.

עדי ברמוחה :בוא אני אגיד לך למה .הנה יושב פה אופיר טויאל יו"ר ועדת שמות .ההצעה במקור היא של
יו"ר מטה יש עתיד נאור שירי שיושב פה שניסה ,ניסינו לא להגיע עם זה לשולחן המועצה ,הוא ניסה להגיע
ישירות לאופיר טואיל-
יגאל שמעון:

אבל הנוהל ,הנוהל הוא הפוך.

עדי ברמוחה :רגע ,יש לי  10דקות ,זה במסגרת ה 10-דקות.
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יגאל שמעון:

כן אבל הנוהל צריך להיות הפוך-

עדי ברמוחה :רגע-
יגאל שמעון:

אל תהפכי את הנהלים.
רגע סליחה יגאל ,קודם כל יש דיון או אין דיון?

נוה גור:

אביבה גוטרמן:רגע ,השאלה למה זה הגיע אליו וזה לא יצא לפועל-
עדי ברמוחה :שנייה ,שנייה-
אביבה גוטרמן:זאת השאלה.
עדי ברמוחה :יש לי ,תנו לי ,תנו לי.
אביבה גוטרמן:אז תגידי תסבירי.
יגאל שמעון:

כן ,בבקשה.

עדי ברמוחה :אני גם דיברתי עם אופיר ,הייתה איזה שהיא התעלמות מצדו של אופיר ,עזוב ,אנחנו כבר
אחרי זה ,כבר דיברנו ואני רוצה רגע לספר לכם קצת על רון ארד ,למי שלא ידע.
???:

אנחנו מכירים.

עדי ברמוחה :אנחנו נתחיל ,רון ארד הוא נולד ב 5.5.1958-במגדיאל בהוד השרון-
אביבה גוטרמן:יש פה-
עדי ברמוחה :עושה ,עושה-
אביבה גוטרמן:מוסד שלם שעושה לכבודו כל שנה.
עדי ברמוחה :עובדה ,עובדה שאף אחד לא חשב-
אביבה גוטרמן:אז עכשיו חשבת ,אז בואי תעבירי את זה.
עדי ברמוחה :אז רגע ,אביבה אז תגידי את זה במסגרת ה 10-דקות שלך 5 ,דקות שלך הדקה שלך ,תגידי.
יגאל שמעון:

זה מיותר.
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עדי ברמוחה :בעיניך זה מיותר ,בעיניי לא.
יגאל שמעון:

עדי  10דקות ,בבקשה.

עדי ברמוחה :אני יודעת .נולד ב 5.5.1958-במגדיאל הוד השרון ,הוא שירת כנווט קרב בחיל האוויר ונפל
בשבי ארגון אמ"ל השיעי בלבנון ב .16.10.1986-ממאי  1988הוא נחשב כנעדר ,בשנת  2005הגיש אמ"ן
דו"ח סודי לפיו רון ארד נפטר ,כנראה ממחלת עור קשה .מ 1996-מתקיימת בהוד השרון צעדה בה
משתתפים אלפי אנשים ,לא רק תושבי העיר .מידי שנה מציין חיל האוויר את העדרו של רון ארד במטס מיוחד.
כתבו עליו שירים ,יש בית ספר על שמו ברחובות.
אני חושבת שמן הראוי שהוד השרון תאמץ את זה ותנציח את שמו .עכשיו דיברתי עם אופיר ,דיברנו על עניין
של שינוי רחוב .ונכון שזה לא פשוט ,אבל עשיתם את זה לא מזמן בנווה נאמן עם החשמונאים ,שקראתם על
שמו של הרב שלום נגר ,ואתה דיברת עם תמי ונאור פנה לתמי והכול מעודכן והכול מסודר ,אני לא מבינה
למה זה צריך להגיע באמת לשולחן המועצה ואי אפשר היה להתקדם עם זה הלאה ,באמת.
יש בתוכנית של עיריית הוד השרון להקים קריית חינוך בשקמים ,הצעה ידידותית לקרוא על שמו .יש את
הסמטה באשכול  17שמה הבעייתית ,הרצל אשכול ,שזה סמטה עם  2בניינים של אשכול א' אפשר גם את
זה .רעיונות יש ,צריך להוציא את זה לפועל ,ואני מבקשת גם לדעת מתי ,כאילו בואו לא נמרח את זה.
חי אדיב:

אופיר ייתן לך תשובה ואני אשלים אם צריך.

אביבה גוטרמן:אם עושים...
עדי ברמוחה :ברור לעשות מכובד ,לעשות מכובד אבל-
חי אדיב:

אופיר ייתן תשובה ,יו"ר ועדת שמות.

אופיר טואיל :דבר ראשון לגבי העניין הראשון ,לגבי ההתעלמות .אני דיברתי גם עם תמי ארד ,דיברנו הרבה
זמן וגם דיברתי עם נאור והסברתי לו ,זה אחד .אז אף אחד לא התעלם ,ואני לא מתעלם מאף אחד ,כמובן לא
מהסיפור של רון ערד.
עדי ברמוחה :אתה יודע ,לא מכובד על שולחן המועצה שנתחיל להתווכח בעניינים האלה-
אופיר טואיל :אז יפה אבל-
עדי ברמוחה :אם הייתה אפשרות לנאור עכשיו לדבר כאן-
אופיר טואיל :בסדר ,זה דבר ראשון-
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עדי ברמוחה :אז הוא היה ,אז אתה יודע אז אני הייתי מעלה והוא היה מעלה את כל הנקודות ואת כל
ההתעלמויות.
אופיר טואיל :בסדר ,דבר שני-
עדי ברמוחה :בסדר ,אז עזוב ,אז אנחנו מעבר לזה ,התקדמנו.
אופיר טואיל :בסדר ,התקדמנו .בסדר ,את מעלה ואת אומרת התקדמנו.
עדי ברמוחה :התקדמנו אז הלאה.
אופיר טואיל :דבר שני ,כל שנה יש הנצחה של רון ארד ,הנצחה חיה .כמו שאמרתם ,כל שנה יש פה צעדה
ובעזרת השם אני מקווה שיבואו אלינו .לגבי דבר שלישי ,כמובן גם נבחן וגם אני דיברתי ,גם ברחוב אשכול,
בדקנו כל מיני דברים .ודבר רביעי ,יש פה עניין גם של יד לבנים .יד לבנים יצאו באיזה שהיא החלטה לפני
מספר שנים לגבי עניין של הנצחה של ילדים-
חי אדיב:

לפני  30שנה בערך.

אופיר טואיל :לפני  30שנה.
חי אדיב:

 26 ,25שנה.

אופיר טואיל :אז תגיד ,תגיד את ה-
חי אדיב:

אני אשלים אחר כך ,רק תסיים.

אופיר טואיל :אני אומר ,אז זה נכון יש עניין עם רון ארד ,באמת כולם פה אני לא רואה פה אחד ,ויש פה את
ההנצחה החיה שאנחנו רוצים להנציח ,אנחנו רוצים ואפילו עושים את זה הנצחה חיה .אבל יש פה גם בעיה,
עניין של יד לבנים .יש פה גוף מאוד גדול שמנציחים הרבה ילדים במשפחות השכול ,שיש כנראה איזה שהיא
בעיה-
חי אדיב:

אני אסביר.

אופיר טואיל :ובאמת אני רוצה שהוא יסביר ,זה היה לפני  30שנה ,אז יש פה עניין מאוד רגיש.
חי אדיב:

טוב ,אני אסביר.
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עדי ברמוחה :רגע ,רגע ,אתה תגיד לגבי יד לבנים ואני רוצה להגיד...
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

אופיר ,אני לא הבנתי את התשובה עד עכשיו.
אני-
שנייה ,לפני שאתה מדבר ,לא הבנתי מה אמרת .יש כוונה-
אני אסביר ,אני אסביר.
פנו אליך ,לא התעלמת ,יש כוונה להנציח או לא ,תסביר.
אני אסביר הכול.
אדוני ראש העיר תרשה לנו ,יש דיון כרגע.
אני אסביר את מה שהוא הסביר.
אני אשמח קודם להבין מאופיר ,אופיר ילד גדול ,תן לו להסביר.
 ...להסביר ואחר כך ,אני לא מבין מה הבעיה שלכם.
לא ,הבעיה שאני לא הבנתי.
אני אסכם את העניין בכמה משפטים.
בבקשה.
רון ארד יקר לכולנו ,נולד בהוד השרון ,אנחנו מכירים אותו ,מכירים את אימא שלו ,מכירים את

המשפחה ,יש קשר הדוק וחם וטוב ובריא .יחד עם זאת ,יש אפילו היסטוריה מאוד מעניינת ,הוא חבר טוב של
אחי שנהרג גם בהר דב לפני  29שנים ,כך שיש חיבור נפשי וחברי והכול אפשר להגיד .אימא שלו הייתה מורה
שלי אפילו .החווה החקלאית נקראת על שם אימא שלו .ועושים את ההנצחה לרון ארד יותר מכל עיר אחרת
במדינת ישראל ,הנצחה חיה הלוואי שהיו מנציחים את כולם באותה צורה .לכן כל אמירה נוספת היא מיותרת
ולא בריאה .יחד עם זאת ,אני אגיד לכם בצורה פשוטה וקצרה אם לא הבנתם מה שאופיר אמר לכם.
יד לבנים קיבלה החלטה שלא מנציחים את הנופלים בהוד השרון .למה מנציחים טוראי או אלוף משנה ולא
טוראי ,ולמה לא סמל .לכן יד לבנים ,ההחלטה הייתה עוד לפני שנבחרתי להיות ראש עיר ,לא מנציחים שמות
של אנשים ,חוץ מהמנגנון הכללי שאומר מאלוף ומעלה  ,יש איזה שהוא תקן שכן מנציחים.
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לכן ,אני מכבד קודם כל את החלטת יד לבנים ,אנחנו לא יכולים ללכת נגדה .אפשר להגיד בואו נלך נגד יד
לבנים ונחליט ,אין בעיה .אבל אני חושב שצריך לכבד קודם כל את יד לבנים ואת המשפחות השכולות ,ואם הם
כקבוצה כוועד כיו"ר יד לבנים החליטו החלטה כזאת ,שכולם יש להם ילדים וכולם רוצים להנציח אותם ,אז בואו
נכבד אותם ,נקודה וזה העניין.
עדי ברמוחה :אנחנו עושים צעדה ,למה ברחובות קוראים בית ספר קריית חינוך-
חי אדיב:

אז ברחובות יד לבנים-

עדי ברמוחה :על שמו של רון ארד-
חי אדיב:

מה את רוצה שאני עכשיו-

עדי ברמוחה :והוא נולד פה בהוד השרון-
חי אדיב:

את רוצה שעכשיו נתווכח עם יד לבנים?

עדי ברמוחה :אני לא רוצה שאתה תתווכח עם אף אחד ,אני רוצה שנעביר פה החלטה-
חי אדיב:

כי יד לבנים ברחובות לא החליטו-

עדי ברמוחה :רגע ,אתה שאלת אם אני רוצה-
חי אדיב:

ופה החליטו.

עדי ברמוחה :אני אמרתי לך שאני לא רוצה שתריב עם יד לבנים .אני לא-
חי אדיב:

יד לבנים המקומית החליטה-

עדי ברמוחה :המקומית אוקיי.
חי אדיב:

יש החלטה פורמלית.

עדי ברמוחה :אבל יכולה באותה מידה לצאת החלטה גם ממועצת העיר.
חי אדיב:

אז תפני ליד לבנים-

אביבה גוטרמן:תראי עדי-
נוה גור:

רגע שנייה ,שנייה אביבה-
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אביבה גוטרמן:מה זה קשור ,לא נעים להגיד-
חי אדיב:

אני לא הולך בהחלטה נגד ההורים ביד לבנים .את רוצה ללכת ,בואי נעביר הצעה ונצביע בעד

או נגד.
אביבה גוטרמן:אני אומרת יותר מזה ,תראי מה זה יד לבנים ומלחמות שיש שם ,עשו הנצחה בזמנו לפני כמה
שנים ,עלה המון כסף ,עשו ,חלק מההורים אמרו זה לא מקובל עלינו ,מלחמת עולם מיד ,אני זוכרת ממש ,זה
היה בתחילת הקדנציה ,חי אמר :לא מתווכח ,כמה שזה עולה תעשו חדש כמו שהם רוצים .אז יש עכשיו 2
מונומנטים ,בגלל המלחמה שלהם וזה נורא קשה .אני אומרת לך היו המון דברים .כל אירוע שאת עושה שם,
אני אומרת לך כי גם אני באתי איתם במגע על כל מיני דברים-
עדי ברמוחה :לא יודעת ,זה נראה לי מאוד מוזר.
אביבה גוטרמן:כמו ערב שירי לוחמים ,כל דבר הם שמה יושבים-
נוה גור:

אני עוד שנייה אתייחס.

אביבה גוטרמן:ומלחמת עולם ,נורא קשה איתם.
נוה גור:
יגאל שמעון:

אני רוצה גם בבקשה להתייחס.
עדי ,אני רוצה שתביני את הרגישות שפה ,ואני חושב שיש צדק עם הוועד של יד לבנים ,שבא

וקבע-
חי אדיב:

אולי לא ,אבל זה ההחלטה שלהם.

יגאל שמעון:

בסדר ,יש בזה מן הצדק ,קודם כל להנציח ברחובות חללים זה קצת בעייתי מבחינתם ,כי אז

אחרי זה יבואו ,למה הרחוב הזה ולא הרחוב הזה ,למה הרחוב הזה-
עדי ברמוחה :אז יש לך קריית חינוך.
יגאל שמעון:

שנייה רגע ,החליטו ואנחנו מכבדים את ההחלטה שלהם ,שבהוד השרון לא מנציחים חללים

תושבי העיר ,ואנחנו מכבדים.
חי אדיב:

לא את כול החללים.

יגאל שמעון:

לא ,תושבי העיר.
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נוה גור:
יגאל שמעון:

תושבי העיר ,תושבי העיר.
אני אומר לך-

נוה גור:
יגאל שמעון:

אילן רמון הנצחת אותו.
במידה ותהיה החלטה אחרת שלהם ,אני אומר לך ,מיד...

עדי ברמוחה :אפשר להעלות את זה בפניהם ,על העניין של רון ארד ספציפית?
יגאל שמעון:

בבקשה תפני ,כן תפני.

עדי ברמוחה :אפשר?
יגאל שמעון:

את רשאית .אבל אני לא חייב אותם.

עדי ברמוחה :אני לא אמרתי לחייב ,אני שאלתי אם אפשר להעלות.
אביבה גוטרמן:דברי איתם ,דברי איתם.
עדי ברמוחה :שאלתי אם אפשר להעלות.
חי אדיב:

יבוא לך הורה אחר ,משפחה אחרת שכבר באו אליי ואמרו לי' :למה אתה לא מנציח את הבן

שלי '.החזרתי אותם ליד לבנים.
נוה גור:

אם אפשר להתייחס ב 5-דקות שיש לנו ,קודם כל רק כדי לחדד ,אני מבין שתשובתו

של אופיר שאחרי זה השתקפה בתשובתו של ראש העירייה ,זה שאין כוונה להנציח את רון ארד .קודם כל
שנבין רגע-
חי אדיב:

אנחנו מנציחים את רון ארד-

אביבה גוטרמן:הוא מונצח.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

לא ,לא ,שאין כוונה-
...הנצחה ערכית פדגוגית-
רגע שנייה ,שנייה ,למעט הצעדה שנעשית ,אין כוונה לקרוא רחוב או מוסד על שמו,

אני צודק?
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חי אדיב:

כל עוד החלטת יד לבנים-

נוה גור:
חי אדיב:

הבנתי ,את זה הבנתי ,קודם כל שנדע מה התשובה.
כן ,כן ,כן ,כן.

נוה גור:
חי אדיב:

יופי ,אל תצעק ,לא חייבים לצעוק.
כן אני יודע ,אתה לא מקשיב.

נוה גור:

אני מקשיב אתה רק צועק ,אז אולי אתה לא שומע כשאתה צועק .זה דבר ראשון ,אז

קודם כל הבנו את התשובה .דבר שני ,אני לא בטוח שספציפית ,אני לא בקיא בהחלטות יד לבנים ,אבל יד
לבנים זה גוף שעוסק בחללי צה"ל .אני לא חושב שרון ארד מוגדר ככזה ,הוא עדיין לא מוגדר כחלל צה"ל.
משה חנוכה :ועדיין-
נוה גור:

רגע ,משה ,משה ,למה אתה קופץ? ככה אתה רוצה להנהיג את הדור הבא למנהיגות

שלך ,תן לנו לדבר בצורה מכבדת .אני קודם כל אומר שוב ,אני לא בטוח ,אני די בטוח שרון ארד לא מוגדר
כחלל צה"ל ,אחד .שתיים ,כיוון שהוא לא מוגדר כחלל צה"ל ,יש לא מעט סיטואציות במדינת ישראל ,אולי גם
בהוד השרון ,אני לא יודע ,שהם פחות שכיחות ,אבל שבהם מקימים מוסד או רחוב על שם מישהו בעודו
בחיים .יש אגב אצלנו גם הרבה תמונות של כל מיני כאלה שבעודם בחיים הם נמצאים בכל מיני מקומות
בעודם בחיים ,כך שאם זה בסדר אז אפשר כנראה גם את זה .שלוש-
משה חנוכה :ההערה שלך הייתה מיותרת.
נוה גור:

תודה רבה .כשיגיע זמנך-

משה חנוכה ... :הדיון הנכון.
נוה גור:

כשיגיע זמנך תוכל לחלק ציונים ולומר לחבר מועצה מה אתה חושב.

משה חנוכה :מיותרת ,לא במקומה.
נוה גור:

סיימת?

משה חנוכה :ערבבת-
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סיימת לומר מה אווילי ומה טיפשי?

נוה גור:
משה חנוכה :כן.
נוה גור:

יפה ,אז תסתכל במראה ואולי תוכל להבין מה אווילי וטיפשי .עכשיו אני אמשיך ,כיוון

שכך ,ראוי שאתה אדוני ראש העיר תחליט אם הקשר החם והאישי שיש לך עם משפחת ארד ,האם אתה
רוצה לבקש ללא קשר לבקשתה של חברת המועצה ,שכנראה נאלצה להגיע לפה כי בדרך זה לא הצליח,
האם אתה כראש עיר מעוניין להנציח את רון ארד בדרך זו או אחרת .היה וכן אתה מעוניין ,תבחן אל מול יד
לבנים אל מול כל מיני גורמים אחרים ,את הדרך האם ניתן במסגרת כל אותם מגבלות שאמרת ,ואותן
רגישויות ,אין לך רגישות יתירה יותר מכל אחד מהאנשים שיושבים פה ,כולנו מרגישים את אותה רגישות
לנושא הזה .והדבר האחרון אולי נתייחס לזה בהמשך ,אני מאוד מאוד שמח-
חי אדיב:
נוה גור:

איזה רגישות יש לו?
אדוני ראש העירייה ,תמשיך לזלזל ולצחוק בנושא חשוב כזה ,אני מאוד מאוד שמח

שאתה אומר :אני מסתכל על חללי צה"ל כמקשה אחת שאין הבחנה בין דם לדם ,כל חלל ראוי לקבל-
משה חנוכה ... :חתיכת חצוף.
נוה גור:

משה ,משה ,משה ,משה ,חתיכת חצוף תגיד במקום אחר ,לא בשולחן הזה ,ואם

אתה רוצה אז תעשה את זה בהרצאות שלך .אתה לא תגיד לי חתיכת חצוף .אנחנו נמחוק את זה ,משה אתה
תפריע לי-
משה חנוכה :תקשיב ,תקשיב-
נוה גור:

אני לא שומע את מזכירת המועצה מאפשרת לדיון הזה להתנהל בדרך הזאת ,אתה

לא תפריע לי באמצע הדיבור ,כי כשאתה תדבר אני אשתוק ,למרות דברי ההבל שתאמר .רגע ,רגע שנייה,
לא ,לא ,אני לא אגזים ,אני אגיד-
(מדברים יחד)
נוה גור:

אביבה ,אני רוצה לשקף-

משה חנוכה :תחזור בך מהשורה הזו.
נוה גור:

אני רוצה-
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יואב רוזן:

בושה ,בושה ,אח שכול ,תתבייש.

נוה גור:
דובר:

אח שכול ,סיימתם?
כן.

נוה גור:

תמשיכו לנופף בציניות בנושא הזה.

משה חנוכה:

פוליטיקאי קטן תרתי משמע תתבייש.

משה חנוכה :בושה וחרפה.
יואב רוזן:

בושה-

נוה גור:

סיימת?

דובר:
נוה גור:

אתה צריך להתבייש בעצמך.
אני מתבייש בך בעיקר.

