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עיריית הוד השרון

ישיבת מועצה מן המניין מס'  15/17מיום רביעי ,י"ח בכסלו תשע"ח6.12.2017 ,
153103
נוכחים:
חי אדיב
יגאל שמעון

-

ראש העירייה

סגן ראש העירייה
-

חיים שאבי

סגן ראש העירייה

כנרת אלישע כהן

-

משנה לראש העיר

משה חנוכה

-

חבר מועצה

תקוה גלם

-

חברת מועצה

אופיר טואיל

-

חבר מועצה

מאיר חלוואני

-

חבר מועצה

עדי ברמוחה

-

חברת מועצה
-

אביבה גוטרמן

חברת מועצה

אמיר כוכבי

-

חבר מועצה

נדב דואני

-

חבר מועצה

נעדרו מהישיבה:
יואב רוזן

סגן ראש העירייה

-

-

יגאל הררי

חבר מועצה

נוה גור

-

חבר מועצה

אביאל אברמוביץ

-

חבר מועצה

יעל ברזילי

-

חברת מועצה

משתתפים:
חנה גולן

-

מנכ"לית העיר

ירון סולברג

-

יועמ"ש העירייה

בני זיני
ניצה משה

-

גזבר העירייה
מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
א .שאילתות של חברי המועצה.
ב .הצגת דו"ח כספי שנתי של תאגיד המים לשנת הכספים  . 2016מצ"ב הדו"ח  -נספח ט'.
ג .העברות מסעיף לסעיף תקציב  - 2017עדכון מס' 5 + 5א לתקציב  -נספח א' – יועבר
שוב בדואר האלקטרוני.
ד .שינוי מקורות מימון בתב"ר:
תב"ר מס'  – 1332מעונות יום ע"ס ₪ 14,000,000
הקטנה משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה מ  ₪ 7,867,500ל ₪5,167,500
הגדלה קרן פיתוח מ  ₪ 6,132,500ל ₪ 8,832,500
בניית שלושה מעונות יום  :הדרים ,יאיר שטרן ,שביל התיכון.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 8,832,500משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה – . ₪ 5,167,500
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס  22מיום 28/12/16
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 6,132,500משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה –
. ₪ 7,867,500
ישיבה מס'  14מיום  – 27/12/2012סך ₪ 14,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –  , ₪ 5,330,000משרד התמ"ת ₪ 8,670,000
בניית ארבעה מעונות יום  :הדרים,יאיר שטרן ,שביל התיכון ואשכול.
בקשת מנהל אגף בינוי  -נספח ב' סעיף  1יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
ה .בקשה להגדלת תב"ר:
תב"ר מס'  – 1396מיזוג ומיחשוב מוס' חינוך ע"ס ₪ 7,500,000
הגדלה מ  ₪ 7,500,000ל . ₪ 15,000,000
סה"כ הגדלה .₪ 7,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 3,400,000מפעל הפיס . ₪ 11,600,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 24/12/2014סך ₪ 7,500,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 1,700,000מפעל הפיס – ₪ 5,800,000
בקשת מנהל אגף תשתיות  -נספח ג' – יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
ו .בקשה לעדכון שם תבר והגדלת תב"ר:
תב"ר מס'  – 1401אולם ספורט מערב העיר – השקמים ע"ס ₪ 12,000,000
עדכון שם תב"ר – אולם ספורט ואודיטורים  -השקמים
הגדלה מ  ₪ 12,000,000ל . ₪ 20,000,000
סה"כ הגדלה ₪ 8,000,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 11,500,000מפעל הפיס  , ₪ 4,500,000ווינר ₪ 4,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  22מיום  – 28/12/16סך ₪ 12,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 3,000,000מפעל הפיס –  ,₪ 4,500,000ווינר
. 4,500,000
ישיבה מס'  15מיום  – 24/12/14סך ₪ 8,500,000
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מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 3,000,000מפעל הפיס –  ,₪ 3,400,000ווינר
. 2,100,000
בקשת מנהל אגף בינוי  -נספח ב' סעיף  – 3יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
ז .בקשה להגדלת תב"ר:
תב"ר מס'  – 1453רכישת רכב טאוט וטרקטור כיסוח ע"ס ₪ 750,000
הגדלה מ  ₪ 750,000ל . ₪ 1,250,00,000
סה"כ הגדלה ₪ 500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח – ₪ 1,250,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  22מיום  – 28/12/2016סך ₪ 750,000
מקורות מימון :קרן פיתוח – . ₪ 750,000
בקשת מנהל אגף שפ"ע  -נספח ד' – יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
ח .בקשה להגדלת תב"ר:
תב"ר מס'  – 1458אולם ספורט ביה"ס המגן ע"ס ₪ 8,500,000
הגדלה מ  ₪ 8,500,000ל . ₪ 14,000,00,000
סה"כ הגדלה ₪ 5,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  ,₪ 10,000,000מפעל הפיס . ₪ 4,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  22מיום  – 28/12/2016סך ₪ 8,500,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 4,000,000ווינר  , ₪ 2,100,000מפעל הפיס
. ₪ 2,400,000
בקשת מנהל אגף בינוי  -נספח ב' סעיף