משה חנוכה :תחזור בעצמך.
נוה גור:

בך אני מתבייש ,אדוני ראש העירייה ,אני אחזור ואומר את המשפט ,אם אתה אינך

מבחין בין דם לדם בקרב חללי צה"ל ,וכך ראוי שיהיה דרך אגב ,כך ראוי שיהיה ,שכולם יקבלו את היחס הראוי,
אני מבקש ממך לא לשכוח ,שכשם שאינך עושה הבחנה שם אל תעשה גם הבחנה בכל הקשור לנפגעי
פעולות הטרור והאיבה ,כי אנחנו כשישבנו פה השבוע בישיבה ,הגיעו לפה משפחות שכולות ,בדיוק כמוך,
ובדיוק כמו כל אותם משפחות שכולות אחרות ,שמבקשות שלא יעשו הבחנה בינם לבין המשפחות האחרות.
אבל בישיבה הזאת לא הגיע אף נציג עירייה ,כיוון שהוא מסרב להגיע ,ובישיבה הזאת משפחות בוכות פה
ואומרות :נמאס לנו להגיע ולהתחנן לקבל אנדרטאות ,ונמאס לנו מהיחס של ראש העירייה אלינו ואנחנו נלך עד
הסוף .ולכן אדוני ראש העירייה ,תכבד את כל החללים באשר הם ואל תעשה הבחנה ,ואת אותו כבוד שאתה
מדבר פה על כל אחד מהאנשים תיתן לכולם.
משה חנוכה :אני רוצה להתייחס ,קודם כל אני רוצה לברך את נאור ,נאור אני חושב שזו הצעה ראויה
וחשובה ,אני חושב שטוב שיש תושבים שעושים פעולות אקטיביות סביב הערכים שלהם ,ואני חושב שיש נתיב
לקדם אותה ואני אשמח ללכת יחד אתכם ליד לבנים ,כדי לדבר ולבחון מה אפשר לעשות בכדי לשמור על
האיזון ,גם לא לפגוע במשפחות שכולות וגם כדי לקיים הנצחה ראויה לרון ארד ,זה דבר ראשון.
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אני חייב להגיד שהדם רותח כששומעים נבחר ציבור כמו נוה גור ,שבשם פוליטיקה כאילו מכר את כל הערכים.
שמסוגל לשבת כאן ולדבר לאדם שהוא קודם כל אח שקול באמירות מזלזלות ,בהטפת מוסר .ייקח עוד הרבה
שנים נוה ואני מאחל שלא תדע ולא תחווה ולא תצטרך לעמוד בחיים בסיטואציה שבה עמד ראש העירייה חי
אדיב ,אני חושב שאתה צריך להתבייש כשאתה הולך כמו גנב בלילה ומחפש סככות הנצחה בבית ההורים
שלו לזכר אחיו הגיבור שנהרג-תוך כדי היתקלות עם מחבלים ,אני חושב שאתה צריך להתבייש בזה שאתה
בוחר קרדום פוליטי לחפור בו במקומות שבהם לא צריך ,ואני חושב שאני מתבייש ברגע הזה שאני צריך
לשמוע אותך ,לראות את הסגנון הזה הציני ,הסרקסטי ,במקום שבאמת לא מתאים ,זה ודאי לא מכבד את
הדיון על הנושא כל כך חשוב הזה ,מה שמשמח אותי שנציגי יש עתיד יודעים בדיוק מי אתה בהליכים
המשפטיים שלהם מולך ,ועכשיו גם הציבור בהוד השרון יידע .אני חושב שההצעה הזאת ראויה נאור ,ואני
אשמח לעזור ולקדם אותה ,מבלי לפגוע במשפחות שכולות וכדי לקדם את זה בצורה מכובדת.
חי אדיב:

תודה רבה ,אני אסתפק בדבריך ,תודה.

אמיר כוכבי:

אני רוצה להגיד  2דברים ,אחד כמו שציין נוה ,רון ארד מעולם לא הוכרז כחלל צה"ל ,יש לזה

אמירה ערכית ומערכתית ומשפחתית אישית מאוד חשובה לכל שלושת המישורים האלה .אני חושב שהניסיון
העלוב להתחמק מקבלת החלטה פה ולהיתלות באיזה שהיא אמירה של בית יד לבנים המקומי לפני  30שנה,
זו זריקת אחריות ,אפילו פחדנות .אני שמח שמשה מוכן להיפגש איתם כדי לנסות לקדם את זה ,אבל משה
הוא לא ראש העירייה .וראש העירייה גם בנושא הזה ,כמו בכל נושא אחר ,כשהוא צריך להחליט בין א' ל-ב',
הוא בוחר ג' ובורח כל עוד יש לו את מי להאשים.
זה מצער מאוד ,כי מעל  1,000איש חתמו על העצומה שמבקשת מוועדת שמות לקיים דיון רציני בעניין הזה,
ובמקום זה ,זה מגיע למועצת עיר ,זה נראה כמו שזה נראה .אז זה עוד לא מאוחר ,ועדיין אפשר לקבל
החלטה ,כי ההחלטה שקיבלתם לפני שנייה מבוססת על אמירה לא נכונה ,האיש לא חלל צה"ל ,לכן אין שום
רלוונטיות לאמירה של בית יד לבנים ,ובכל מקרה ,גם את התהליך הזה אפשר לעשות איתם מעכשיו ,אבל
מועצת העיר היא ריבונית להחלטות שקורות בעיר .ואם יש פה מנהיגים שמפחדים להנהיג שלא ינהיגו שילכו,
לא נכעס ,תודה.
מאיר חלוואני :אני מבקש להגיב ,או שאדוני רוצה לדבר אני אמתין.
יגאל שמעון:

לא.

מאיר חלוואני :תראה חי ,אני רוצה לפנות אליך מעל שולחן המועצה ,בהמשך למה שביקשו החבר'ה מיש
עתיד ,ולבקש ממך להפסיק בזלזול הזה של ועדת ההנצחה .יש לנו ועדת הנצחה בעיר שאנחנו מאוד
מתאמצים שתהיה איזה שהיא פינה ,אחרי שישבנו וביקרנו והחלטנו-
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חי אדיב:

על מה אתה מדבר?

מאיר חלוואני :אני מדבר על האנדרטה שהבטיחו שתהיה קיימת-
חי אדיב:

היא תתקיים כמו שסיכמנו.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,לא ,לא ,סיכמנו פה שהיא תקום במרץ ,עכשיו תגיד לי איזה מרץ? תגיד .כמו עם
הסיפור של הזה .אני אומר לך זה פשוט עצוב איך שזה מתנהל .הוועדה הזו קיימת ,ההורים מגיעים ,ואף נציג
עירייה לא מגיע ואתם לא עומדים בלוח הזמנים שהבטחתם ,ואם אתם לא רוצים שאנחנו נהיה שם בשביל
שזה יתקדם ,תגידו תעזבו את הוועדה הזו ,אבל תקיימו את מה שהבטחתם באופן מכובד גם לאחרים.
ואני לא נכנס לחשבונאות בשום פנים ואופן ,אבל התחייבתם ישבה המנכ"לית והתחייבה ,ישב אדריכל העיר
והתחייב ,הציגו פה את כל המונומנטים האפשריים שיכולים להיות ,ובסוף בושה וחרפה ,באמת בושה וחרפה.
אז אתם לא רוצים שנהיה שם בשביל שזה ייקרה אני מודיע לך עכשיו-
חי אדיב:

אבל זה לא היה נושא השיחה.

מאיר חלוואני :אבל אני אומר לך ,כי זה גם קשור לעניין של ההנצחה.
חי אדיב:

לא.

מאיר חלוואני :כן.
חי אדיב:

זה  2דברים שונים.

מאיר חלוואני :כן ,כי אנחנו הולכים-
חי אדיב:

היית מבקש לדעת לוח זמנים-

מאיר חלוואני :אנחנו הולכים כל שנה לביתו של רון ארד ושמים גם כן בלון ,והבת שלי נולדה בשם שלו ובאותו
תאריך-
חי אדיב:

יפה.

מאיר חלוואני :והכול בסדר .אבל תנו קצת כבוד לאנשים האלה שאינם .ותכבדו גם את ועדות העירייה מן
הסתם .תודה.
אביבה גוטרמן:אני רוצה משהו להגיד.
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חי אדיב:

כן.

אביבה גוטרמן:קודם כל אני ממש מצטרפת למה שמאיר אמר ,ואני זוכרת גם את הסיפור שהיה צריך להזכיר
את נפגעי טרור בימים החשובים של ימי הזיכרון וזה נעשה .והייתה התחייבות לעשות וצריך לעמוד בזה ,צריך
לעמוד בזה ולעשות .אני לא רוצה להגיד מזלזלים וזה ,אני פשוט מבקשת שזה ייעשה .הייתה הבטחה ,הדבר
הזה נסגר ,יש תיאומים ,יש כבר הכול ,חבר'ה פשוט לעשות את זה .לא צריך-
חי אדיב:

אני מסכים עם כל מה שנאמר פה אבל אני אתייחס-

אביבה גוטרמן:זה מיותר אפילו לחזור על זה .כן ,מיותר לחזור על זה.
חי אדיב:

מישהו רוצה להוסיף?

אביבה גוטרמן:אז על זה אני מסכימה-
חי אדיב:

כן ,כן.

אביבה גוטרמן:אני רק רוצה להגיד משהו לגבי רון ארד .נכון שרחוב זה דבר חשוב ,אני אישית חושבת
שהנצחה שנעשית בעיר הזאת לרון ארד כל שנה שבה באים-
חי אדיב:

אז רק תגידי מה זה.

אביבה גוטרמן:זו השקעה הרבה יותר מסתם לקרוא רחוב ,בינינו .אני חושבת שהעירייה משקיעה כל שנה
הרבה מאוד כסף באירוע מעולה ,מכובד ,שהוא הפך למוסד ,באים אליו מכל הארץ .יותר הנצחה מזה-
חי אדיב:

אין יותר.

אביבה גוטרמן:באמת אני חושבת-
חי אדיב:

אין יותר מזה .נקודה.

אביבה גוטרמן:זה אחד.
עדי ברמוחה :זה לא אין יותר מזה-
חי אדיב:

אין יותר מזה.

אביבה גוטרמן:בעיניי זו הנצחה.
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חי אדיב:

בעיניי אין יותר מהנצחה כזו.

אביבה גוטרמן:אבל אני רוצה מהניסיון-
חי אדיב:

זה הדבר הכי ערכי שיכול להיות.

אביבה גוטרמן:מהניסיון שאני מכירה את ההורים השכולים ,צריך ללכת אליהם לסגור את זה איתם ,אין מה
לעשות .אני אומרת לכם ,אני בהרבה מקרים שיושבים ,אתם לא מבינים ,לא נעים להגיד ,יש שמה מלחמת
עולם ביניהם על כל דבר ודבר .לא נעים כי מדובר בהורים שכולים וזה עצוב ,אבל אני אומרת לכם ,מלחמת
עולם שם על כל דבר .ויפה שלקחת את הכפפה נהדר ,אני בעד בהחלט שחי ,נכון כמו שאמיר אומר ,בכל אופן
ראש עיר ,תפנו תעשו הלוואי שתצליחו .מה אני אגיד לכם ,מהניסיון שלי של שנים איתם ,יש בעיה גדולה.
עדי ברמוחה :אני רוצה רק להגיד משהו ,הדיון פה קצת גלש לכל מיני משקעים שיש ולא היה צריך להגיע,
אבל הוא הגיע .אני רוצה רק לסכם ,כמו שאמיר אמר ,רון ארד זה מקרה יוצא דופן .רון ארד זה חלל שמקום
קבורתו לא נודע ,הוא אפילו לא הוכר כחלל צה"ל.
יגאל שמעון:

את הקראת עכשיו שהוא כן חלל.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,הוא לא הוכר כחלל ,מה פתאום .אני הקראתי שאומרים שהוא מת בין השנים-
יגאל שמעון:

תקריאי שוב את מה שאמרת.

עדי ברמוחה :ועדיין ברגע שהכריזו לא קיבל ,אז שרון אמר שהוא לא מקבל את ההחלטה .אני חושבת שיש
פה ,אני לא מזלזלת לרגע בצעדה הנפלאה שנעשית פה כל שנה ,אבל אני חושבת שמן הראוי כן למצוא וגם
אם לא רחוב וזה בעייתי ,כן לקחת קדימה את העניין של קריית החינוך בשקמים שמוקמת בימים אלה ,ואמורה
להיפתח בספטמבר  ,2018אלא אם כן תדחו ,אמרתי אמורה ,אני חושבת שזה יהיה מכובד ומכבד ואני מציעה
שתחשבו על זה ומשה תודה.
יגאל שמעון:

בניגוד לעמדת ועד יד לבנים מה שאת אומרת.

עדי ברמוחה :אני לא אומרת .זה לא קשור ,אל תכניס לי ,אתה כל הזמן מחפש לחרחר ריב ולהגיד-
יגאל שמעון:

אני שואל בניגוד-

עדי ברמוחה :בניגוד ל-
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יגאל שמעון:

להחלטת ועד.

אמיר כוכבי:

אתה רוצה לעשות פוליטיקה על הנושא הזה.

עדי ברמוחה :ואני לא שם ,אני לא שם ,זה לא בניגוד ל .-יש לבנים-
חי אדיב:

טוב ,אני רוצה לסכם .שמעתי את כולם ,התחלנו ברון ארד וגמרנו עם פעולות האיבה .שנייה,

התחלנו עם רון ארד והמשכנו עם פעולות האיבה ,ביקשתם כרגע בסיכום של כל הדברים שלכם לכבד את
פעולות האיבה.
עדי ברמוחה :לא ,אני ביקשתי-
חי אדיב:

שנייה ,שנייה ,תנו לי ,אני לא מתווכח ,אני מסכם את מה שהבנתי מכם ,ואני מסכם את זה.

ביקשתם לכבד את הוועד ואת ההחלטה .אז ניצה אני אומר לך פה ,אני מבקש לישיבה הבאה לקבוע לוח
זמנים מתי האנדרטה תוקם ,לא צריך לעשות ועדה בשביל זה .מהנדס העיר אדריכל העיר ייתן לוח זמנים
במקום שנקבע וסוכם ,ויהיה לוח זמנים ותדעו אותו .זה אני מכבד את הוועד .אבל באותה מידה אני אומר לכם
תכבדו את יד לבנים וכולכם במילים מנומסות שמתם פס עליהם .יש החלטה שלהם ביד לבנים לא מנציחים
את הילדים ,גם אם אני חלוק עליהם .אבל יש החלטה שלהם אז תכבדו אותם .אתם לא רוצים לכבד אותם,
אתם אומרים תעשו דיון ,תביאו אותם לדיון ,יש החלטה שלהם ,אז בבקשה לכבד אותם .ומי שרוצה לשכנע
אותם שילך לשכנע אותם ,אני לא הולך לדבר איתם .לא דיברתי איתם  14שנה על זה ,לא אדבר איתם גם
היום ,נקודה סוף יוצאים לדרך.
מאיר חלוואני :אני מצטער אדוני ,אנחנו לא שמנו פס-
חי אדיב:

להוריד את זה מסדר היום בבקשה נקודה.

מאיר חלוואני :מה זה להוריד? אתה מנהל דיון-
עדי ברמוחה :למה להוריד-
מאיר חלוואני :מה זה להוריד? אבל אנחנו מנהלים דיון.
חי אדיב:

היה דיון...

מאיר חלוואני :אבל אנחנו מנהלים דיון.
יגאל שמעון:

 ...מי בעד הצעת החלטה שלה ומי נגד הצעת החלטה שלה.
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עדי ברמוחה :בדיוק .משה היות ואתה הצעת את עזרתך אני מקווה שתצביע בהתאם.
יגאל שמעון:

טיפה תכבדי את האנשים ,עדי.

חי אדיב:

הוא מכבד את יד לבנים ,לא רק את פעולות האיבה.

יגאל שמעון:

לפחות תבואי תגידי ,את יודעת מה ,בואי תגידי תני לי להיפגש עם יד לבנים ,תני לי להיפגש

עם הוועד ואחרי זה נשוב ולדון .משהו שלכבד אותם-
נוה גור:
יגאל שמעון:

איך זה קשור ליד לבנים יגאל?
אבל לא ,בואו נקבל החלטה בניגוד לעמדה שלהם ,נו באמת.

עדי ברמוחה 5 :חודשים-
יגאל שמעון:

בניגוד לעמדה שלהם.

עדי ברמוחה :יגאל שמעון-
יגאל שמעון:

לא מעניין אותי.

עדי ברמוחה 5 :חודשים-
יגאל שמעון:

לא מוכן.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :לבוא בדין ודברים עם  ...אי אפשר היה לנסות לעשות איזה שהוא ניסיון?
יגאל שמעון:

לא ,אני לא אעשה שום דבר-

עדי ברמוחה :למה?
יגאל שמעון:

בניגוד להחלטה שלהם.

חי אדיב:

לא יוצאים בניגוד להחלטה שלהם נקודה ,מה לא ברור? תכבדו את מה שאתם רוצים שמישהו

אחר ,אז אתה לא יכול לכבד אחד כי נוח לך ומישהו אחר אתה לא מכבד .איזה מן התנהלות זו?
ניצה משה:

רבותיי אני מעלה להצבעה -מי בעד הצעת ההחלטה?

מאיר חלוואני :לא ,אבל אתה גם לא יכול להגיד שאנחנו שמים עליהם פה ,כי אנחנו לא שמים פס.

39

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה מן המניין מס'  11/17מיום 13.9.17

חי אדיב:

כי אתם רוצים לקבל החלטה בניגוד להחלטה שלהם.

מאיר חלוואני :קודם כל זה לא נכון מה שאתה אומר-
חי אדיב:

תדברו איתם לפני זה.

יגאל שמעון:

כן ,כן.

מאיר חלוואני :אל תגיד לי אתה כן ,כן.
חי אדיב:

אז אני מודיע לך...

מאיר חלוואני :כי אף אחד לא שם פס על אף אחד .אתם נוח לכם להשמיע את זה ,ואתה אומר כן ,כן.
עדי ברמוחה :אתה מחפש כל הזמן איפה לבוא להתנגשות.
יגאל שמעון:

אני מודיע לך שאני לא אעשה שום דבר נגד ההחלטה של הוועד.

עדי ברמוחה ... :כל הזמן אתה מחרחר מלחמה...
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:מה בסוף? מה ההחלטה?
יגאל שמעון:

ההחלטה האם לקבל-

ניצה משה:

רגע.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

לא ,היה כבר דיון ,ישבתם על דיון-

חי אדיב:

היה דיון.

ניצה משה:

עוברים להצבעה.

חי אדיב:

מי בעד.

ניצה משה:

רבותיי ,מי בעד הצעת החלטה כפי שהוצגה פה על ידי חברת המועצה עדי ברמוחה ,מי בעד?

עדי ,מאיר ,נוה ,יעל ואמיר.
יגאל שמעון:

מי נגד?
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ניצה משה:

מי נגד?

יגאל שמעון:

אופיר ,חי ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,תקוה ורוזן ומשה.

חי אדיב:

ואביבה בעד לדבר עם יד לבנים.

אביבה גוטרמן:אני בעד לדבר-
חי אדיב:

עם יד לבנים.

יגאל שמעון:

רק שנייה ,מי נמנע?

ניצה משה:

מי נמנע? אז אביבה נמנעת.

יגאל שמעון:

אביבה נמנעת.

ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה.

עדי ברמוחה ... :שהצעת החלטה כזאת לא עוברת בצורה הכי חלקה-
חיים שאבי:

 ...בניגוד לוועד.

עדי ברמוחה :חיים שאבי אני לא מדברת אליך.
חיים שאבי:

זה טוב...

עדי ברמוחה :אבל אני לא דיברתי אליך ,אבל אני לא מדברת אליך ,לא דיברתי איתך.
חי אדיב:

נגד יד לבנים?

ניצה משה:

רבותיי ,אני עוברת להצעה הבאה.

עדי ברמוחה :אל תסדר את זה כנגד יד לבנים ,בהצעת החלטה שלי אין שום מילה כנגד יד לבנים-
חי אדיב:

אבל יש החלטה שלהם כבר.

עדי ברמוחה :יש פה הצעת החלטה ,תקבל אותה-
חי אדיב:

מלפני  20שנה.
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עדי ברמוחה :ותתחיל לפעול יחד עם יד לבנים ,תעשה את הפעולות הנדרשות ,אל תהפוך את המילים שלי-
חי אדיב:

כבר פעלתי על נושאים אחרים והם לא הסכימו...

עדי ברמוחה :אני בניגוד אליכם מדברת ומגיעה בגישות חיוביות ,ואתם באים במלחמה.

הצבעה:
 5בעד הצעתה של הגב' עדי ברמוחה כפי שהוגשה :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר
כוכבי
ויעל ברזילי.
 8נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן,
אופיר
טואיל.
 1נמנעת :אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :79/17
לאחר הבהרה כי עקב החלטת וועד המשפחות השכולות/בית יד לבנים ,בנושא הנצחה ,יש
להפנות אליהם את הבקשה ,ונושא הנצחת רון ארד הוסר מסדר היום.

ב .הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  - 1.6.17קביעת "מעין תקן"
עירוני
בתאורת רחוב ומניעת זיהום אור.
ניצה משה:

אני עוברת-

עדי ברמוחה :למה? במלחמה יש-
ניצה משה:

להצעה הבאה .הצעה מספר  2הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר

חלוואני .רקע :לאחרונה החלה ,מדובר על תאורת רחובות תאורת לד .רקע :לאחרונה החלטה עיריית הוד
השרון להעביר את תאורת הרחובות לתאורה מסוג תאורת לד המפיקה אור ,המכיל אורכי גל ,אשר חשיפה
אליהם בזמן הלילה ,זמן פעולת תאורת הרחובות במרחבים הציבוריים ,גורמת לשיבוש השעון הביולוגי,
להפרעה בייצור הורמון המלטונין ולמגוון רחב של בעיות בריאותיות .במענה לשאילתה שהוגשה על ידי חבר
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המועצה נוה גור ,בישיבת מועצת העירייה באפריל ,עולם ממצאים כי גופי התאורה שהותקנו ברחבי הוד השרון
ועוד אלה המתוכננים להיות מותקנים בעתיד בעיר ,חורגים מהוראות והנחיות הוועדה הבין משרדית
לסטנדרטיזציה ,שאמונה על הנחיות ,הכללים ,ההגדרות ,המפרטים ,והמכרזים ודרכי העבודה בכל הקשור
לתאורת רחוב במדינת ישראל.
הצעת החלטה :עיריית הוד השרון תאמץ רשמית את הוראות והנחיות הוועדה הבין משרדית לסטנדרטיזציה
ולקביעת מעין תקן עירוני התואם להנחיות אלה ,של כל תאורת הרחוב בהוד השרון ,בכל מכרז ו/או הסדר
עתידי לאספקת גופי תאורת רחוב ,תחייב כל ספק בעתיד לעמוד בכל האישורים ,ההוראות וההנחיות על פי
תקן זה והנחיות הוועדה בכל שלושת הסעיפים :טמפרטורת צבע אור ,רמת קרינה בתחום הכחול ,עבור עיר
חכמה ,ותחליף את כל גופי התאורה שהותקנו עד כה ברחבי  DALIממשק העיר בגופי תאורה תואמים תקן
זה.
יגאל שמעון:

אני מבקש לא להעלות לדיון בנושא הזה.

ניצה משה:

אני לא יודעת אם שמעת ,אבל אם שמעתם ,אבל סגן ראש העירייה ביקש שלא לקיים דיון.

דובר:

לא ציפינו למשהו-

ניצה משה:

נוה בבקשה.

משה חנוכה :רגע ,עכשיו חולק כאן חומר ,למה לא חולק  24שעות לפני הישיבה.
ניצה משה:

לא ,לא ,לא ,אני לא ,מי חילק חומר?

משה חנוכה :אני לא יודע ,מי חילק?
עדי ברמוחה :נוה גור.
משה חנוכה :מה זה ההפקרות הזאת?
ניצה משה:

אז תאספו את החומר בבקשה.

משה חנוכה :תאספו את החומר ,מה זה...
ניצה משה:

תאספו את החומר ,אל תעיינו בו.

יגאל שמעון:

אתה עובר על החוק ,אני לא מאמין.
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משה חנוכה :צריך  24שעות לפני הישיבה ,זה לא שכונה פה ,זה ישיבת מועצת עיר.
יגאל שמעון:

אני לא מתייחס ,אני רק פשוט מאוד מבקש ,אני מבקש לא לדון-

ניצה משה:

אבל נוה קודם כל צריך להסביר ,יש לו עד  10דקות-

אביבה גוטרמן:תסביר את זה ,זה מעניין אותי ,שקשור לבריאות שלנו.
יגאל שמעון:

כן נוה בבקשה.

מאיר חלוואני :לא ,איזה מזל שאתם אומרים לנו להחזיר את החומר ,מה זה?
יגאל שמעון:

מה?

מאיר חלוואני :אתה רוצה להעמיד אותנו בפינה?
ניצה משה:

לא ,לא.

יגאל שמעון:

מן הדין היית שולח לנו יום לפני שנקרא.

מאיר חלוואני ... :שמים פס.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני ... :עמדתם על כך שהוא לא.
ניצה משה:

רבותיי-

משה חנוכה :אחרי הישיבה ובכתב ...מה קרה?
ניצה משה:

רבותיי ,יש סעיף בתקנון שקובע את מועדי הגשת חומר-

משה חנוכה :תקנון זה תקנון.
ניצה משה:

לפיזור חומר לקראת ישיבת מועצה ,זה הכול.

אביבה גוטרמן:גם התקנון זה לפי הרב נוח.
ניצה משה:

לא נכון ,אביבה ,אביבה ,במקרה הזה אני שומרת-

אביבה גוטרמן:בסדר ,יאללה ,בסדר.
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ניצה משה:

אל תגידי יאללה ,כי במקרה הזה אני שומר הסף.

אביבה גוטרמן:פתאום דקדוקי עניות.
ניצה משה:

למה ,הנה ,חנוכה ביקש-

משה חנוכה :מקודם כשלא היית פה היה גם דקדוקים עליי.
ניצה משה:

ולא נתתי לו.

משה חנוכה :ביקשתי לדבר דקה בסוף ולא נתנו לי.
אביבה גוטרמן:באמת?
ניצה משה:

כן.

משה חנוכה :כי היא התחילה ,כי היא פתחה.
ניצה משה:

לא ,גם לא התחילה היא פתחה ,אתה צריך להעביר בכתב לפני.

משה חנוכה :בכתב ,נכון ,נכון.
ניצה משה:

ופה  24שעות תעבירו. ,

יגאל שמעון:

נוה בבקשה.

אביבה גוטרמן:טוב יאללה ,תני לו להסביר.
נוה גור:

אני שואל את עצמי ,מתי הפכנו לכזאת התרמה בשולחן הזה .אני שואל את עצמי-

משה חנוכה :ברגע שחברי מועצה ...כמוך.
נוה גור:

ברגע שמשה חנוכה ימשיך לדבר ככה ,אני מצפה ממך יגאל שמעון ומאנשים נוספים

להשתיק את הביזוי הזה.
יגאל שמעון:
נוה גור:

הבמה שלך.
זו תת רמה בהתגלמותה בשולחן הזה ,שנציגי ציבור-

משה חנוכה :שפועלים בניגוד התקנון.
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זו תת רמה-

נוה גור:

משה חנוכה :מחלקים חומר.
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:

רבותיי-
זו תת רמה-
יש לו  10דקות שידבר.
שמי שמתהדר בלחנך דור של מנהיגים ,זו תת רמה שאני מתבייש שכאן אנחנו

יושבים .עכשיו אני רוצה להזכיר שביקשתי להציג מצגת ,תלך משה אל תשמע ,אתה לא ראוי לשמוע בכלל.
שביקשתי להציג פה מצגת ,כי אתה אדוני סגן ראש העיר תומך בשמירה על איכות הסביבה ועל ברזיל ,ועל
עצים בברזיל .ואז גיליתי שאם מגישים בקשה להציג את הדבר הזה במצגת ,אז לחברי מועצה אין זכות להגיש
מצגת ,רק לראש העירייה יש זכות להראות פה כל מיני תמונות יפות של אגמים ושל העיר הזאת .גם אתה
אדוני ראש העיר ,תתבייש שבשנת  2017לחבר מועצה לא ניתן להציג מצגת .אני אומר לך תתבייש על זה.
כי אני שואל את עצמי ,איזו פוליטיקה אתה רוצה שתהיה פה בעיר הזאת .פוליטיקה כוחנית דורסנית שלא
מאפשרת לחבר מועצה להציג ,אני מתבייש בך על זה .ואני מתבייש בסגן ראש העיר שלא מאפשר להציג את
הדברים האלה .וכשאנחנו פונים ומבקשים לדבר דקה ,אומרים לנו באותה ישיבה' :לא ,אתם לא יכולים לדבר.
אתם צריכים מראש '.ואז כל מיני הנחיות ,וכל מיני דברים כאלה .אז אתם-
ניצה משה:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

יש תקנון.
כנראה איבדתם את הפרופורציות במדינה הזאת .עכשיו לעניין הנושא עצמו .גם פה-
אני מבקש שתבדוק ...אם יש בזה אמת.
גם פה.
תעשה בדיקה.
אם יש אמת במה? תשאל .מה? מה השאלה? תשאל ,תשאל עוד שאלה מבזה .מה

השאלה?
חי אדיב:
נוה גור:

בהשמצות המבזות.
מה השאלה אדוני ראש העיר? תתבייש .יש פה דיון בנושא ועדת ביקורת ,אני רוצה
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להציג מצגת ,אתה לא מאפשר ,אתה איש חלש שלא מאפשר את זה .ככה נראית המועצה שלך.
חי אדיב:

אדם רציני שרוצה...
עכשיו אני ,עכשיו-

נוה גור:
חי אדיב:

 ...מאיפה אני יודע מאיפה המצאת את המסמכים האלה?

נוה גור:

ניצה תגידי לי מתי מתחיל ה 10-דקות שלי.

חי אדיב:

דבר ,דבר.

ניצה משה:

יש לך עוד .9

חי אדיב:

דבר ,אני מקשיב.

נוה גור:

אני לא חייב שתקשיב ,אתה ממילא לא מבין.

יואב רוזן:

חצוף-

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אתה יכול לדבר ,אני לא יכולה להיות שוטר של חברי המועצה.

חי אדיב:

זה הזמן שלו לא שלך.

ניצה משה:

כל עוד יש פה מעל  3חברים ,הדיון ממשיך .זה התקנון.

(מדברים יחד)

ניצה ,אם אנשים לא רוצים ,תעלי בבקשה להצבעה מי בעד ההחלטה שלי בבקשה.

נוה גור:
ניצה משה:

או.קיי.

חי אדיב:

סיימת לדבר?

נוה גור:

לא .אבל אני מבין שאתה רוצה להתקדם ,בוא נתקדם .תעלי להצעה בבקשה,

בבקשה ,מה את בודקת ניצה?
מאיר חלוואני :עכשיו ,עכשיו תעלי.
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עכשיו בבקשה תעלה.

נוה גור:

מאיר חלוואני :כי את שומרת הסף ,לא ,לא ,את שומרת הסף ,את שומרת הסף ניצה? עכשיו תעלי להצעה.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

לא הבנתי מה אתה רוצה.

מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,רק שתדע שהקרקס הסיני נמצא במדינה עכשיו.
חי אדיב:

כן.

ניצה משה:

אבל מאיר-

מאיר חלוואני :אם אתה מתכוון להביא אותו לא צריך.
ניצה משה:

מאיר-

מאיר חלוואני :לא מאיר-
חי אדיב:

למה? כשהבאתי אותו להוד השרון התנגדת.

מאיר חלוואני :נכון.
ניצה משה:

מאיר-

מאיר חלוואני :תשים אותו ליד הבית שלך.
ניצה משה:

מאיר יש זכות ,לא ,יש זכות ליגאל לנמק .הוא רוצה לנמק.

נוה גור:
חי אדיב:

ניצה ,ניצה ,תודה ,אני אקח את ה 10-דקות שלי .אני רוצה שחזרו ,שיכלו להקשיב.
תנמק.

נוה גור:
חי אדיב:

אני אדבר את ה 10-דקות שלי.
לא ,אבל ויתרת.

נוה גור:
חי אדיב:

לא ,לא ויתרתי ,אני לא ויתרתי ,אני לא ויתרתי.
קדימה.
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נוה גור:
חי אדיב:

אני לא ויתרתי ,אני לא ויתרתי על שום  10דקות.
בינתיים עבר הזמן שלך.

נוה גור:
חי אדיב:

אני לא דיברתי.
הזמן עבר.
אתה מפריע לי לדבר.

נוה גור:
חי אדיב:

הזמן עבר ,ותגידי לי כמה דקות יש לו עוד לדבר.

ניצה משה:

עוד  9דקות ,בלי הפרעות.

חי אדיב:

הלאה.

מאיר חלוואני ... :עוד זמן ,אדוני ראש העיר.
חי אדיב:

לא ,אני מכבד אותה לכן אני לא מתווכח איתך.

נוה גור:

תשב ,תשב ,תשב ותהיה רגוע.

ניצה משה:

 ...אמרתי שאני שומרת הסף.

חי אדיב:

קדימה ,טוב.

נוה גור:

כל הנושא הזה שאני מדבר עליו עכשיו ,הוא נושא שאני מעריך שרוב חברי המועצה

כמוני לא היה להם מושג לגבי העניין הזה עד לפני כמה חודשים ,גם אני לא הכרתי .ואני דווקא אומר את זה
לך יגאל שמעון כמי שכן מעורב בנושאים הללו ,שאפשר להסתכל בציניות על עוד משהו שיכול לפגוע באיכות
החיים ובבריאות האנשים פה .אבל אפשר גם לא להסתכל על זה בציניות .אני הגשתי פה שאילתה לפני
מספר חודשים ,שביקשתי לדעת מה קורה פה עם הוד השרון בנושא תאורת לדים .וישבו איתי כמה אנשי
מקצוע ואמרו שמה שקורה פה בהוד השרון זאת צרה אחת גדולה שקורית בעוד כמה ערים ,אנחנו לא שונים.
בערים רבות במדינת ישראל החליטו לעבור לתאורת לדים ,מתוך כוונה לחסוך בחשמל ,וזו החלטה טובה ,זה
בסדר גמור.
אבל בשנים האחרונות ,בעשור האחרון ,מגלים ,יש המון המון מחקרים אגב ,כל מי שיושב פה מכיר את זה
מהטלפון הסלולרי ,שאומרים שלא מומלץ להשתמש בטלפון סלולרי לפני השינה .למה? כי הקרינה הזאת של
האור הכחול הזה ,היא קרינה שפוגעת בנו כיצורים חיים ,אגב לא רק בנו אלא בכל בעלי החיים .ויש פה בסעיף
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 3ציטוט של פרופ' אברהם חיים ,שמתאר את הבעיה של אותה תאורה שפוגעת בסופו של דבר בהפרשת
המלטונין ,שזה מייצר מחלות סרטן ובעיות קשות בריאותיות אחרות.
ואני מציג פה יגאל ,את עמדת הגופים הרשמיים במדינת ישראל ובארצות הברית .יש כמה גופים כאלה ,יש
ארגון הרופאים האמריקאי שאומר שחייבים לשנות את תאורת הלדים הזו .ויש את משרד הבריאות שפרסם
בנושא הזה נייר עמדה .וכל הדברים שאלה שאני אומר פה מצוטטים והובאו לעיונכם באותם דפים שאתם
מסרבים לקרוא .וגם רשות הטבע והגנים הוציאו בנושא הזה הנחיה וקבעו דבר כזה שנקרא ספר כחול ,והספר
הכחול בא ואומר אנחנו פה חייבים לפעול על פי איזה שהם קריטריונים .יש  2סוגים של תאורת לדים .ואגב
יגאל הם לא עולים יותר אחד מהשני .גם אותה תאורת לדים שהיא זו שעומדת בקריטריונים באותם
קריטריונים באותו פרק  08בספר הכחול שקובע בדיוק את אותו מפרט מה צריך לעשות כדי למנוע את האור
הכחול הזה ,מפורט הכול בספר הכחול .עכשיו בא אזרח שהוא בתחום ,גר ברחוב ישורון ועשה בדיקה,
והבדיקה הזאת מפורטת לכם פה בסעיף .6
אגב אם אתה רוצה קצת להבין גם אני יותר ויותר מעמיק ,יש דבר כזה שאומר מה זה האור הלבן ומה זה
האור הצהוב .התאורה הישנה שאתה מכיר זה האור הצהוב ,אם תסתכל ברחובות רוב העיר בהוד השרון כמו
הרבה ערים ,יש תאורה צהובה ,זה תאורה שעובדת על חום ,והיא תאורה בריאה לנו כבני אדם .האור הלבן
הזה התאורה שיש ברחוב ישורון ובעוד כל מיני מקומות ,אותה תאורה שיש בסלולר זה האור הכחול .ויש מושג
שנקרא קלווין ,שאתה אומר כל זמן שזה בטווח בין  2,000ל 3,200-קלווין אתה עומד בטווח המותר לבני אדם.
וכשהוא עשה פה בדיקה ,אגב זה תשובות שאתם נתתם ,אני לא נתתי ,בשאילתה נתתם ,הקלווין שלנו פה
עומד על  4,217קלווין.
ואם תסתכל גם במסמכים שהעברתי לכם ,יש פה כתבה מגלובס שבה מתאר אותו פרופ' את הסכנות שיש
ובאורח פלא הצילום שיש פה ,זה מגלובס ,מעיתון גלובס ,הצילום שיש פה זה מרחוב ישורון .הוא בא ואומר
ברחוב ישורון הנה דוגמא לתאורת לדים שפוגעת בבריאות של הילדים שלנו ,של אותם אנשים .עכשיו שתבין
שגם שאנחנו ישנים התאורה הזאת חודרת .אותו תושב מהרגע שהתקינו לו תאורת לדים ברחוב ,הציפורים
מצייצות בלילה כל הלילה .עכשיו אפשר להגיד שאנחנו פה משחקים משחקים ,אבל ערים כמו מודיעין וכמו
נצרת עילית וכמו ירושלים ותל אביב החליטו לאמץ את התקנות האלה ,לאמץ את התקנות האלה ולפעול על
פיהן ולהזמין תאורת לדים כמו שמזמינים פה כדי להמשיך ולחסוך ,רק שעומדים באותם תקנים שקבע משרד
הבריאות שקבעו בארצות הברית וקבעו בקרב הרבה מומחים.
אז מה אנחנו מבקשים פה בהצעה הזאת שאתם בחרתם לא לדון בה ,כי היא לא מספיק חשובה? אחד זה
לאמץ בכל מפרט שמוציאה עיריית הוד השרון ,מי שאחראי על הנושא הזה בעיר ,לאמץ את אותם 3
קריטריונים ,מה הטמפרטורה המותרת ,ומה רמת הקרינה ,אגב לזכותה של עיריית הוד השרון ייאמר שאותם
לדים שהיא רכשה הם לדים שנחשבים ברמה גבוהה ,שגם מאפשרים בעתיד בכל נושא של עיר חמה לעשות
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כל מיני שימושים .אבל לאמץ את אותם תקנות שמעתה ואילך כל תאורה שמוזמנת תעמוד בתקנות האלה ,זה
אחד .שתיים ,לעצור כל הזמנה עתידית שצפויה עכשיו יגאל ,לא להוציא כספים בנושא הזה .שלוש ,להחליף
את כל גופי התאורה ,יש היום כ 1,000-גופי תאורה של לדים בהוד השרון שלא עומדים בתקן ,בסך הכול זה
תשובה שאתם נתתם  ,750הגיעו כבר לכדי  ,1,000שהם לא עומדים בתקנים הללו ,שהם חורגים פי  2ויותר
ממה שמותר.
ומה שאני אומר בעניין הזה יגאל ,מה שאני אומר בעניין הזה ,זה שלוקחים את אותו ספק שעובד אתכם ואולי
יעבוד אתכם ,ואומרים לו :בוא תחליף עכשיו במסגרת המכרזים והדברים שאתם תעשו ,בוא תחליף עכשיו את
מה שצריך .צריך לזכור שהוא לא מחליף את כל העבודה שהוא עשה ,הוא בסך הכול מחליף שם רכיב אחד
מסך כל הרכיבים ,ואם הוא ישקיע פה עוד הרבה שנים אז לא תהיה לו בעיה .והדבר האחרון שאני מבקש-
יגאל שמעון:

איך אתה יודע שיש...

נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

רק שנייה ,אני עוד שנייה אתייחס בשמחה ,תן לי רק להשלים.
כן.
אני מציע לקיים דיון אמתי עם מומחים ,אני יכול לדאוג לעזור ,להביא את אותו תושב

ואת אותם אנשי מקצוע ואת אותו פרופ' וכל מי שתרצה ,כמו שעשית פה אז בנושא הטאבלטים ,קודם כל אני
מציע לך תעשה את זה בהקדם ,כדי שתוכל להבין את הנושא הזה .אני מבקש לסיים במשהו אחד ,תראו
אפשר להמשיך לזלזל פה בזלזול-
יגאל שמעון:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

אוי נו באמת-
לא ,לא ,תקשיב בבקשה ,תקשיב רגע מה אני אומר-
 ...מקשיבים לך בקשב רב ,אז דבר.
 ,100%אז תרשה לי בבקשה .בעיניי זה שלא יושבים פה אנשים זה זלזול 100% .אז

אני בא ואומר עכשיו ,הנושא הזה שגם אני לא הכרתי אותו ,היה נראה לי קצת הזוי בהתחלה ,מה אנחנו
מבינים בעניין הזה .אבל כשהתעמקתי בו וכששמעתי את אותם אנשים ,אז אני אומר כמה דברים :אחד ,אם
עד עכשיו לא הייתה ידיעה ומודעות לעניין הזה ,אי אפשר פה להגיד בשולחן הזה ,לא ראש העיר ,לא אתה,
לא אני ולא אף אחד מעובדי העיירה שלא ידענו לא שמענו ,אנחנו יודעים את זה עכשיו ,יש לנו חובה לבדוק את
העניין הזה גם אם לא מסכימים עם זה ,לפחות יש חובה לבדוק .כי הנזקים שיש לדבר הזה על בריאות ,על
מחלות סרטן ,אגב אומרים שאפילו על פגיעה בראייה שגורמת הרבה פעמים לתאונות-
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יגאל שמעון:

מי אומר לך את זה.

נוה גור:
יגאל שמעון:

כל מה שאמרתי ,הנה הצגתי לך-
תראה לי...

נוה גור:
יגאל שמעון:

אתה רוצה אני מוכן בבקשה ,אני מקריא לך ,אני מקריא לך בבקשה יגאל.
אל תקריא לי.

נוה גור:
יגאל שמעון:

נו אז אני אומר לך-
מסמך של משרד הבריאות.
יש  4גורמים שציטטתי פה והמסמכים ,אם תרצה ,גם נעביר את זה במיילים ,כי לא

נוה גור:

רציתם לראות את זה פה 4 .גורמים שונים-
יגאל שמעון:

מה כתב משרד הבריאות.
בבקשה אני מוכן להקריא לך" ,משרד הבריאות ממליץ להעדיף" ,אתה רוצה שאני

נוה גור:

אקריא" ,להעדיף שימוש בנורות לד אשר שיעור אורכי הגל הכחולים בהם נמוך באופן יחסי .להעדיף שימוש
בנורות מסוג לד בכבישים בינעירוניים בלבד ולא במרחבים הציבוריים ".וככה גם אומר ארגון הרופאים
האמריקאי שמזהיר שתאורת רחוב מסוכנת לבריאות שלנו ,היא פוגעת בהרבה אלמנטים ,גם הוא מדבר שמה
על המלטונין וכל מה שאמרתי ,יש רשימה ארוכה .רגע שנייה ,רק משפט אחרון ,תעשה עם זה מה שאתה
רוצה ,אתה רוצה להתעלם תתעלם.
יגאל שמעון:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

לא ,לא.
אני אומר לך-
לא מתעלם מכלום.
אז אני אומר לך שהוקמה ועדה בין משרדית בין כל משרדי הממשלה ,שהיא זו

שהקימה את הספר הכחול .יכול להיות שמי שמתעסק עם זה פה יודע ומכיר את זה .והספר הכחול מגדיר את
אותם סטנדרטים כיצד צריך לפעול ,ויש ערים שפועלות על פי זה .זה לא עולה לך יותר כסף.
חי אדיב:

מישהו רוצה להוסיף? בואו נגמור את הדיון ואחרי זה ננמק ,כדי שנסגור מעגל .זה ויכוח
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מיותר ,כי מה שתגיד יחזירו לך וזה לא ייגמר.
יגאל שמעון:
חי אדיב:

לא ,לא ויכוח.
אתה תסכם .מישהו רוצה להוסיף?

אביבה גוטרמן:אני רציתי משהו.
חי אדיב:

כן ,כן.

אביבה גוטרמן:באמת לא צריך להוריד מסדר יום ,יש הערה כזו ,יש מידע חדש ,שווה בדיקה ,לא חושבת
שצריך דיון .הוא העלה נושא ,אף אחד מאיתנו ,אני לא מכירה את זה וזה אותי עכשיו מטריד .עכשיו אם זה
ממילא אותם מתקנים שבסך הכול צריך להחליף את הנורה ,זה מה שאני מבינה-
וגם כל מה שעתיד לבוא...

נוה גור:

אביבה גוטרמן:לעתיד לבוא בוודאי-
נכון.

נוה גור:

אביבה גוטרמן:אבל מה שיש עוד שזה יתקלקל להחליף אז להחליף לטוב ,אבל כן שווה בדיקה ,זה הכול.
חי אדיב:

יפה הלאה ,יפה אביבה-

אביבה גוטרמן:לא צריך להתעלם מזה.
חי אדיב:

כל הכבוד ,הלאה.

מאיר חלוואני :אני מבקש גם כן שתצא פה איזה שהיא סוג של קריאה מצדכם ,שאתם הולכים לבחון את זה
ותשתפו אותנו מה קורה.
חי אדיב:

יפה מאוד.

מאיר חלוואני :זה הכול.
חי אדיב:

יפה ,מישהו רוצה להוסיף? לא .יגאל אתה רוצה להוסיף או לסכם אחרי קסלמן? קסלמן ,תגיד

כמה מילים בעניין.
נוה גור:

בוא ,בוא ,רק שיהיה לפרוטוקול בבקשה.
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חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

רק מילה אחת לפני שקסלמן מתחיל ,אנחנו לא מופתעים ממה שאתה אומר-
אתה מה?
אנחנו לא מופתעים ,אנחנו יודעים את הכול ,אנחנו מודעים לכל הדברים ,וכל הפעולה הזאת

התחילה לפני כמעט  10שנים ,אנחנו עובדים על פי תקן של מכון התקנים הישראלי ,ויש את קסלמן שיסביר
את הכול ,ואם צריך לבדוק עוד משהו מצוין נבדוק ,תמיד רוצים להשתפר.
אבל אני מצפה מאנשים שחושבים שהם אנשים רציניים ונותנים סיסמאות ומאיימים על כולם ,כדי שיש לך
דו"ח כזה ,תעביר אותו למהנדס העיר יום לפני שיקרא אותו ויתייחס באופן מקצועי .מה אפשר לעשות עם נייר
שהקראת אותו ב 2-דקות? כלום .שלח אותו לצוות המקצועי הוא ייתן לך תגובה.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

את כל החומרים ,אל תצעק ,את כל החומרים-
אתה דיברת ,תן לו לדבר עכשיו.
את כל החומרים שתרצה תקבל.
שב בשקט ,דיברת יותר מידי-
אל תגיד לי שב בשקט ,תשב אתה בשקט-
די ,דבר.
ואל תקשקש אתה.
אתה מקשקש.
אל תדבר אליי ככה ,אני לא חבר שלך.
אתה מדבר שטויות.
אני לא חבר שלך .בשכונה שלך תדבר ככה .אתה רוצה לקבל ,אמרת שאתה יודע

הכול ,אמרת שאתה יודע הכול .אם אתה יודע הכול-
משה חנוכה :כשאתה אומר השכונה שלך ,אתה מתכוון שכונת גיל עמל?
נוה גור:

אם אתה יודע הכול-
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משה חנוכה :נוה ,כשאתה אומר השכונה שלך ,אתה מתכוון לתושבי שכונת גיל עמל.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

אם אתה יודע הכול-
אתה מבקש שנאמץ סיסמאות...
אם אתה יודע הכול ,אתה הרי אפילו לא מקשיב-
 ...שיבדוק.
אתה הרי קם והולך מפה .תפסיק לבלבל את השכל.
דבר ,מהנדס התשתיות ידבר.

מוטי קסלמן :קודם כל אני רוצה להגיד שאנחנו בכובד ראש-
מאיר חלוואני :שלום לך אדוני.
מוטי קסלמן :שלום ,שלום ,אמרתי .אני רוצה להגיד רק שאנחנו בכובד ראש התייחסנו לשאילתה
שהתקבלה אצלנו ,ופנינו למתכנן תאורה שלנו ,מהנדס רמי אלוביץ ,שהוא בעצם תכנן מכרז של כל עבודות
התאורה שאנחנו מבצעים בעיר ובהתאם למפרטים שלו בעיר מתקנים גופי תאורה .שלחנו לו גם את הפנייה
שאילתה מה שקיבלנו למועצת העיר ,וקיבלנו ממנו תשובה ,שהוא גם צרף את המכתבים של משרד הבריאות
וגם התאחדות של מהנדסי חשמל של מדינת ישראל ,על הסוגים גופי תאורה שהוא תכנן במפרטים ,ושאנחנו
מתקינים את גופי התאורה האלה .הוא גם צרף את המסמכים של משרד הבינוי והשיכון על האישור במדויק,
את הגופים שאנחנו מתקינים בעיר .אז לא יודע על מה פה מדובר-
משה חנוכה :הייתה על זה כתבה בעיתון ,הוא לא קרא את הכתבה?
מוטי קסלמן :לא ,בסדר-
משה חנוכה :אתה צודק ,לא ,אני איתך ,זה פשוט קצת מצחיק שבגלל איזה כתבה כולם רצים.
מוטי קסלמן :אני מדבר על דברים פרקטיים אך אנחנו עובדים .אנחנו מתקינים גופי תאורה לפי מפרטים
שהוגשו על ידי מהנדס במכרז ,והוא צרף את כל המסמכים הרלוונטיים ,בדקתי אישית אותם ,וידאתי שהכול
מתבצע לפני הנהלים המקובלים.
משה חנוכה :כל הכבוד.
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יגאל שמעון:

אוקיי ,תודה.
ממה שאתה אומר אני מבין שאנחנו ממשיכים לפעול בדרך של אותם לדים

נוה גור:
שמותקנים היום?

מוטי קסלמן :אם יש לנו את כל האישורים ,אין שום סיבה.
יגאל שמעון:
נוה גור:
יגאל שמעון:

בסדר ,תודה מוטי .אני רוצה להשיב-
מוטי ,אז אנחנו נצטרך את זה בכתב.
נוה ,נוה ,אתה מחזיר אותי אחורה לתקופה של האנטנות הסלולריות עכשיו .חצי אומרים זה

מסוכן ,חצי אומרים שזה לא מסוכן ,עשינו בדיקות ,מאות בדיקות עשינו בעיר הוד השרון ,ואני רוצה להגיד לך
שרק אחרי מספר שנים של בדיקות פתאום אני מגלה שבעצם האנטנות הם לא כל כך מסוכנות כמו שחשבנו,
אלא מה שמסוכן זו אותה קרינה חשמלית ממערכת החשמל שנמצאת בתוך הבתים ובקווי מתח חשמליים.
ואז אתה משנה את כל התפיסה שלך ומתחיל לבצע בדיקות כל בתי הספר ,בגני ילדים ,במוסדות ציבור,
בבתים ,ואתה רואה קרינה שמסוכנת מאוד שלא התייחסנו אליה ,אני מדבר איתך על לפני כמה שנים .כי ראש
העיר אמר אצלי בעיר אני רוצה מיגון לכל בתי הספר וגני הילדים ,לא מעניין אותי כלום כמה שזה יעלה.
ומיגנו ,מיגנו במאות אלפי שקלים את בתי הספר את גני הילדים כל גן ,אפילו ב 2.3-מילי גאוס מיגנו ,לא חשבנו
פעמיים ,כי ראינו בזה צו השעה .היום ברוך השם אנחנו יודעים שבבדיקות שהכול בסדר .עכשיו הנושא הזה
של לדים הוויכוח הוא ויכוח ,תחילתו של מהלך ,כי כשאני קורא חוות דעת ,דרך אגב אנחנו פועלים על פי כל
הקריטריונים ,תו תקן שהנורות שלנו הם נמצאות במצב ,הם הטובות ביותר .אבל כשאתה מדבר איתי על
ממצאים שאני לא מבין אותם ,אז בדקנו .למשל הוועדה המדעית לבריאות הסביבה באירופה ,פרסמה רק לפני
שבוע ,שהסיכונים המתעוררים לבריאות הציבור מתאורת לד ,שאין עדות ישירה לבריאות האדם בשימוש רגיל
של האוכלוסייה הכוללת .זאת אומרת היא אומרת אנחנו מבחינתנו בדקנו ,אנחנו לא רואים שום בעיה כמו
שמציגים.
יש לנו את משרד הבריאות ,הנה בבקשה תיכנס לאינטרנט תוציא ותראה ,שמבחינתם אומרים במשרד
הבריאות העמדה שהם מפרסמים ,לפיכך אין להם שום עמדה ,המידע שיש להם "עדכני הנגיש כיום השימוש
בנורות לד אינו כרוך בסכנה לבריאות האדם ".משרד הבריאות ,תקרא .יועץ המכרז שהכין את המכרז אומר
שהנורות שאנחנו רוכשים הן נורות בטיחותיות.
עכשיו אם יש לך איזה שהיא עמדה או איזה שאלה או שאתה יש לך מסמך או שאתה רואה משהו שאנחנו לא
יודעים ,מן הראוי לפני שתביא את זה למועצה תביא את זה אתמול לא היום ,אתמול שלשום ,תן למהנדס
שיבדוק ,כי באותו רגע אנחנו נבדוק ואנחנו לא נחכה אנחנו לא נעשה משאל מה קורה בכדי לדעת .אני רוצה
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רק לומר לך עוד דבר אחד-
נוה גור:
יגאל שמעון:

אתה הולך לבדוק...
אני אקח את כל מה שיש לך ,אני אעביר ,אני אעשה את זה לא אתה ,מאחר שאתה הנחת,

אין ברירה .אני אקח אני אעביר את זה למהנדסים שלנו שיבדקו ויתנו לך את המענה .עכשיו אני עוד פעם אני
חוזר ואומר ,בעיר פה הוד השרון ,ראש העיר נתן לי את המרחב החופשי שאני יכול לבדוק ,ואני רוצה להגיד
לך שאני גם עושה בדיקות קרינה מהיברדים ,אני לא צוחק .ותוצאות הבדיקה אני מפרסם אותם .ואני לא רוצה
פה ,מאחר שהישיבה מוקלטת אני לא רוצה לתת לך את העמדה שלי בנושא הזה של היברדי.
אמיר כוכבי:
יגאל שמעון:
אמיר כוכבי:
יגאל שמעון:

מה היברדי?
איזה רכב היברדי?
אה ,רכבים?
כן .אז אני למשל רכב היברדי עם כל הכבוד לא נוסע ,הנה אני אומר לך את זה ,ואני ממליץ

לכל מי שאיתי כאן וכל העובדים ,אני אומר להם ,אני מציג להם גם כן את המסמכים ,אני לא מוכן לנסוע .אז
מבחינת השמירה והבדיקות שאנחנו עושים ,אני רגוע .בוא נעביר את מה שאתה מציג לנו ,נעביר את זה
למהנדס ,כל תשובה שתהיה אנחנו נעביר .תרצה לקיים דיון בוועדה לאיכות הסביבה ,אין שום בעיה חיים
שאבי פה יו"ר ,אנחנו נזמן את הישיבה ,וביחד נקבל החלטות.
נוה גור:

אני אעביר לך ולחיים שאבי את כל המידע .אתם מוזמנים להעביר את זה לכל אנשי

המקצוע ,אם תרצו לכנס פה אנשי מקצוע נוספים בשמחה ,אני בטוח שכמוני גם אתם תגלו כמה דברים
שאנחנו לא יודעים .ואם אנחנו מסוגלים לעשות פה איכות חיים ובריאות טובה יותר לכולם ,אני בטוח שלא
אתה ולא ראש העיר ולא אני רוצים שיתקינו לידינו תאורה שאיננה בריאה.
יגאל שמעון:

בסדר גמור ,מקובל עליך? אז אנחנו מעבירים את ה ,-אני אעביר את זה.

נוה גור:

אנחנו מעבירים-

אמיר כוכבי:

או שמושכים או שיש הצבעה.

יגאל שמעון:
נוה גור:

לא ,הוא מושך ,אין טעם להצביע גם נוה.
שמה? אני לא מסיר את ההצעה לסדר אם לא הבנת ,אני בעד ההצעה הזאת ,ואם

אתה לא רוצה לקיים את הדיון על אף ההצעה ,אל תקיים אותה ,החלטה שלך .אתה רוצה לקיים דיון תקיים
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דיון .ההצעה שלי עומדת בעינה.
חי אדיב:

החומר ייבדק.

נוה גור:
חי אדיב:

תבדוק אותו-
בינתיים אין לו בסיס.

נוה גור:
חי אדיב:

אין לו בסיס נכון.
הסיסמאות שלך-
סיסמאות ,ישבתי בבית שאלתי את עצמי איזה סיסמה בא לי היום להביא לשולחן,

נוה גור:

ואמרתי נביא משהו בתאורה.
חי אדיב:

תעביר לוועדה-
נביא סיסמה בתאורה ,אתה צודק .ישבתי ,ישב איתי תושב העיר  10שעות ,יושבים

נוה גור:

אנשי מקצוע ...איזה סיסמא נזרוק פה היום .וכל זה בפחות מ .₪ 30,000-בפחות מ.₪ 30,000-
יגאל שמעון:

מי בעד לדון בהצעה של נוה גור?

חי אדיב:

כבר דנו.

יגאל שמעון:

לא ,זה לא היה דיון ,אני אמרתי שלא דנים.

אביבה גוטרמן:זה...
יגאל שמעון:

למה?

אביבה גוטרמן:למה? כי אני בעד הנושא הזה ,אבל אני לא חושבת שצריך דיון ,כי ניתן פתרון.
יגאל שמעון:

כן ,אבל אני ביקשתי שלא נדון.

אביבה גוטרמן:שהוא צודק ,וזה ילך למקצועי .להסיר את זה אני לא רוצה-
יגאל שמעון:

אבל כבר דנו.

אביבה גוטרמן:אז מה אני מצביעה עכשיו?
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יגאל שמעון:
נוה גור:

תימנעי ,תימנעי.
אני לא חושב שיש לך בעיה אביבה.

אביבה גוטרמן:אני רצינית עכשיו ,אני רצינית.
נוה גור:

אביבה ,זו הדרך להסיר נושא כזה חשוב ,כמו כל נושא אחר.

אביבה גוטרמן:לא ,תבין אותי נוה-
נוה גור:

לא ,לא צריך לחשוש מדיון .לא ,זה מנציח-

אביבה גוטרמן:לא ,אבל דנו בזה.
נוה גור:

לא דנו בשום דבר ,לא היה דיון.

אביבה גוטרמן:אני אדון איתך על מה?
נוה גור:

בבקשה ,בבקשה.

אביבה גוטרמן:על מה אנחנו נדון?
נוה גור:

הם ביקשו לא לקבל את ההצעה הזאת.

אביבה גוטרמן:על איזה דיון נדון? זה מקצועי לחלוטין .צריך להעביר לאנשי מקצוע.
נוה גור:

אני אסביר ,יש פה הצעה לסדר אביבה ,יש פה הצעה לסדר.

אביבה גוטרמן:לא יודעת מה להצביע.
נוה גור:

בסדר ,תעשי מה שאת רוצה.

אביבה גוטרמן:אני מודה ,אני לא יודעת ,אני כן רוצה לדבר על זה ,דיברנו-
נוה גור:

אנחנו יכולים להמשיך להנציח בינוניות או להחליט שאנחנו רציניים.

אביבה גוטרמן:אבל שנינו לא אנשי מקצוע ,העלית טענה שהיא אמורה להיבדק מקצועית.
משה חנוכה :איש מקצוע בתחום הלדים.
ניצה משה:

רבותיי ,רגע ,אבל תני לי להגיד משהו-
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אביבה גוטרמן:אבל אני רוצה להצביע ,אני לא יודעת איך להצביע.
ניצה משה:

אז חכי ,אני אבל מעלה פה-

מאיר חלוואני :היא מבקשת עזרה איך להצביע ,נו ניצה.
אביבה גוטרמן:לא ,אני רוצה להסביר .הנה נוצרה לי דילמה ,לא רוצה להימנע ,לא רוצה להצביע נגד ,אבל-
ניצה משה:

אבל יש פה הצעה.

אביבה גוטרמן:יש דיון ,אני לא חושבת שצריך להיות דיון.
ניצה משה:

יש פה אבל הצעה נגדית ,אביבה תקשיבי.

מאיר חלוואני :הצעה נגדית בבקשה.
ניצה משה:

תקשיבי.

אביבה גוטרמן:אז יאללה תעלה את ההצעה הנגדית.
נוה גור:
ניצה משה:

אי אפשר להעלות הצעה נגדית ,אדוני היועץ המשפטי.
לא ,לא ,הוא יכול ,לא הצעה נגדית ,הוא יכול להעביר-

נוה גור:
ניצה משה:

אי אפשר ,אי אפשר.
נוה ,אתה מוכן לתת לי לדבר?

משה חנוכה :לחלק דפים...
כנרת וחנוכה אני הייתי שמח שתעלו את הדיון שלכם לדקה ול 20-דקות ,אבל אם לי

נוה גור:

לא מאפשרים ,אז גם לכם לא יאפשרו .אתה לא שונה ממני ,ודין אחד אלי הוא אותו דין אליך....
ניצה משה:

נוה-

יגאל שמעון:

נוה אל תפריע.

ניצה משה:

אני יכולה להודיע מה ביקש יגאל?

מאיר חלוואני :להיות שומר הסף.
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ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:

יגאל ביקש-
אני מבקש שהיועץ המשפטי יגיד אם זה מותר.
אבל חכה ,תשמע מה הוא ביקש.
בבקשה.

יגאל שמעון:

נוה לך תרוץ תחזור.

ניצה משה:

יגאל ביקש להעביר את זה-

יגאל שמעון:

 ...ריצה קטנה ותחזור.

נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

עוד מעט אני אקח אותך לרוץ איתי.
לא ,אתה רק מדבר.
אני אקח אותך תרוץ איתי ,תראה איזה חוויה אחרת.

ניצה משה:

נוה ויגאל מספיק .נוה ,יגאל ביקש להעביר את זה לוועדה לאיכות הסביבה.

יגאל שמעון:

עם כל הנתונים.

מאיר חלוואני :מי בעד? מי בעד?
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:

זה הכול .עכשיו יצביעו על ההצעה שלך ויצביעו על ההצעה הזאת.
שנייה ,שנייה ,שנייה.
זה הכול.

אביבה גוטרמן:ולהחזיר את זה לדיון.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון:
נוה גור:
חי אדיב:

לא עולה ,כי אני מעביר את זה לוועדה.
אנחנו פשוט חדשים פה.
קדימה לא עולה ,לא עולה לסדר היום .אביבה ,אנחנו לא מעלים לסדר ,מעבירים את זה
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לוועדה לאיכות הסביבה ולמהנדס העיר שייתן תשובה .ואם הוא ייתן תשובה מעניינת-
אביבה גוטרמן ...:יהיה דיון איתנו?
מאיר חלוואני :סליחה ,סליחה ,אני רוצה להבין ,עד עכשיו זה לא היה דיון ,אדוני היועץ המשפטי?
חי אדיב:

כנראה שלא.

מאיר חלוואני :מה זה כנראה? אנחנו כבר חצי שעה על זה ולא היה דיון? כי מותר רק  10דקות אם אין דיון,
אז אני רוצה להבין ,גם לי יש דילמה אביבה עכשיו .בואו נעשה דילמות-
חי אדיב:

מה הדיון? מה הדיון שהנתונים שהוצגו פה הם מוחלטים וברורים?

מאיר חלוואני :לא ,לא-
חי אדיב:

על מה?

מאיר חלוואני :אבל-
חי אדיב:

 ...אין עובדות כרגע ,יש עובדה אחת -מהנדס העיר.

מאיר חלוואני :למה אתה מתכחש פתאום ,לפני שנייה אמרת שאתם הולכים לבדוק את זה.
חי אדיב:

לבדוק ,נכון.

ניצה משה:

יבדוק מהנדס העיר.

חי אדיב:

על מה הדיון?

יגאל שמעון:

נקבל החלטה גם כזאת ,נקבל את ההחלטה-

חי אדיב:

אם אתם מסכימים אז בואו נצביע ,שהולכים להעביר את זה למהנדס העיר.

נוה גור:

יגאל ,אם אנחנו רוצים-

משה חנוכה :הם רוצים כותרת שזה לא עלה.
חי אדיב:

 ...אתם לא יודעים אפילו על מה מצביעים.

יגאל שמעון:

התקיים דיון ,אז אם התקיים דיון-
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נוה גור:
יגאל שמעון:

כבר אין דיון-
היה דיון ,סיימנו-

אביבה גוטרמן:על מה נדון? היה דיון.
יגאל ,אם רוצים להעביר את זה לוועדה לאיכות הסביבה ,אני רק מבקש לדעת מי זה

נוה גור:
יו"ר הוועדה ומתי-
יגאל שמעון:

חיים שאבי.
חיים שאבי.

נוה גור:

אביבה גוטרמן:ומתי אפשר להגדיר-
יגאל שמעון:

כשהוא יעביר את המסמכים ,הוא לא העביר את המסמכים.

אביבה גוטרמן:מועד שיגידו לנו מתי.
יגאל שמעון:

כשיעביר את המסמכים ,הוא שמר את זה אצלו.

דובר:

 90יום.

יגאל שמעון:

טוב בואי תורידי מסדר היום.

אביבה גוטרמן:לא  90יום ,לא.
ניצה משה:

מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? מי בעד שלא לכלול-

חי אדיב:

ואני מוסיף את המילה :זה עובר לצוות המקצועי לבחינה.

נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:

אתה לא יכול להוסיף ,אתה לא יכול להוסיף משפטים-
רגע ,אחר כך נצביע על זה.
מה שבא לך.

ניצה משה:

חי ,יגאל ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,יואב ,אופיר-

חי אדיב:

אביבה ,זה עובר לצוות המקצועי.
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אביבה גוטרמן:בסדר ,אני אצביע לדבר הזה ,זה פה אני נמנעת.
ניצה משה:

רגע ,את נמנעת ,אז לא לרשום אותה את אביבה בעד .מי נגד?
מי בעד לדון?

נוה גור:
ניצה משה:

מי בעד לקיים את הדיון? נוה ,מאיר ,עדי ,אמיר ויעל .אביבה נמנעת.

יגאל שמעון:

תודה ההצעה ירדה .אנחנו מעבירים את זה בכל זאת...

נוה גור:
חי אדיב:

אני מבקש יגאל-
אני ממליץ לכל החברים פה שאם הם מביאים נתונים מקצועיים ,תשלחו את זה לפני שנבחן

את זה בפן המקצועי.
אביבה גוטרמן:ודבר אחד אני מבקשת ,להגביל את זה בזמן ,מתי.
חי אדיב:

כמה זמן לוקח לבדוק דבר כזה קסלמן?

יגאל שמעון:

תעביר את זה היום.

חי אדיב:

חודש יספיק לך?

מוטי קסלמן :קודם כל יש חומר ,הרבה חומר שאנחנו אספנו-
חי אדיב:
נוה גור:

לא ,לא ,אם אני אעביר לך חומר .כמה זמן ,חודש מספיק? חודש.
יגאל ,אני מבקש לזמן אותי לישיבה הזאת בבקשה.

משה חנוכה :אני מציע שתזמנו את אביבה דווקא.
אביבה גוטרמן:לא ,לא ,אני לא מבינה בזה.
נוה גור:

אני מבקש לציין לפרוטוקול-

(מדברים יחד)
נוה גור:

אתה לא מקשיב ,אני מבקש לזמן אותי לישיבה.

משה חנוכה :אתה דוגמא למנהיגות.
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חי אדיב:

אתה לא מקשיב אבל למה שאני אומר .הצוות המקצועי יבדוק יכין דו"ח כתוב ,אני אקרא אותו

ונסיק מסקנות .בהתאם לזה נחליט אם לעשות דיון או לא.
נוה גור:
חי אדיב:

הא החלטת עכשיו שאין דיון גם.
אולי הוא יגיד שאתה מדבר שטויות.
הא הבנת אביבה? אין דיון .זאת אומרת עכשיו מה שאומר ראש העיר-

נוה גור:

אביבה גוטרמן:לא ,הוא יביא את כל ,צריך להביא את הכול לשולחן.
לאיזה שולחן?

נוה גור:

אביבה גוטרמן:כאן על שולחן המועצה.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

את שמעת החלטה כזאת?
כן ,כן.
החלטה כזאת שמה?
היא מספיק מכירה אותי-

אביבה גוטרמן:תוך חודש אנחנו מקבלים-
יגאל שמעון:

סעיף  3חברים ,סעיף .3

מאיר חלוואני :אפשר אדוני ראש העיר לרשום לך תזכורת שלא תשכח? כי אולי תשכחו בסוף.
חי אדיב:

היא המזכירה.

מאיר חלוואני :אוקיי ,תרשמו לכם את זה.
חי אדיב:

אתה יכול להזכיר לה.

אביבה גוטרמן:אל תדאג ,אני אבלבל לו את המוח.
מאיר חלוואני :רק תרשמו את זה.
הצבעה:
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 5בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
 7נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר
טואיל.
 1נמנעת :אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :80/17
מועצת העירייה מחליטה להעביר לבדיקה את הצעתם של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר
חלוואני בנושא :קביעת "מעין תקן" עירוני בתאורת רחוב ומניעת זיהום אור.

ג .הצעתו לסדר של חבר המועצה עו"ד משה חנוכה מיום  – 23.7.17קיום אירועי חוצות עד לשעה 1:00
בלילה:

יגאל שמעון:

סעיף  3ניצה.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  3לסדר היום .הצעתו לסדר של חבר המועצה עו"ד משה חנוכה קיום אירועי

חוצות עד לשעה  1:00בלילה .הנהלת העירייה תביא ,תוך  30יום ,שולחן מועצת העיר – תיקון לחוק העזר
בעניין מפגעי רעש "רשות מקומית רשאית בחוק עזר ,באישור השר ,לקבוע הוראות מיוחדות לעניין חוק זה,
בהתחשב בתנאים המיוחדים של המקום ותושביו ".במסגרת התיקון יינתן אישור לקיומם של אירועי חוצות עד
לשעה  1:00ב 3 -מועדים נוספים לאורך השנה ,למעט אלו הקבועים בחקיקה הראשית :פסטיבל הבירה,
אירועי חוצות  /פסטיבלים נוספים (לפי החלטת הצוות המקצועי) .החלטה זו מטרתה עידוד אירועי תרבות
ופסטיבלים לצעירים וסטודנטים ומתן ביטוי לחיי התרבות המשתנים בעיר.
משה חנוכה :טוב ,אני אדבר פחות מ 10-דקות .כולנו בטח שמים לב ,אני מניח שכל מי שיושב סביב
השולחן שם לב שאנחנו בשיאה של ,אפשר להגיד ,מהפכה בתחום התרבות .לפני כמה שנים קיבלנו החלטה
אסטרטגית-
אביבה גוטרמן:תרבות חוצות.
משה חנוכה :תרבות חוצות נכון .לפני כמה שנים קיבלנו החלטה אסטרטגית ,שאנחנו נעביר תקציבים למה
שנקרא תרבות להמונים .לא עוד תרבות לקבוצות קטנות ולאליטה שיכולה להרשות לעצמה ,אלא תרבות
שתגיע לכל תושב ותושבת שרק רוצים בכך .במהלך השנים קיימנו השנה שנה שלישית תהלוכת שבועות
גדולה במרכזה של העיר ,שהפכה ונהייתה גדולה עוד יותר .פסטיבלים ,אירועי פסטיבל ושמחת שהתקיים זו
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השנה השלישית ,רק לפני שבוע סיימנו את הפסטיבל השלישי .פסטיבל הוותיקים שמובילה חברתי המשנה
לראש העיר כנרת אלישע כהן .באמת הרבה מאוד אירועי חוצות גדולים ,וכשהגענו לפסטיבל הבירה שקיימנו
השנה זו הפעם הראשונה נתקלנו בבעיה .כי פסטיבל מסוג כזה ,באים אליו אוכלוסייה צעירה סטודנטים,
משפחות צעירות ,וכשמתחילים לחגוג ב 23:00-בלילה צריך לסגור את המסיבה ,זה קצת חבל ,ניסינו לראות
איך אפשר להאריך את שעות הפעילות ,אבל הובהר לנו על ידי המשטרה והגורמים שמתעסקים עם זה שאי
אפשר להאריך את שעות הפעילות ,אלא בהחלטה של מועצת העיר ,לתקן את חוק העזר בעניין מפגעי רעש,
החלטה שצריכה להגיע לשר לאיכות הסביבה ,הוא צריך לאשר את זה ,ובמסגרת ההחלטה הזאת אנחנו
יכולים לאשר מועדים נוספים שבהם בעיר יתקיימו אירועי לילה לבן .החלטה כזאת התקבלה בנתניה ,אני מניח
שגם בעיריית תל אביב ,כי הם עורכים פסטיבלים כאלה .אני חושב שהגיע הזמן שגם בהוד השרון שהפכה
להיות אני חושב בהחלט עיר ,שיש בה הרבה פסטיבלים ואירועי חוצות ואירועים לצעירים .אנשים פה יוצאים
ומבלים גם זה הזמן שלנו .אני רוצה להגיד לך אדוני ראש העיר בהזדמנות הזאת תודה גדולה ,כי אם אנחנו
מסתכלים על תקציב התרבות ועל ההשקעה באירועים האלה ,אין ספק שבלי המדיניות שלך יחד עם הצוות
המקצועי בהוראת מנכ"לית העירייה ,והצוות של המחלקה לתרבות וכל האנשים שבדרך ,לא היינו מצליחים
לקיים את האירועים הללו .ואני חושב שהיום מועצת העיר יכולה להגיד גם אנחנו כנבחרי ציבור אמירה ברורה,
שאנחנו מעודדים אירועים כאלה ,אנחנו נרצה לייצר עוד ועוד פסטיבלים ואירועי חוצות ,גם עד השעה 01:00
בלילה ,ואני אשמח אם ההצעה הזאת תאושר והעירייה תיגש לנסח תיקון לחוק העזר ,תבדוק איך זה עובד,
ושנביא את זה לאישור המועצה ו-
חי אדיב:

למה רק ?3

משה חנוכה :כי זה מה שהחוק מגדיר .החוק הראשי מאפשר למועצת העיר לאפשר עוד  3מועדים חוץ
ממה שקבוע.
חי אדיב:

אוקיי .מישהו רוצה-

ניצה משה:

אתם רוצים לדון?

אביבה גוטרמן:מה יש לדון?
מאיר חלוואני :רגע ,אני רוצה להגיד ,זה דיון? אם זה דיון ,יש לי מה להגיד.
חי אדיב:

זה בקשה להחלטה ,אם אתה רוצה להגיד משהו ,תגיד.

מאיר חלוואני :אז אני לא יודע ,תקראו לזה מה שאתם רוצים.
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חי אדיב:

מי שרוצה לדיון או להצבעה ,איך שאתם רוצים.

מאיר חלוואני :דיון בבקשה ,דיון.
אבידע ,כל הצעה לסדר שמועלית על ידי חבר מועצה באשר הוא מהצד הזה או מהצד

נוה גור:

הזה ,בתחילת הדברים אומרים האם זה עולה לדיון או לא ,נכון? ואז אם לא מעלים את זה לדיון ,אז יש 10
דקות לחבר המועצה ואז יש את הזכות לתת תגובה .אני יחסית חדש פה בעיר ,אבל אני כבר למדתי את זה.
ולכן ,גם אם חבר המועצה חנוכה ,או כל חבר מועצה אחר מעלה הצעה לסדר ,ולא הוחלט להסיר את זה
מסדר היום ,מתקיים עכשיו דיון זהו .אז ראוי להגיד מלכתחילה ,ובואו נחדל עם השאלות האלה כל פעם
מחדש.
חי אדיב:

עולה לדיון נו.

משה חנוכה :נכון.
נוה גור:
חי אדיב:

מה השאלה ,יאללה בבקשה.
מי מתנגד?

נוה גור:
חי אדיב:

מה מתנגד ,למה?
לעשות דיון.

נוה גור:
יגאל שמעון:

יש עכשיו דיון?
כן.

נוה גור:

השאלה הזאת לא הועלתה בתחילת דבריו של חנוכה ,יפה.

אבידע שדה:

תקיים דיון יגאל.

חי אדיב:

נקיים דיון ברור.

אבידע שדה :אם יש מתנגדים צריך להצביע-
חי אדיב:

נכון.

אבידע שדה :אבל אין מתנגדים.
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חי אדיב:

אבל אין מתנגדים.
אם יש מתנגדים למה?

נוה גור:
אבידע שדה :להצעה.
נוה גור:
חי אדיב:

אבל כשאני העליתי את ההצעה שלי ,ביקשו להסיר מסדר היום.
נכון.
אם לא היה פה מתנגדים הוא קיים דיון ,ועכשיו יש דיון שמתקיים.

נוה גור:

אבידע שדה :אתה רוצה להסיר את זה מסדר היום?
נוה גור:
חי אדיב:

לא ,יש עכשיו דיון ,אי אפשר להסיר את זה.
אוקיי ,דיון קדימה.

מאיר חלוואני :אנחנו מנהלים דיון.
חי אדיב:

קדימה ,בבקשה.

מאיר חלוואני :אתה זוכר את שמי? כאילו אתה עושה לי היי-
חי אדיב:

מאיר חלוואני ,איך אני יכול לשכוח את שמך אדוני .אי אפשר ,אי אפשר.

מאיר חלוואני :אז קודם כל אני מאוד שמח שמתקיים דיון ,כי גם אם הייתם רוצים להצביע אם להסיר אותו,
הייתי בעד לא להסיר אותו אלא לקיים אותו ,מכמה סיבות .ראשית אני יכול לדבר גם בלי ,למרות שכל פעם זה
נכבה ונדלק לבד .ראשית מר חנוכה ,אני רוצה לומר לך ,שבאמת מרגישים באווירה ובהתנהלות ובעיר שינוי
לטובה בכל מה שקשור באירועי התרבות .ושמחתי לפקוד חלק מהאירועים האלה ומצאתי אותם ראויים
לחלוטין ,אם זה בשבועות ואם זה פסטיבל הבירה וכל הכבוד.
יואב רוזן:

...

מאיר חלוואני :סליחה.
יואב רוזן:

לא ,לא.

מאיר חלוואני :תצחיק אותנו גם יואב ,כל מה שאתה אומר לו הוא צוחק ,אולי נצחק גם כן.
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(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אז כנרת אם גם את היית אחראית על חלק מהאירועים האלה ,אז תודה רבה ,באמת
מרגישים ברוח החיובית.
כנרת א .כהן :תודה.
מאיר חלוואני :עכשיו אם אתם שואלים אותי ספציפית לגבי פסטיבל הבירה למשל או שבועות ,ואני מדבר על
העניינים הטכניים כרגע ועל איך רואה את זה התושב .לתקוע את הכביש הראשי בפסטיבל שבועות ,לדעתי
לא היה חכם .אפשר היה לקחת את זה הצידה לאיזה מקום באזור תעשייה ,או בגיל עמל ,או בנוה נאמן ,אותו
דבר גם עם פסטיבל הבירה ,והיה אפשר למשוך את זה אולי גם בשעות יותר ארוכות ולתת לאנשים ליהנות
ולתושבים להיות ולאזרחים מסביב לבוא ,ולטעמי יש טעם לבחון את המיקום עוד פעם ,ב 2-האירועים האלה.
גם מסביב לאגם בבקשה .בכל מקרה בגדול אני אומר שהמיקום מאוד חשוב ולדעתי היכולת של המיקום
תאפשר להיות יותר נוח מבחינת השעות .ו/או לחילופין אפשר לקחת את העניין הזה ולהעביר אותו לוועדה
לאיכות הסביבה ,שתבדוק את כמות הרעש .לא ,זה היה בצחוק חבר'ה .אז זאת תגובתי לעניין ,תודה רבה.
חי אדיב:

תודה.

אביבה גוטרמן:אני רק רוצה גם כן לברך ,באמת העיר הזו חסרה הרבה מאוד תרבות ,לצערי הרב .ולפחות
בתרבות להמונים ותרבות חוצות נעשית עבודה נהדרת ,גם מבחינת הספורט וגם תרבות ,וזה יפה מאוד.
ולגבי המיקום ,אני בהחלט חושבת שצריך לשקול כדי שבאמת ללכת עם זה עד שעות מאוחרות ,כי עד
שעושים דברים כאלה ,שיהיה הנאה מה שנקרא בכיף בגדול .אבל אני בהחלט מברכת ויופי ,יופי של דבר.
חי אדיב:

יפה ,אוקיי תודה.

יגאל שמעון:

אמיר בבקשה.

אמיר כוכבי:

אני אמשיך את דבריה של אביבה ,אני אגיד ,תרבותית בצבא היינו אומרים במדבר כל קוץ הוא

פרח 12 .שנים של כלום ושום דבר-
אביבה גוטרמן:על מה היו אומרים את זה? אל תשכח ,על בנות.
אמיר כוכבי:

 12שנים של ,אצלנו לא היו כאלה.

אביבה גוטרמן:על זה היו אומרים.
אמיר כוכבי:

 12שנים של כלום ושום דבר מבחינה תרבותית בהנהגת ראש העיר חי אדיב .ומספיק שנתיים
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של משה חנוכה וכנרת כהן ,ופתאום פסטיבלים ואירועים .אז קודם כול כל הכבוד ,חבל שלא התחלתם קודם.
אני מציע שבכל זאת ברוח שנת הבחירות הקרבה ותועפות המזומנים שנוחתות על הדברים האלה ,תעשה גם
קצת השקעה לטווח ארוך ,ולא רק לאירועים נקודתיים שמחים .ובהתייחס להצעה הספציפית הזאת ,אם
אפשר רק הסבר למה  1מוחרג מ ,2-למה לא פשוט להשאיר לך או למועצה את זכות הבחירה על כל שלושת
ה-
משה חנוכה :כדי להבטיח שימשיך להיות פסטיבל בירה.
אמיר כוכבי:

שביל להבטיח פסטיבל בירה זה תקציב ,לא השעה.

משה חנוכה :לא ,זה יעזור לנו לעגן את זה למסורת ,אבל בסדר זה לא משנה .ממילא זה  3מועדים נוספים
בשנה.
אמיר כוכבי:

וזה עובר תהליך של מה? אבידע ,אתה יכול להסביר ,זה חוק עזר עירוני יש לו תהליך לא?

אבידע שדה :הנוסח יצטרך לעבור בדיקה משפטית לראות ...ועדת ביקורת...
אמיר כוכבי:

הא לא עשיתם קודם?

אבידע שדה :לא  ...ברגע שזה יסתיים אתם תקבלו כמובן הצעה מסודרת לאישור ואחר כך זה יעבור .את
כול ..
אמיר כוכבי:

לא הבנתי ,נצטרך להצביע על זה שוב?

אבידע שדה :לתיקון חוק העזר .ברגע שתגובש-
אמיר כוכבי:

זה הצעה להצעה לתיקון חוק העזר?

אבידע שדה :כן .אין תיקון ,כרגע לא הוגש הצעה לתיקון.
ניצה משה:

 ...והנהלת העירייה תביא את ...לתיקון החוק.

אמיר כוכבי:

אוקיי ,בסדר .הייתי צריך הסבר מלומד ניצה.

אביבה גוטרמן:נעשה תיקון.
נוה גור:
אמיר כוכבי:

אני גם רוצה להתייחס .אמיר סיימת?
כן.
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נוה גור:

קודם כל אבידע אני לא הבנתי ,אז אנחנו עכשיו מצביעים על זה שבעוד חודש ימים

יוצג בפנינו התיקון כבר הסופי?
אבידע שדה :אם יגיע זה יהיה התיקון המוצע לכם ,אתם תראו אותו ,תצביעו ,היה ותאשרו אותו-
נוה גור:

אז למה אנחנו צריכים לאשר את ההצעה להביא את זה בעוד  30ימים? למה לא

להביא את זה מלכתחילה לפה כבר מוכן?
משה חנוכה :כי אני חבר מועצה ,מימשתי את הכלי שלי כחבר מועצה לבוא עם הצעה לסדר .אני לא עובד
בלשכה המשפטית .אני מבקש מהנהלת העירייה להביא לנו ,זה הדבר שלי כחבר מועצה.
נוה גור:
אמיר כוכבי:

הבנתי ,אז אני רוצה בעניין הזה להציע להעביר את זה לוועדה שתדון-
 ...אני דווקא זוכר אותך אומר לעיתון שזאת לא הדרך שלך כחבר קואליציה ,ולכן אתה לא

מגיש הצעות לסדר ,אבל יכול להיות שהשתנו דברים ויש צורך לסתום ,ויכול להיות שיש צורך לסתום את סדר
היום של חברי המועצה מהאופוזיציה ,שזה באמת הכלי היחיד שלהם ,אבל בסדר .לרגע חשבנו שאתם
מבקשים משהו טוב ,עכשיו הבנו.
נוה גור:

למשל ,ולמשל-

משה חנוכה :לא ,אמיר ,אמיר ,אמיר ,אתה יודע ,כמו שלחברי האופוזיציה יש זכות להביא-
אמיר כוכבי:

אני בטוח שיו"ר דירקטוריון שיש לו הרבה קשרים ועבודה יומיומית עם ראש העירייה ,היה יכול

להביא כבר הצעה מתוקנת לסדר היום ,אבל בסדר הבנו .תרגילים פוליטיים זה נחמד.
נוה גור:

יותר מזה ,בהמשך-

משה חנוכה :לך לא סתמתי כי אתה גם לא מגיש הרבה הצעות לסדר.
אמיר כוכבי:

זה נחמד.

משה חנוכה :אתה גם מוכיח שגם בלי הצעות לסדר אפשר לקדם נושאים חברתיים.
אמיר כוכבי:

בגלל זה אני לא מבין למה אתה נדרש לזה.

משה חנוכה :בסדר אז-
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אמיר כוכבי:

הצעה להצעה.

יגאל שמעון:

יש לנו אחלה הצעות שלא נכנסו ,אל תדאג.

אמיר כוכבי:

להצעה ,להצעה.

משה חנוכה :יש לנו עוד הצעות רבות שהוגשו השנה.
אמיר כוכבי:

יש לי תחושה שהן כולן יהיו באותו אופי.

משה חנוכה :גם על הסטודנטים.
אמיר כוכבי:

מה שיפה זה שסיעת הד הוד השרון אחת מתחילה לזהות את הצורך בעצמאות וריחוק

מראש העירייה ,זה מה שמרגש פה את כולנו הערב .זה שכולם מבינים שהם צריכים להגיש הצעות-
משה חנוכה :אני דווקא רואה קרבה גדולה.
אמיר כוכבי:

נפרדות ,זה יפה.

משה חנוכה :אני דווקא רואה קרבה גדולה.
יגאל שמעון:

מה אתה עושה...

אמיר כוכבי:

משתף.

משה חנוכה :סיעת הד הגישה גם הצעה למתן מלגות לסטודנטים.
אמיר כוכבי:

משתף.

משה חנוכה :סיעת הד הגישה הצעות רבות ותגיש הצעות רבות.
אמיר כוכבי:

משף ,משתף.

אביבה גוטרמן:אפשר גם לראות את זה אחרת ,כל הכבוד-
אמיר כוכבי:

כן ,לפלורליזם.

משה חנוכה :אנחנו יושבים בישיבות סיעה מעלים רעיונות.
אמיר כוכבי:

את צודקת .באמת הלכנו לישון ,קמנו עם פלורליסט ,ליברל ומקדם זכויות חברי מועצה

בקואליציה.
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אביבה גוטרמן:לא אבל עכשיו ברצינות-
מאיר חלוואני :נבחר ציבור.
אמיר כוכבי:

מנהיג.

אביבה גוטרמן:עכשיו ברצינות ,כשאני הייתי חברת קואליציה ,אני הבאתי הצעה לסדר ,תיקון לחוק העזר
לפיצוציות-
משה חנוכה :בבקשה.
אביבה גוטרמן:לסגור את זה מוקדם יותר.
משה חנוכה :אביבה ,כשאין מה להגיד לגופו של עניין-
אביבה גוטרמן:עוד לפני כן נפגשתי עם כל הפיצוציות והיינו צריכים לעשות בלגן וזה ,וכן העברנו...
משה חנוכה :אביבה ,כשאין מה להגיד לגופו של עניין-
אמיר כוכבי:

את מבינה? אבל את עשית את העבודה לפני.

משה חנוכה :הולכים-
אמיר כוכבי:

פה מביאים הצעה לסדר לא עשו עבודה ,לא עשו ,הוא רק זה.

יגאל שמעון:

אביבה ,כשהיית סגנית ,אני עד ,עבדת יפה מאוד ,כל הכבוד לך.

משה חנוכה :אבל הפרענו לחבר המועצה.
יגאל שמעון:

עשית עבודה נכונה .היא בשנה עשתה ,לא ,בכמה חודשים היא עשתה מה שאחרים לא עשו,

לא רוצה לדבר.
אמיר כוכבי:

 14שנה ,אתה יכול להגיד 14 ,שנה .הוא יכול להגיד 14 ,שנה ,אביבה עשתה בכמה חודשים

מה שאנשים לא עשו  14שנה.
יגאל שמעון:

לא ,שנה ,שנה.

אמיר כוכבי:

 14שנה.
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יגאל שמעון:

לא ,שנה.

אמיר כוכבי:

שנה פחות  7ימים.

נוה גור:

לאור מה שצעק פה קודם ראש העיר בשולחן ,תשלח את המסמכים קודם ותכין את

הדברים קודם ,ואם יש פה דברים רציניים ולא סיסמאות אז תשלח את זה קודם ,וכל מיני אמירות כאלה .אני
בעצם מבין עכשיו שיכולנו לקבל פה על השולחן הצעה מוכנה ,מוכנה לתיקון שנוכל לדון בה ברצינות ,מסודרת,
אבל בעצם יש פה עכשיו הצעה להצעה שעוד לא דנו בה ולא שום דבר ,וזה בסדר ,וראש העיר אין לו מה
לומר .אז אני מבין שבעצם מה שהייתי צריך לעשות זה הצעה-
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

איך קבעת שאין מה לומר...
אני לא הפרעתי לך-
לא נתת...
אני לא הפרעתי לך ,אני לא הפרעתי לך .תראה ,תראה ,אני יודע שיש לך קושי

לפעמים להחזיק ,אבל תחזיק טיפה .לפני  5דקות כשהגשתי הצעה בנושא בריאותי ,שבעיניי ובעיני רבים הוא
חשוב ,אמרת תן ,תערוך את המסמכים קודם שיהיה רציני .יש פה הצעה שאין מאחוריה שום דבר.
חי אדיב:
נוה גור:

למה לא?
למה? אני אסביר לך למה .אני אסביר לך ,אם לא הבנת אני אסביר לך .מה אומרת

ההצעה הזאת ,שתוך  30ימים נקיים פה דיון-
יגאל שמעון:
נוה גור:

נו ,על מה?
בתיקון לחוק העזר.

(מדברים יחד)
נוה גור:

כנראה שחנוכה למד על ברכך לא להתאפק.

משה חנוכה :חוק המקרקעין הוא חוק אחד .החוק לתיקון ...זה חוק אחר .תקרא את החוק ,תלמד אותו-
מאיר חלוואני :תתאפק ,יכול להיות שזה היה עובר גם...
נוה גור:

קשה לילד ,קשה לילד להתאפק ,אז אנחנו נחזור עכשיו שוב פעם ,אני אחזור ,אני
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אחזור שוב פעם למה שאמרתי .הרי מה היה קורה עם היה פה עכשיו הצעה מסודרת לתיקון החוק ,היינו
מקבלים את ההצעה הזאת והיינו דנים בה.
יגאל שמעון:

אתה לא יכול.

נוה גור:
יגאל שמעון:

למה אני לא יכול?
כי קודם כל אתה צריך שהיועץ המשפטי יכין את החוק.

נוה גור:
יגאל שמעון:

בבקשה ,אתם צריכים את האישור שלי? אתם צריכים ,אדוני-
אתה מזלזל בשולחן הזה?
אני לא זוכר שבשולחן הזה דנו בהצעות שבהם אנחנו מבקשים ,שבהם היועץ

נוה גור:
המשפטי מבקש-
יגאל שמעון:

אתה...
יגאל תקשיב ,יגאל ,יגאל תקשיב ,אני לא אאפשר ,למרות שאני לא יודע מי מנהל פה

נוה גור:

את הדיון ,אני לא אנהל את הדיון ככה ,אבל כשאתה תדבר אני אשמור על השקט ,תן לי לסיים בבקשה .אבל
אני לא יכול לדבר-
מאיר חלוואני :ניצה לא עברו ,ניצה לא עברו  5דקות.
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

כולם פה מדברים ואי אפשר לדבר.
אתה רוצה לדבר על זה?
אני רוצה לסיים .אני מוכן לדבר ,כשתרצה תדבר ואם תרצה שאני אתייחס אני גם

אתייחס.
יגאל שמעון:
נוה גור:

אני רוצה להזכיר לך-
אתה תזכיר לי מה שאתה רוצה ,אתה תזכיר לי מה שאתה רוצה ,אני מזכיר לך מה

אמר ראש העיר לפני כמה דקות ,שלא תשכח.
יגאל שמעון:

 ...חבר מועצה אתה אפילו לא ...את הבסיס.
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משה חנוכה :הוא עדיין לא למד ,הוא לא למד.
יגאל שמעון:

אין לך את הבסיס של מועצת העיר ,בסיס .עוד אתה רוצה להיות ראש עיר ,אני לא מבין אותך.

נוה גור:
יגאל שמעון:

סיימת?
הבסיס הראשון ,חוק עזר חייב לעבור ליועץ המשפטי להכנה .היועץ המשפטי מכין את זה

אחרי שאנחנו מבקשים ומורים ,כמו שהורינו על חנייה ,חוק עזר לתיקון חנייה ,אותו דבר גם פה .פה אם יש לך
שאלות שאתה לא מבין אותם ,תשאל אותם.
נוה גור:
יגאל שמעון:

.100%
אני אשיב לך.

נוה גור:
יגאל שמעון:

אז אני אשאל שאלה.
אבל-...

נוה גור:
יגאל שמעון:

 100%הבנתי.
הוא לא יכול לבוא ולהחליט החלטות או לקבוע עובדות ולהגיד שאתה תנהל את ה-

משה חנוכה :מה אני מנהל את היועץ המשפטי? אני יכול להגיד לו מה-
נוה גור:

אחרי  15 ,14שנה שאתה חבר מועצה פה ,אתם לא זוכרים אם יש הצעה לסדר או

לא אז איך מעלים ,אבל לא נורא .אני יכול לשאול שאלה? אמרת שאני יכול לשאול שאלה ,אז אדוני היועץ
המשפטי ,אני מבקש שאנחנו נלמד פה ,כדי שיהיה לנו בסיס מוצק ,כמו שיושבים פה בצד השני ,אני מבקש
לדעת האם כדי לדון בתיקון לחוק זה או אחר ,חייבת המועצה להגיש הצעה מקדימה שדורשת ממך להגיש
את ההצעה הזאת.
משה חנוכה :אם זה יוזמה של חבר מועצה ,כן.
נוה גור:

אני לא שאלתי אותך ,אני שאלתי את היועץ המשפטי ,אני מבקשת תשובה .כי יכול

להיות שאנחנו טועים ,ואז אני אחזור בי ואתנצל.
משה חנוכה :אם זה יוזמה של חבר מועצה ,כן.
נוה גור:

מה יוזמה?
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משה חנוכה :אם אני יוזם את השינוי ,אז כן.
נוה גור:

אבידע ,אבידע ,אני מבקש תשובה.

יגאל שמעון:

עדיף לך לחזור בך.

נוה גור:

סליחה ,אני מבקש תשובה ,בבקשה .ניצה אפשר לקבל תשובה בשולחן הזה? אפשר

לקבל תשובה? בבקשה ,תן לנו תשובה נשכיל כולנו.
אבידע שדה :חובה לא קיימת ,יחד עם זאת ,יכול חבר מועצה ,כמו שאתם עושים כולכם ,להעלות הצעות
לסדר ,גם בנושאים האלה ,ואתם יכולים לקבל החלטה בעניין .אם אתה שואל אם יש חובה חייבים ,לא ,אין
חובה.
יפה ,כלומר אפשר היה להגיש את ההצעה לתיקון פה שנוכל לדון בה ,נכון?

נוה גור:

משה חנוכה :איזה סמכות יש לי להורות ליועץ המשפטי לתקן את חוק העזר.
תודה רבה ,אני מודה לך מאוד ,תודה .אני מציע להעביר את המסמך הזה לדיון

נוה גור:

מעמיק אדוני ראש העיר ,לדיון מעמיק אדוני ראש העיר ,לא סתם לזרוק סיסמאות פה לשולחן-
משה חנוכה :באיזה ועדה?
דיון מעמיק-

נוה גור:

משה חנוכה :באיזה ועדה?
לוועדת התרבות ואיכות הסביבה ביחד 2 ,ועדות חשובות ,תכינו את התיקון לחוק ,ואז

נוה גור:

נדון .ואגב אני מבקש להסיר את ההצעה הזאת מסדר ,היא לא רלוונטית.
יגאל שמעון:

בואנה אתה מערבב דברים ,חברים על הזמן.

אביבה גוטרמן ...:אם יעשה ככה-
נוה גור:

את לא מבינה-

אביבה גוטרמן...:
נוה גור:

הא הבנתי.
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אביבה גוטרמן:נו מה ,אתה לא עושה את זה.
משה חנוכה :הוא לימד אותנו לעשות את זה.
נוה גור:

משה למד ממני משהו ,הילד למד גם ממני.

משה חנוכה :הילד למד.
נוה גור:

הילד למד.

משה חנוכה :הילד של כולנו.
(מדברים יחד)
נוה גור:

עוד שנה לא נורא ,עוד שנה זה נגמר.

משה חנוכה :עוד שנה ,עוד שנה.
חי אדיב:

טוב ,לסיכום העניין .גם לי מותר להגיד משהו .לצערי הרב כולם מדברים פה על תרבות,

ואותם נבחרי ציבור שלא יודעים מה זה תרבות ,כאלה שזורקים סיסמאות ,לא מכבדים את השני ,משקרים ,אין
כלום ,אין תרבות ,אין כלום .רבותיי ,יש לנו קונסרבטוריון אחד המובילים במדינת ישראל ובאזור השרון ,והוא
נפתח לפני הרבה הרבה שנים .יש לנו תזמורות של אנשים מבוגרים ,כמה תזמורות וגם בבתי הספר .יש לנו
מקהלות של מבוגרים ואנחנו מכבדים אותם ומאמצים ,כאלה שזרקו אותם מערים אחרות ואנחנו כיבדו וחיבקנו
עם תמיכות .אותו דבר גם תזמורות של בתי הספר ,מבריקות ,מדהימות ,אנחנו הולכים לכל אירוע כזה .יש
קונצרטים בעיר באירועי הקיץ ,לפעמים פה ולפעמים שם .כנראה שאותם אנשי תרבות שמדברים על תרבות,
או שלא יודעים ,או שלא רוצים לדעת ,או שרוצים לשקר את הציבור שיתמוך בהם .זה הפוליטיקאים הקטנים
שמתנהגים כמו קטנים .אז יש תרבות בהוד השרון ,נכון ,אין היכל תרבות של  1,000איש ,יהיה.
אביבה גוטרמן:אל תגיד בזלזול.
חי אדיב:

אני לא מזלזל.

מאיר חלוואני :הוא אמר ,הוא אמר.
אמיר כוכבי:

כל הקריירה שלו זה זלזול .הדבר היחיד שהוא יודע לעשות זה חוגים ולגבות עוד כסף-

חי אדיב:

יש חוגי תרבות ופנאי מדהימים ,יש פעילות תרבות-

אמיר כוכבי:

ולהיות הכי יקר באזור.
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חי אדיב:

לוותיקים.

אמיר כוכבי:

ולקחת לאנשים עוד כסף.

חי אדיב:

יש אירועי קיץ מכובדים.

אמיר כוכבי:

אין שום תרבות ,מעבר לתרבות חוצות.

חי אדיב:

יש אירועים וחוגים ,חוגי תרבות למבוגרים ולילדים .יש בית אומנויות שעושה פעילות מדהימה,

יש חממות-
אמיר כוכבי:

מה הוא עושה?

חי אדיב:

בשכונות הקהילתיות ועושים שם אירועי תרבות מדהימים.

מאיר חלוואני :כמה חממות כאלה?
חי אדיב:

אפשר לפרט לכם .יש פעילות מחול ,יש פעילות שירה ,יש בלט ,יש עוד מיליון ואחד דברים,

שזה מחבר בין תרבות לספורט ולכול ,ואפשר עוד.
נוה גור:
חי אדיב:

תראה ,הוא מקריא את זה.
יש מגמות מוזיקה ,מי שלא יודע .יש סרטים ,יש פסטיבלים חדשים ,כל שנה אנחנו ממציאים

עוד משהו ,ככה זה עובד ,העיר גודלת ונמשיך לעשות .אני רוצה בהזדמנות זאת להגיד תודה למשה חנוכה
ולכל חברי הקואליציה שתומכים בפעילות התרבותית הזאת ,ושחברי האופוזיציה מצביעים נגד זה בסדר.
מאיר חלוואני :אבל לפני רגע תמכנו בזה ,תגיד ל,י אני לא מבין ,אתה תלוש?
חי אדיב:

אני אמרתי שאתה אופוזיציה.

מאיר חלוואני :לפני שנייה אבל אמרנו שאנחנו בעד ותמכנו ופרגנו ,אני לא מבין מה אתה נמצא פה?
חי אדיב:

יש גם שירה בציבור ,יש מיליון ואחד דברים.

מאיר חלוואני :אני משתגע ,רק אל תדבר על אחוזי הבגרות עכשיו.
חי אדיב:

יש שיתופי פעולה עם הקניון מרגליות ושרונים ועושים פעילות גם תרבות ,ויש מיליון אחד

דברים ,ואני לא מקריא לכם אפילו אחוז ממה שאנחנו עושים .אבל בואו נשים בפרופורציה ,אי אפשר שכל
הצעה לסדר להשחיר את כל מה שיש בעיר ,ופתאום להגיד הא יש משהו .רבותיי ,יש עבודה מצוינת ואני גאה
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במה שאנחנו עושים .יש לי פה ילדים ,ויש לי פה נכדים ,והם לפחות רוצים ליהנות כמוכם ,והם נהנים יותר
מכם ,כי לא כואב להם הלב ,הם נהנים גם כשאחרים נהנים .אבל תמשיכו לדבר בסגנון כזה מזלזל ותמשיכו
לבלבל את המוח ,ואנחנו רוצים לקדם את התרבות בעיר הזאת .מה שמציע משה חנוכה ,כמו שקורה בערים
אחרות צעירות ,שעושים פעילות ומשקיעים הון כסף ופעילות כמו פסטיבל בירה או כל מיני דברים כאלה3 ,
פעמים בשנה אביבה עושים פעילות משקיעים הרבה כסף ,אז מה קרה אם נעשה את זה עוד שעה עוד
שעתיים ,גם אנשים שגרים במקום ,אני מעריך שלא יתנגדו .ולכן א' הציבור מרוויח ,ב' אנחנו משלמים את אותו
כסף ,למה להפסיק שעה שעתיים לפני .ולכן זה לא כל יום ,וזה לא כל שבוע ,זה  3פעמים בשנה ב 360-יום,
לעשות  3פעמים בשנה ,אני חושב שזה מכובד לעיר ומכובד לכולנו ,ובואו נכבד את הבקשה ,ונעביר אותה לכל
הגורמים ,בדיוק מה שביקשתי ממך בדו"ח הקודם ,ואתה מזלזל במה שביקשתי ממך-
נוה גור:
חי אדיב:

ומה אתה מבקש עכשיו?
תרשה לי לא להתייחס לשטויות שאתה מדבר .זה האמת וצריך להגיד אותה פה לציבור גם

לרמקול פה.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

אתה יכול לצעוק.
תדברו שטויות-
מה אתה מבקש-
אני לא מבקש כלום .אני ממך לא מבקש כלום.
מה אתה מבלבל-
אני מבקש שאנשים מדברים על תרבות שיהיו תרבותיים לעצמם ,לסביבה הקרובה שלהם,

לחברי המועצה ולתושבים שלהם .שלא ישמיצו את עיריית הוד השרון על הדברים שעושים ...וישקרו את
התושבים שלהם דרך הפייסבוק ,כל אחד עם הניואנסים שלו ,אז תתביישו לכם תודה רבה .הלאה מי בעד?
ניצה משה:

אני עוברת להצבעה.

חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד ההצעה.

נוה גור:

יש הצעה נגדית ,אנחנו רוצים להגיש הצעה נגדית-
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חי אדיב:

קודם כל מי בעד?

מאיר חלוואני :רגע ,רגע-
חי אדיב:

מי בעד  3פעמים בשנה לעשות פעילות-

נוה גור:
יגאל שמעון:

אנחנו הולכים להגיש הצעה...
אתה לא יכול .מי בעד? יגאל ,חי-

אביבה גוטרמן:רגע ,נו מה-
מאיר חלוואני :אני רוצה להגיד משהו.
אביבה גוטרמן:אפשר רגע שנייה שנגמור את זה?
יגאל שמעון:

כבר סיימנו ,אמרת ,דיברת כבר.

מאיר חלוואני :אבל אדוני ראש העיר מעליב אותי פה-
חי אדיב:

סיימנו.

מאיר חלוואני :כמעט  10דקות על השולחן ,כשאני-
חי אדיב:

לא דיברת עליך אישית.

מאיר חלוואני :כשאני-
חי אדיב:

מי שנעלב-

מאיר חלוואני :לא הוצאתי מילה אחת רעה בגין העניין הזה-
חי אדיב:

מי שנעלב הוא צדיק.

מאיר חלוואני :רק רגע ,עזוב אותי לא רוצה להיות צדיק .זה אחד ,שתיים מספיק כבר עם הסיסמאות האלה,
ושלוש אני אומר לך שאם היית-
חי אדיב:

 ...אני הקשבתי-

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,לא ,אתה אומר שאנחנו כל הזמן פוסלים ואנחנו מזלזלים-
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חי אדיב:

לא אמרתי אתם .אמרתי יש כאלה-

מאיר חלוואני :ומקשקשים וזה לא נכון ,תחזור בך ,אחד .שתיים ,אם אתה היית מביא ,וכל מה שהתכוונו
כולם פה לדעתי ,את ההצעה הזו מוכנה עכשיו ,היא גם הייתה עוברת ,אם לא הבנת את זה .אז אני עוזר לך
להבין ,שאם אומר היועץ המשפטי שלא חובה ,אם הייתם מכינים את זה ,תאמין לי שזה היה עובר ,גם עם
אלה שאתה חושב שמזלזלים-
חי אדיב:

אני שמח לשמוע ,תודה רבה.

מאיר חלוואני :גם עם אלה שאתה חושב שמזלזלים .עכשיו אתם יכולים להצביע.
חי אדיב:

יפה ,תודה רבה.

ניצה משה:

מי בעד ההצעה כפי שהונחה פה? מי בעד ההצעה של חבר המועצה חנוכה כפי שהונחה

פה?
יגאל שמעון:

פה אחד? יפה ,כל הכבוד.

ניצה משה:

רגע ,רגע ,תנו לי .עוד אני לא ספרתי-

נוה גור:
ניצה משה:

אני בעד להביא הצעה-
סליחה ,אני לא העליתי את ההצבעה ולא ספרתי .בעד זה :חי ,יגאל ,כנרת ,חנוכה ,תקוה,

ויואב רוזן ,ומאיר ,ואביבה .מי נגד? מי נמנע? אמיר מה הצבעת? בעד אוקיי .מאיר הצביע בעד .נוה?
נוה גור:
ניצה משה:

אני לא מצביע.
לא מצביע ,תרשמי לא מצביע .ההצעה עברה .חנוכה אתה תעביר את כל החומר ליועץ

המשפטי.

הצבעה:
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 9בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר
טואיל,
מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
(נוה גור אינו משתתף בהצבעה).
החלטה מס' :81/17
מועצת העירייה מאשרת את הצעתו לסדר של חבר המועצה עו"ד משה חנוכה מיום -23.7.17
קיום אירועי חוצות עד לשעה  1:00בלילה  -תיקון לחוק העזר בעניין מפגעי רעש.
במסגרת התיקון יינתן אישור לקיומם של אירועי חוצות עד לשעה  1:00ב 3-מועדים נוספים
לאורך השנה ,למעט אלו הקבועים בחקיקה הראשית :פסטיבל הבירה; אירועי חוצות,
פסטיבלים נוספים (לפי החלטת הצוות המקצועי).
ד .הצעה לסדר של חברת המועצה והמשנה לראש העירייה עו"ד כנרת אלישע כהן מיום – 27.7.17
הסדר חניה
ללא תשלום למשפחת השכול.
ניצה משה:

אני עוברת להצעה האחרונה הצעה לסדר של חברת המועצה והמשנה לראש העירייה עו"ד

כנרת אלישע כהן – הסדר חנייה ללא תשלום למשפחת השכול .מועצת העירייה מאשרת הסדר חנייה ללא
תשלום למשפחות שכולות ,נפגעי טרור ונפגעי פעולות האיבה מקרבה ראשונה (הורים ואלמנות).
כנרת א .כהן :אמרנו שנתקן גם נפגעי ונפגעות.
ניצה משה:

נכון ,נפגעי ונפגעות.

כנרת א .כהן :אבל ברבים זה בסדר ,בעברית זה בסדר.
ניצה משה:

נכון.

כנרת א .כהן :טוב ,אני רוצה להגיד שההצעה הזאתי מצטרפת להצעה שלא ממזמן אישרנו בשולחן הזה.
של מתן כרטיסים לאירועים ומופעים באמת למשפחות שכולות .אני לא זוכרת בדיוק את מה שאישרנו ,וזה עוד
צעד שמצטרף לזה .ואנחנו נמשיך ונקדם עוד דברים שיכולים לבוא ולהקל על כל המשפחות האלה ,וחשוב לנו
מאוד מאוד לחבק וכל רעיון או כל משהו שמישהו שחושב שיכול לקדם ולהואיל ,אז אני אשמח באמת אם יפנה
את תשומת ליבנו .זהו ,מעבר לזה אין לי מה להגיד .ואני מודה לך כמובן שתמכת ונתת לנו תמיד להוביל .היא
הקריאה אותה.
נוה גור:

לא ,מה? שעכשיו הם מקבלים חניה חינם בכל העיר?

כנרת א .כהן :כן ,נכון .גם משפחות שכולות גם נפגעי טרור-
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חי אדיב:

לא משפחות ,הורים שכולים ואלמנות.

כנרת א .כהן :הורים ואלמנות.
חי אדיב:

זה לא משפחות ,הילדים לא.

נוה גור:
חי אדיב:

למשל אח שכול מקבל?
לא ,לא ,לא.

כנרת א .כהן :מי מסביר?
חי אדיב:

את.

כנרת א .כהן :הוא שואל שאלה.
יגאל שמעון:

מה השאלה שלך?

אביבה גוטרמן:הוא שאל אם זה ל-
חי אדיב:

לא ,הורים-

ניצה משה:

כתוב ,כתוב ,הורים אלמנות .כתוב קרבה ראשונה.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

תקרא עד הסוף.

יגאל שמעון:

זה תיקון חוק עזר שבו אנחנו מבקשים לשנות את חוק העזר-

מאיר חלוואני :נכון זה לא כתוב.
יגאל שמעון:

בסדר ,זה יהיה-

מאיר חלוואני :לכם מותר לתקן תוך כדי תנועה?
יגאל שמעון:

זה לא משנה ,זה הולך ליועץ המשפטי.

אמיר כוכבי:

אז אל תצביע על זה ,אז תוריד את זה ותחזיר את זה או כהצעה לתיקון או כתיקון לחוק עזר,

חאלס די עם המשחקים .אם אתם לא יודעים לעשות את העבודה  14שנה אחרי ,אז די .חוק חניה זה חוק עזר
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עירוני ,צריך לתקן אותו בכובד ראש ,יש עוד הרבה דברים לתקן בו.
יגאל שמעון:

בסדר ,בשביל זה אנחנו מעבירים את זה.

אמיר כוכבי:

אתה תתקן בו את כולו ,לא פרוסה פרוסה כמו סלמי .יגאל ,תוריד את זה מסדר היום תדון

בזה כמו שזה.
ניצה משה:

יגאל ,תגיד לו שיש את הוועדה המקצועית שדנה בזה-

יגאל שמעון:

כן ,זה עובר לוועדה המקצועית לתיקון-

ניצה משה:

יש ועדה מקצועית שדנה בכל הנושאים שקשורים-

אמיר כוכבי:

לא כתוב פה שזה תיקון חוק עזר.

ניצה משה:

זה עלה בעבר מספר פעמים וכל פעם-

אמיר כוכבי:

סליחה ,יש פרוטוקול ,יש סדר יום ,יש שחור על גבי לבן ,לא כתוב פה בהצעה לסדר תיקון חוק

עזר ,אי אפשר להוסיף את זה עכשיו.
יגאל שמעון:

אבל אנחנו לא מתקנים את חוק העזר עכשיו.

אמיר כוכבי:

מה אתה עושה?

יגאל שמעון:

מה שאנחנו ,מעבירים את זה לוועדה-

אמיר כוכבי:

שים לב בסעיף קודם ,הנהלת העירייה תביא תוך  30יום לשולחן המועצה תיקון לחוק העזר

בעניין מפגעי רעש.
ניצה משה:

זה משהו אחר-

אמיר כוכבי:

פה אתה לא מבקש תיקון לחוק עזר.

יגאל שמעון:

אנחנו מבקשים לאשר את הבקשה ,מכאן על פי החלטת המועצה ,ואם אתם תאשרו זה עובר

לוועדה המקצועית לאישור ,שהיא מכינה את זה מעבירה את זה ליועץ משפטי ,זה הכול.
אמיר כוכבי:

מה זה הוועדה המקצועית?

יגאל שמעון:

יש החלטנו עליה.
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אמיר כוכבי:

מהי?

ניצה משה:

אתה כנראה לא היית.

אמיר כוכבי:

מה? מה היא הוועדה המקצועית?

יגאל שמעון:

ועדה מקצועית-

אמיר כוכבי:

התשובה זה סוד ,מה אי אפשר לדעת? מי בוועדה המקצועית לתיקון חוקי עזר.

יגאל שמעון:

 ...לתקן מספר סעיפים-

אמיר כוכבי:

מי הוועדה? מי יושב בה?

יגאל שמעון:

מה שקבעה הוועדה.

ניצה משה:

היו"ר הוא יגאל למיטב זכרוני ,ויושבים שמה נדב גם ,יועץ משפטי-

יגאל שמעון:

יועץ משפטי-

ניצה משה:

מנהלת מחלקת חנייה-

אמיר כוכבי:

אז קודם כל זה בכלל לא ועדה מקצועית ,כי אתם לא מקצועיים אתם נבחרים ,זה ועדה

פוליטית לתיקון חוקי העזר .אז בוא תתקן מה שאתה אומר ,זה לא ועדה מקצועית לתיקון חוקי עזר ,זה ועדה
פוליטית.
יגאל שמעון:

היא לא ועדה פוליטית.

ניצה משה:

למה? היועץ המשפטי-

אמיר כוכבי:

זאת ועדה-

ניצה משה:

מנהלת מחלקת חנייה ,חברה כלכלית.

אמיר כוכבי:

לא משנה ,אלה נמצאים כנספחים בכל ועדה .ברגע שיש חברי מועצה זה פוליטי.

יגאל שמעון:

לא משנה ,אפשר לאשר את זה ואנחנו ננחה-

ניצה משה:

למה נדב שם.
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יגאל שמעון:

את מי שצריך להנחות להגיש את זה כהצעה לתיקון חוק עזר בוועדה עצמה ,זה הכול ,עזוב נו

מה עכשיו.
אמיר כוכבי:

אתה יודע למה אנחנו נאשר את זה? כי אתם עשיתם את בכוונה כדי להביא חברת מועצה,

זה למה.
יגאל שמעון:

למה?

אמיר כוכבי:

ככה ,אני הבנתי אותך.

יגאל שמעון:

מה זה קשור?

אמיר כוכבי:

בסדר.

יגאל שמעון:

לא הבנתי למה אתה מתכוון.

אמיר כוכבי:

תמשיך ,תמשיך .אני לוועדה המקצועית רוצה להוסיף רק ,אני חושב שזה לא נכון להגביל את

זה לאלמנות ולהורים ,אני חושב שילדים ואחים ,קרבה ראשונה זה מאסט בדברים האלה.
יגאל שמעון:

לא ,אני לא מסכים איתך ,כי זה הבקשה-

אמיר כוכבי:

אתה יכול לא להסכים איתי ,אני ביקשתי-

יגאל שמעון:

זו לא הבקשה.

אמיר כוכבי:

אני הצעתי למי שהציעה את הבקשה לתיקון החוק הזה.

יגאל שמעון:

הוועד יד לבנים אנחנו עושים ,כנרת פועלת-

אמיר כוכבי:

ואני הצעתי לה ,היא מניח יכולה מסוגלת לבדוק.

יגאל שמעון:

לא ,זו לא הבקשה ...זה הכול.

כנרת א .כהן :אני מהתחלה אמרתי שדיברתי שאני הוספתי גם את הילדים ,ובכל זאת ילדים הם ילדים
שיכול להיות להם אב שכול אימא שכולה ,ואני מקבלת את זה ,זאת הייתה הכוונה מלכתחילה.
חי אדיב:
נוה גור:

לי יש ניגוד עניינים אני לא מצביע.
אפשר אז רגע להבין אם עכשיו אנחנו מקבלים החלטה ומצביעים בעד ,מה התהליך
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שייקרה ,אם עכשיו כנרת החלטנו כולנו בעד ,הרי מחר אותה אלמנה לא תוכל לקבל את ההנחה ,נכון? אז אם
אפשר להבין רגע ,כי אני לא בטוח הבנתי את התהליך שבו זה ייקרה .זה הולך לוועדה-
(מדברים יחד)
שנייה ,שנייה ,זה הולך לוועדה ואז זה עובר ליועץ המשפטי אבידע?

נוה גור:

אבידע שדה :יש ועדה-
חי אדיב:

הוועדה היא כוללת יועץ משפטי.
אפשר לתת לו לענות? בבקשה ,כן אבידע.

נוה גור:

אבידע שדה :יש ועדה שדנה ,יש את חוק העזר-
תדבר למיקרופון שהוא יוכל לשמוע.

נוה גור:

אבידע שדה :יש ועדה שדנה שבוחנת את כל ההיבטים של שינוי חוק העזר להעמדת רכב וחנייתו ,בין היתר
תיבחן האפשרות או תובא בפניכם האפשרות גם לאשר הסדרים או פטורים ,הסדרים כאלה ואחרים ככול
שניתן ,הדבר הזה יבוא כמו שהסברתי בהצעה לפני כן ,יבוא כהצעה מסודרת לתיקון חוק העזר לפני המועצה,
היא תדון בהצעה הזו ,ובמידה והיא תקבל החלטה גם כאן זה יעבור הלאה למשרד הפנים לקבלת אישורים
פה גם למשרד התחבורה אם אני לא טועה.
יגאל שמעון:

תודה ,אפשר להצביע-
לא ,לא-

נוה גור:

מאיר חלוואני :אפשר ככה להוסיף גם את הילדים?
יגאל שמעון:

אין בעיה-

מאיר חלוואני :או שזה טאבו ,החלטתם וזהו.
יגאל שמעון:

לא-

חי אדיב:

תצטרף לוועדה ,תחליט.

מאיר חלוואני :אתם פעם הזמנתם אותנו למשהו? אם אתה כבר מדבר על זה .יאללה חאלס .ראש העיר
ביקש שנצטרף לוועדה ,אני אשמח ,תצרף אותי כן.
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יגאל שמעון:

אין בעיה ,אני אקרא לך לוועדה .טוב ,אז בואו נצביע בבקשה על ההצעה .מי בעד ההצעה?

ניצה משה:

מי בעד ההצעה?

אביבה גוטרמן :איך נדב נבחר לוועדה זו?
(מדברים יחד)
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:

זה ועדה שנבחרה על ידי המועצה .הוא ביקש להיות .המועצה אישרה-
יש כל מיני ועדות שמקימים ככה בלי ש-
לא ,לא -המועצה אישרה

מאיר חלוואני :ועדת התייעצות מקימים.
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:

זה הגיע לפה. -
במסגרת השקיפות היא לא קיימת.
ושאלו מי רוצה להיות בוועדה והוא ביקש להצטרף את יכולה גם לבוא ,וגם מאיר יכול לבוא.

מאיר חלוואני :אני לא אמרתי שיש לך בעיה ,כי אני לא מכיר ועדה כזאת ,זה הכול .אם מקימים אותה תוך
כדי תנועה ,תחשבו עלינו גם ,כי אנחנו בעד.
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:
ניצה משה:
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

יגאל אני רוצה לנצל את ה 5-דקות שיש לי ,את ה 4-דקות-
כבר דיברת אבל נוה-
דיברתי דקה.
חלק מה 5-דקות.
דיברתי דקה.
בואו נצביע-
לא ,לא ,יש לי גם כמה דקות לדבר ,אני רוצה רגע כנרת כן על זה .קודם כל כנרת אני

מברך כל הצעה שקשורה לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות הטרור והאיבה .וכל מי שרוצה להפוך פה את הדיון
בנושאים הללו לציני ,אני לא שותף לזה .אני יושב בראש ועדה להנצחה שלפני  4שנים ,עד לפני  4שנים לא
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קרה בה דבר ,ולא הקריאו את שמות החללים ,ולא נעשה טקס ,ולא שום דבר .ואני רוצה לשתף אותך כנרת,
כי אם העלית את ההצעה הזאת לסדר כנראה שאכפת לך .וחשוב לי לומר את זה ,התכוונתי לומר את זה
עכשיו ,אבל איך שהוא בדיון הקודם זה נכנס ,וחשוב לי להשלים את התמונה .בחודש אפריל כמדומני ,ביום
הזיכרון האחרון התקיים לראשונה טקס בבית ספר שילה נפרד לנפגעי פעולות הטרור והאיבה .לא התקיים
טקס כזה מעולם כנרת .המשפחות נפגעו מהטקס הזה ,הם נעלבו .אדוני ראש העיר תקשיב ,גבירתי
המנכ"לית את מפריעה לי במשהו חשוב עכשיו .המשפחות נפגעו ,ישבנו פה השבוע ביום שני בישיבה ,ושוב
אדוני יואב רוזן מאז קיומה של הוועדה הזאת לא ישב אף נציג מהסיעה שלך שלא ישב מעולם ,למעט ישיבה
אחת שהוא בא פעם לשם אשרור ,לא ישב מעולם נציג שלך על אף שהוא רשום ועל אף כל פניותיי .לא היה
ראש העיר בשום ישיבה של הוועדה הזאת ,לא נכח בטקס אף נציג עירייה והמשפחות יצאו משם בוכות
ונעלבות .ישבנו פה נסענו ,למעלה משנה ,אני אישית ברכב שלי לקחתי את המשפחות האלה לכל מקום
שהעירייה ומנכ"לית העירייה שלחה אותנו לראות ,ושוב זרקו אותנו בבוז .ואני אומר לכם עכשיו ,פה לך אדוני
ראש העיר תקשיב טוב ,כי הנושא הזה הוא חשוב .אם אנחנו לא נדע בחודש הקרוב שמפסיקים להשפיל את
המשפחות הללו ,אני אפרסם לציבור :אחד ,את כל הפרוטוקולים המוקלטים של הישיבות הללו ,שישמעו את
כל מה שהיה ,אחד .שתיים ,אנחנו נפעל בכל דרך ,בכל דרך ,כדי שהמשפחות הללו שאיבדו את האימא
שלהם שהייתה פה מורה ,ושאיבדו את הבן שלהם ,לא אשמע מהם בטלפון אתמול מאימא בוכה שאני לא
מגיעה יותר ,כי כבר עייפתי מהמלחמות על הבן שלי .ולכן אני אומר לך כנרת ,אם מציעים הצעה כזאת לסדר,
שהיא חשובה שלא נתבלבל לרגע ,עזבי עכשיו את כל הפרוצדורה שבעיניי נכון היה לעשות בדיוק כמו קודם
את אותו דבר ,ולכן אני לא אוכל להצביע בעד ההצעה הזאת ,מכיוון שבעיניי שוב צריך ...אם רוצים לעבוד על
פי פרוצדורה תקינה אז אני בעדה .ואני אתמוך לכשיגיע השלב להצביע על הנושא הזה ,אני אתמוך בכל מה
שתרצי בעניין הזה .אבל אני אומר ,ואני מבקש ממך כנרת ,יש מקומות שיש בהם קווים אדומים ,יש מקומות
שבהם אומרים לראש העירייה ,לא משנה באיזה סיעה אתה נמצא ומי אתה ,אדוני ראש העירייה ככה לא
יכולים להמשיך .ומספיק להשפיל גם אותי גם את חברי מאיר בוועדה הזאת-
ניצה משה:

נווה עוד חצי דקה בבקשה.
וגם את המשפחות הללו ,בבוז ,בבוז הולך וחוזר .אני קיבלתי את הוועדה הזאת לידיי

נוה גור:

וכששאלתי מה עושים בוועדה הזאת אמרו :אין מה לעשות ,אין לנו משפחות נפגעות פה ,זה מה שאני אמרתי,
ואז הבנתי למה נתנו לחבר האופוזיציה להיות יו"ר הוועדה הזאת .ועשינו פה כברת דרך הכול במלחמות,
בעיתונות שקרית עם תשובות לא ראויות .אני קורא לך לכנס את החברים שלך לסיעה ,ולראות איך שמים סוף
לדבר הזה.
ניצה משה:

תודה.
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חי אדיב:

מה נשאר לנו עוד לעשות?

ניצה משה:

להצביע.

חי אדיב:

על מה?

ניצה משה:

על הצעת ההחלטה של כנרת.

חי אדיב:

הערה שנאמרה פה בוז ועוד כל מיני דברים כאלה ,ככול שיעשו מהמשפחות השכולות הן בצד

הזה והן בצד של פעולות האיבה פוליטיקה לא יהיה כלום נקודה .סגרנו וקבענו לוח זמנים ,קבענו מקום ,דיברנו
עם היו"ר של היו"ר של היו"ר...
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

איזה מקום?
קבעו מקום-
איזה מקום?
לא מעניין אותי-
איזה מקום? לא מעניין אותך?
אני לא רוצה לשאול אותך-
אני יו"ר הוועדה.
 ...איתך-
אני יו"ר הוועדה.
אתה עושה פוליטיקה ותפסיק לעשות פוליטיקה-
אני יו"ר הוועדה ,אתה לא תגיד לי פוליטיקה מסריחה-
לא יעזור לך כלום ,אני לא שואל אותך.
אתה לא תדבר ככה ראש עיר במדינת ישראל שמדבר כמו בשוק.
אתה עושה פוליטיקה על הגב של המשפחות השכולות.
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נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

כמו בשוק-
זהו ...תתבייש לך...
אתה רוצה להגיד פה בשולחן הזה ,תגיד בשולחן הזה איפה.
היו"ר יודע...
מי יודע? מי יודע?
 ...הבטחתי לכם פה בתחילת הישיבה.
מי יודע מהמשפחות? מי יודע תתבייש לך .אתה לא מסוגל להגיד פה בשולחן ,כי

אתה חסר מנהיגות .אתה לא מסוגל להגיד פה בשולחן ביום הזה והזה תהיה פה אנדרטה .אתה בז להם,
משלח אותם ברכב ,מנחה את המנכ"לית שלך לשקר במצח נחושה-
חי אדיב:
נוה גור:

 ...שקרן.
ואתה משקר למשפחות האלה בעיניים .אז אתה לא מסוגל אפילו פה בשולחן הזה,

לבוא ולומר איפה תהיה האנדרטה ומתי.
ניצה משה:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

אפשר יכול לסיים?
תתבייש לך שכך מתנהג אח שכול במדינת ישראל
היו"ר יודע יותר טוב ממך.
מי זה היו"ר? מי זה היו"ר? מי זה היו"ר?

משה חנוכה :מי שמך לתת ציונים?
נוה גור:

מי זה היו"ר?

משה חנוכה :מי שמך לתת ציונים?
חי אדיב:
נוה גור:

תתבייש לך...
מי זה יו"ר? אתה מדבר פוליטיקה .אתה רוכב על הדם של אנשים.
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חי אדיב:

בושה וחרפה.
ואתה לא יודע לעצור ולשים קווים אדומים בנושאים שצריך לשים קווים אדומים.

נוה גור:
חי אדיב:

אתה לא יודע.

ניצה משה:

די!
וככה וככה וככה ,וככה נראית הפוליטיקה ,וככה נראית העיר שלך ,והיא תשתנה בעוד

נוה גור:

שנה כשאתה תלך מפה.
ניצה משה:

אוקיי.

חי אדיב:

זה בדיוק-

משה חנוכה :אתה בטוח לא תגיע.
נוה גור:

אל תוסיף מילה.

משה חנוכה :אתה בטוח לא תגיע.
נוה גור:

אל תוסיף מילה ,כי אנחנו לא מעוניינים לשמוע אותך יותר .לא אותך ולא אנשים

שמדברים-
חי אדיב:

תסתכל על עצמך תראה איך אתה נראה-

נוה גור:

עם מילים כמו סמרטוט.

משה חנוכה :אתה סמרטוט.
חי אדיב:
נוה גור:

איך אתה מדבר תתבייש.
אנחנו לא מעוניינים לשמוע-

משה חנוכה :שצורח על אח שכול ,ככה מתנהג בן אדם שצורח על אח שכול.
נוה גור:

אנחנו לא נשמע אתכם יותר.

משה חנוכה :בשם הפוליטיקה ,חצוף.
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ניצה משה:

רבותיי-

משה חנוכה :תתנצל בפני ראש העירייה.
נוה גור:

אתה לא יכול לדבר ככה-

משה חנוכה :תתנצל בפני ראש העירייה.
נוה גור:

אתה צריך להבין שיש סיטואציות-

משה חנוכה :תוריד את הראש שלך-
נוה גור:

שבהם תרכין את הראש שלך.

משה חנוכה :תרכין את הראש שלך.
נוה גור:

ותתבייש לך שאתה מדבר ככה.

משה חנוכה :נוה ,נוה-
נוה גור:

תתבייש לך.

משה חנוכה :נוה ,אתה לא תדבר בפני אח שכול-
נוה גור:

תתייבש איך אתה מנהל פה במשך שעות שלמות וימים שלמים-

משה חנוכה :אתה לא תדבר כך לאח שכול.
נוה גור:

התנהלות לא ראויה.

משה חנוכה :אתה לא תדבר כך לאח שכול .תרכין את הראש שלך ,של נעליך ותשתוק.
נוה גור:

אתה ,אתה לא תדבר ככה.

משה חנוכה :של נעליך-
נוה גור:
ניצה משה:

כי אתה מנופף בדגלים לא לך.
אנחנו רוצים להצביע רבותיי .אני עוברת להצבעה.
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משה חנוכה :מי שמך להיות נציג הצדק?
נוה גור:

אתה לא תדבר ככה ,כי יש לך עוד דרך ארוכה לעבור.

משה חנוכה :נציג הצדק ,תחלק חולצות אדידס-
נוה גור:

לך תלמד להיות אבא ,לך תלמד להיות איש משפחה ,לך תלמד להיות מה זה אדם

שעובר את מה שהם עוברים ,ואז-
משה חנוכה :לך תחלק חולצות אדידס-
נוה גור:

תרשה לעצמך לשבת פה בשולחן הזה.

משה חנוכה :אתה מחלק ציונים לאח שכול ,הולך כמו עבריין מצלם סוכות הנצחה.
נוה גור:

אני אמשיך ,אני אמשיך ,אני אמשיך.

משה חנוכה :מצלם סוכות הנצחה.
דובר מהקהל:

 ...יש אנשים שמתו בשביל המדינה הזאת.

משה חנוכה :נוה אני לא הולך...
נוה גור:

משה אני לא מעוניין לשמוע אותך ,אני לא מעוניין לשמוע כשאתה מדבר ככה ,ואתה

בז.
דובר מהקהל:

זה לא נושא בכלל-

חי אדיב:

אבל למה הוא עושה מזה פוליטיקה? למה הוא עושה מזה פוליטיקה?

ניצה משה:

די ,מספיק.

חי אדיב:

אני צריך להרכין ראש.

ניצה משה:

מספיק ,די.

משה חנוכה :הוא צריך להרכין את הראש-
נוה גור:

אתה מוכן להגיב-
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משה חנוכה :גם אתה תירגע.
נוה גור:

אתה מוכן להגיד מתי זה ייקרה?

ניצה משה:

חנוכה ונוה מספיק!

חי אדיב:

אני מתייבש מאנשים מהסוג שלך.

נוה גור:

גם אני מתבייש מזה שאדם כמוך ראש עיר במדינת ישראל.

משה חנוכה :תתבייש אז לך תרוץ.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

והציבור אומר את דברו כל פעם מחדש ,זהו.
אתה צריך להתבייש כן.
יאללה ,יאללה ,סיימנו התקדמנו קדימה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

חי אדיב:

 ...מועצת העיר על מניפולציות שקריות-

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

אני מודה לך מאוד אדוני שאתה אדם נוכל-
 ...כולל החבר שלך פה...
אתה אדם נוכל-
הדחתי אותו בשידור ישיר.
אתה הדחת אותו בשידור ישיר.
כן ,על הבטלנות שלו-
על הבטלנות.
ועל וחוסר העשייה שלו.
אתה ושותפיך ,אתה ושותפיך-
אני גאה במה שאני עושה-

97

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה מן המניין מס'  11/17מיום 13.9.17

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

אתה ושותפיך-
ואנחנו עושים דברים יפים-
אנשים שאינם ראויים להיות במנהיגות של המדינה הזאת.
אתה עושה מניפולציות פוליטיות על המשפחות השכולות...
אתה לא ראוי להיות במנהיגות של המדינה הזאת.

משה חנוכה :אתה לא מפחיד ,אתה לא מבין שאתה לא מפחיד.
נוה גור:

אתה סיימת את דרכך.

משה חנוכה :אתה בסך הכול ליצן חצר ,זה מה שאתה נוה ,אתה הפכת את עצמך לליצן בהתנהגות הזאת,
תפסיק.
ניצה משה:

די כבר ,אני מעלה להצבעה חנוכה.

משה חנוכה :מה קרה לך? אתה אדם מבוגר.
מאיר חלוואני :לא ,לא ,לא ,אתה לא מעלה להצבעה .לא ,רגע אני רוצה גם לדבר.
נוה גור:
ניצה משה:

משה ,אני ממליץ לך להירגע.
אין לדבר-

מאיר חלוואני :מה זה אין מה לדבר? מה זאת אומרת?
ניצה משה:

הדיון הסתיים ,כל אחד דיבר.

מאיר חלוואני :למה? למה? למה הסתיים? למה? למה? אדוני ראש העיר-
כנרת א .כהן :ניצה אפשר להצביע בבקשה?
ניצה משה:

עכשיו מאיר רוצה לדבר.

מאיר חלוואני :אדוני ,עכשיו אני רוצה לדבר.
ניצה משה:

נוה אתה סיימת לדבר .מאיר בבקשה.
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מאיר חלוואני :אני רוצה בהמשך לכל מה שקרה פה ...טוב מה להפסיק? אדוני ראש העיר ,אדוני ראש העיר,
אתה יכול לעזור לנו ולהבין למה לא עמדתם בהתחייבויות שלכם כלפי המשפחות האלה? ישבה המנכ"לית
שלך שלנו ,השכם וערב בפגישות הראשוניות התחייבה ,למה להגיע למצב כזה? אני לא מבין .אפשר לקבל
פה כבר החלטות ולהגיד לנו מה החלטתם עם היו"ר של המשפחות לא עם נוה? אם אתם בקשר איתו זה
בסדר ,בואו לא נקיים את הפגישות של הוועדה ,כמו שאמרתי בהתחלה ,אם אנחנו מפריעים לכם כי חשבתם
שלא נעשה עם הוועדה הזו כלום ,תגידו מה החלטתם ,תגידו ,אני מבקש לדעת.
חי אדיב:

אתם לא מפריעים לנו ,אתם מפריעים למשפחות השכולות.

מאיר חלוואני :זה לא יפה מה שאתה אומר .אתה יודע למה זה לא יפה?
ניצה משה:

חי ,חי ומאיר סליחה זה לא הדיון הזה.

מאיר חלוואני :מה זה חי ומאיר ,אבל ראש העיר מדבר ואני רוצה לענות לו.
ניצה משה:

לא ,לא ,לא ...יש פה דיון כרגע ,היה על הנושא של חנוה-

מאיר חלוואני :אבל דיברתם על זה .למה לראש העיר ולסגנו ולכל האחרים כולל משה מותר להגיב-
ניצה משה:

לא ,לא הפסקתי גם ...

מאיר חלוואני :ולי לא.
ניצה משה:

לא ...גם את נוה-

מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,אתה מוכן בבקשה להצהיר פה הצהרה מסודרת ולספר לנו מה הוחלט?
ניצה משה:

לא.

מאיר חלוואני :בשביל לשחרר אותנו.
ניצה משה:

לא ,זה לא נושא הדיון.

מאיר חלוואני :בשביל שלא תגידו שאנחנו שעושים מזה פוליטיקה? תגיד לנו מתי יש אנדרטה ואיפה,
אפשר?
ניצה משה:

לא.
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חי אדיב:

הרי אתם לא הקשבתם כשאמרתי לפני הישיבה-

מאיר חלוואני :שבעוד חודש תיתנו תשובה.
חי אדיב:

נוה גור דיבר על זה ואמרתי יעדכנו אתכם תוך כמה זמן .תקריאי מה כתבת.

ניצה משה:

 ...במקום שנקבע וסוכם עם אדריכל העירייה לישיבה הבאה

חי אדיב:

יפה ,אז אם הקשבת אז לא היית צריך לשאול ,ואם עכשיו אתה מקשיב תקבל לו"ז ובזה נגמר

הסיפור.
מאיר חלוואני ... :אמרת שיו"ר המשפחות קיבל תשובה ממך.
חי אדיב:

נכון.

מאיר חלוואני :ואני אשמח לשמוע אותה...
חי אדיב:

תשאל אותו .תשאל את היו"ר הוא יושב איתו כל יום ומדבר.

מאיר חלוואני :הוא לא יושב ,ישבנו פה לפני שבוע ולא היה פה אף אחד.
חי אדיב:

קיבלת תשובה ,תקבל לוח זמנים מדויק.

מאיר חלוואני :אבל קיבלתי  2תשובות .לפני שנייה אמרת שיו"ר המשפחות יודע ,תשתף אותנו ,תשתף
אותנו ,מה זה מידע סודי?
חי אדיב:

מאיר ,מאיר-

מאיר חלוואני :אז תשתפו אותנו.
חי אדיב:

מי שמעלה את זה בדיון מועצת עיר אז זה סודי כנראה.

מאיר חלוואני :אוקיי ,לפני שנייה אמרת לא-
חי אדיב:

אז אני אומר לך שמזכירת המועצה קיבלה הנחיה-

מאיר חלוואני :זה חבל חבר'ה תגמרו את זה.
חי אדיב:

 ...תודיע לכם נקודה ,מה הבעיה? מה הבעיה? יקרה אסון אם היא תודיע לך?

100

עיריית הוד השרון ישיבת מועצה מן המניין מס'  11/17מיום 13.9.17

יגאל שמעון:

מאיר אני חייב לומר לך משהו באמת ,תשים לב חברך מה עושה ,הוא כל מילה שנייה שלו עוד

שנה ,הוא לוקח גם כשהוא מדבר על דברים מאוד חשובים הוא מדבר פוליטי .זה אחד ה ,-אני לא מבין למה
זה מגיע למצב כזה .הוא שואל שאלה ,תאמין לי אם הוא היה שואל את השאלה הזו לפני חודש את ראש
העיר ,אפילו לא פה ,או אותי ,היינו עונים לו היינו אומרים לו את הכול מראש .אבל מה הוא עושה-
נוה גור:

תסתכל במיילים.

משה חנוכה :יגאל ,זה לא מעניין אותו הרי.
יגאל שמעון:
נוה גור:
יגאל שמעון:

כל מייל שאתה שולח-
 ...מספיק כבר.
אל תענה לי בבקשה ,אני מדבר עכשיו עם חברך.

משה חנוכה :אתה צריך ללמוד ממאיר חלוואני דרך ארץ ,תלמד ממנו.
יגאל שמעון:

דרך ארץ-

משה חנוכה :תלמד ממאיר חלוואני דרך ארץ כן.
יגאל שמעון:

מאיר ,גם כשאתה רוצה לדבר על נושא חשוב ,וזה נושא חשוב ,מה אתה עושה איתו? אתה

לוקח אותו ואתה מדבר עם ראש העיר ,ראש העיר ,מזלזל בו ואומר לו :אתה שנה לא ,אתה עוד שנה ,אני פה,
אני יהיה שליט ,אני הגדול מכולם ,אני אעשה הכול ,אני אשנה את הכול .זה לא מתאים.
מאיר חלוואני :כן ,אבל גם ראש העיר שלנו לא בוחר את המילים יגאל-
יגאל שמעון:

אני רק אעדכן אותך-

מאיר חלוואני :וגם מה שהוא אומר לפעמים לא נשמע-
יגאל שמעון:

מאיר ...ואני אעדכן אותך שהיה סיור עם הוועד ,היה סיור עם הוועד ,לפני מספר שבועות ,הם

הסכימו על מקום מסוים לגבי האנדרטה יש הסכמה-
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

איזה ועד? איזה ועד?
הוועד הארצי-
אנחנו לא צריכים לדעת-
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מאיר חלוואני :ותושבי העיר ,הוועד של תושבי העיר לא צריך לדעת?
יגאל שמעון:

אני רק עונה לך.

מאיר חלוואני :אוקיי.
יגאל שמעון:

אז מבחינתנו תקבלו את העדכון אחרי זה ,בואו נצביע אחרי זה תבוא אליי ,ואני אספר לך

הכול.
נוה גור:
יגאל שמעון:

אתה מתכוון להקים בלי-
אני אספר לך.

נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

שאנחנו יודעים?
לא ,לא.
בלי שהמשפחות...

ניצה משה:

אנחנו רוצים להצביע רבותיי ,חברי מועצה פה מבקשים להצביע ,אוקיי.

יגאל שמעון:

מי בעד?

ניצה משה:

אני מעלה את ההצעה של כנרת להצבעה כולל ילדים ,מי בעד? יגאל-

חי אדיב:

אני נמנע.

ניצה משה:

כן ,אוקיי .יגאל ,כנרת...

חי אדיב:

ניגוד עניינים.

יגאל שמעון:

לא ,אתה לא משתתף.

חי אדיב:

לא משתתף.

ניצה משה:

חנוכה ,תקוה ,רוזן ,אביבה ,אמיר ,מאיר .מי נגד? מי נמנע?

נוה גור:
ניצה משה:

אני לא משתתף.
לא משתתף בהצבעה ,וחיים נמנע.
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יגאל שמעון:

תודה.

הצבעה:
 9בעד  :יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,מאיר חלוואני,
אמיר
כוכבי ,אביבה גוטרמן.
(נוה גור אינו משתתף בהצבעה).
(חי אדיב אינו משתתף בהצבעה בשל ניגוד עניינים).
החלטה מס' :82/17
מואצת העירייה מאשרת את הצעתה לסדר של המשנה לראש העירייה הגב' כנרת אלישע
כהן לפיה יינתן אישור להסדר חניה ללא תשלום למשפחות שכולות ,נפגעי טרור ונפגעי
פעולות האיבה מקרבה ראשונה (הורים ,אלמנות ,ילדים).

ניצה משה:

עכשיו יש לכל אחד מהם דקה לדבר בבקשה ,מי שרוצה.

יגאל שמעון:

יש לכל אחד דקה ,ואני אגיד לך משהו ,אני אשאר פה להקשיב לך למרות כל מה שאמרת,

בתקווה שבדקה שלך לפחות-
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

אל מי אתה מדבר ,אליי?
אליך.
אני לא מדבר.

יגאל שמעון:

אתה לא מדבר? אוקיי .מאיר בבקשה.

ניצה משה:

מאיר יש לך דקה.

מאיר חלוואני :כן ,אני דווקא רוצה שחברי המועצה מהקואליציה יקשיבו לי .טוב ,אדוני ראש העיר אני פונה
אליך בפניה .נכון שלא אתה בחרת אותנו להיות בצד איפה שאנחנו נמצאים אבל אנחנו נבחרי ציבור .כשאתם
מדברים פה על המקום שלנו להיות שותפים בפעילות הציבורית ,אנחנו לא מוצאים את עצמנו ,אל תחבקו
אותנו ,אבל אנחנו לא מוצאים את עצמנו אפילו מוזמנים באופן מסודר למקומות שבהם אתם מציגים את
הפעילות העירונית .אם זה תרבות ,אם זה מוסדות חינוך ,אם זה הרבה דברים חשובים בעיר הזו .אני לא יודע
ממה זה נובע ,אם זה נובע מאיזה שהוא סוג של שכחה ,אני מוכן לקבל ,למרות שבאופן סיסטמתי זה קורה.
אבל אם זה נובע מאיזה שהיא שיטה שלהחליט שחברי אופוזיציה לא באים ,אז עצוב לי על כך ,מאוד עצוב לי.
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בסך הכול כולנו-
ניצה משה:

אני מזמנת לכל האירועים שאני מקבלת -...

חי אדיב:

דווקא אותך אני רואה מידי פעם.

מאיר חלוואני :רק רגע ,רק רגע ,לא בהכרח-
חי אדיב:

את החברים שלך אני לא רואה.

מאיר חלוואני :לא בהכרח בגלל שאתה מזמין אותי-
ניצה משה:

חבר'ה אפשר לסיים להגיד ,יש לי דקה.

כבר עברה דקה.

מאיר חלוואני :ניצה ,עכשיו אל תסתכלי על השעון ,לקחת לי ממנה  10שניות.
ניצה משה:

בסדר.

מאיר חלוואני :כל מה שאני באמת בא ואומר ,שגם ברמת ההסתכלות העירונית שלך אדוני ראש העיר ,ושל
מתוואי המדיניות ,תסתכל על אנשי הציבור האלה ברמה של מה שקורה בעיר באופן שווה ,גם אם זה שווה,
גם אם אנחנו חלוקים .אבל רגע ,רגע ,ואני עכשיו באמת לא קטנוני ,אבל כשיש אירועים ציבוריים או כשיש
מקומות שאתה שומר מקומות לאחרים ,וזה לא בהנחיה שלך בטח ,אז תחשבו בבקשה על כל נציגי הציבור.
כי נציגי הציבור יש להם מקום ,הם נבחרים על ידי הציבור ,אז תכבדו אותם למען ילמדו אנחנו ודורותינו הבאים
שיש כבוד לאנשים שמשקיעים מזמנם באופן חופשי ,מרצונם ,מכספם ,מביתם ,מחייהם .זה מה שאני מבקש.
ניצה משה:

תודה.

חי אדיב:

תודה ,אני רוצה רק להבין ,זה לא קורה?

ניצה משה:

אני כל אירוע שאני מקבלת-

חי אדיב:

ממזכירת המועצה.

ניצה משה:

מועבר אליהם.

מאיר חלוואני :אני לא עושה פה משפט שדה לאף אחד.
ניצה משה:

אם יש דברים שאני לא יודעת-

חי אדיב:

נבדוק לשדרג את בקשתך.
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מאיר חלוואני :פתחתם את שנת הלימודים היפה ,רובנו התעסקנו בבתי הספר ...בתי הספר באופן סיסטמתי
שנים על גבי שנים ,אפילו היינו שותפים לחלק מהפעילות .אז הייתם יכולים להזמין אותנו ללבוש וסט צהוב
באחד ממעברי החציה ולעזור לכם לעשות את זה.
חי אדיב:

בקיץ הבא תעשה את זה.

מאיר חלוואני :לא חשוב עכשיו ,אני רק נותן דוגמא.
חי אדיב:

הדבר השני אני אבדוק עם ניצה לשדרג את העניין.

מאיר חלוואני :וזו דוגמא אחת כי יש עוד הרבה דוגמאות אחרות.
חי אדיב:

למה לא ,נשמח לראות אתכם.

מאיר חלוואני :אתם פותחים בית ספר חדש ,אתם פותחים מוסד חדש ,גן ילדים חדש ,לא מבקש להצטלם
באמת שלא ,אבל חבר'ה תנו כבוד לאנשים-
חי אדיב:

אני אומר באהבה ובשמחה ,אני מכבד את מה שאתה אומר.

יגאל שמעון:

ברשותכם חברים ,ברשותכם אני אומר את המילה האחרונה לפני שאנחנו מפזרים את

הישיבה .היום זה יום ה 30-של אביהו רצאבי הכתב המיתולוגי ואני לא יכולתי להשתתף ב .30-אני חושב
שאביהו שהוביל את הכתבות שלו ואת העשייה בעיר הוד השרון ובכלל בשרון ,הלך לעולמו לפני כחודש ימים,
אני באופן אישי הוקרתי אותו הסתייעתי בו רבות באמת למען הציבור ,כולם פה אהבו אותו כאיש באמת כתב
שטח שועל ,מאוד חסר לנו ,מאוד חסר לי באופן אישי גם כן אביהו כמי שהוביל פה את המערכת התקשורתית
בעיר הוד השרון ,ואני לא יודע ,אין לי מילים לתאר את החיסרון שלו ,אבל לי באופן אישי ואני בטוח שגם לכם
פה הוא יחסר ,ויהי זכרו ברוך.
כנרת א .כהן :אני רוצה אחרי אביבה להגיד משהו.
אביבה גוטרמן:בגלל שאני פשוט איחרתי היום ורציתי דווקא לברך את מחלקת החינוך על פתיחת שנת
הלימודים בצורה למופת ,ממש למופת כמו כל שנה ,ואני רוצה לברך את יפה עזרא ,את אבי קמינסקי ואת כל
המערכת כולה .ואני רוצה לברך באופן אישי אישה שעשתה פה דבר ב 3-שבועות מדהים ,מדהים ,ואני
מדברת על יהודית קדרון שלקחה את הצהרונים האלה שהיא לא התרצתה לעשות ,נתנו לה את זה3 ,
שבועות ואני יודעת בכל הארץ איזה בעיות יש  ,וזה נפתח בצורה למופת.
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יגאל שמעון:

אביבה צודקת.

אביבה גוטרמן:חבל שאדון נדב דואני לא נמצא ,כי בישיבה הקודמת הוא השמיץ אותה ,אבל אני יודעת שבתו
הוא נלחם שהיא תיכנס אליה .אני מצפה שגם הוא יברך ,אז אני מברכת את כולם על זה.
יגאל שמעון:

כל הכבוד לך.

כנרת א .כהן :אביבה לפני שאת הולכת ,אני רוצה להגיד לכם שביום ראשון ושני בשבוע הבא אורזים
ומחלקים מזון בעמותת רעים ,ואני הייתי שם אתמול ואומנם יש להם מתנדבים והכול עובד ,אבל כל יד תסייע,
ואני חושבת שזה גם יהיה מאוד מאוד-
אביבה גוטרמן:מה השעות?
כנרת א .כהן :נחמד אם נבחרי הציבור ,אני אעביר את זה.
אביבה גוטרמן:אז תעבירי לנו.
כנרת א .כהן :מ 16:00-אחרי הצהריים ,יבואו ויתנו יד .עם הילדים אפשר ,יש שם פעילות עם הילדים גם.
יגאל שמעון:

תודה רבה הישיבה הסתיימה .תודה רבה וחג שמח שנה טובה לכולם.

_______________

______________

ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

חי אדיב
ראש העירייה
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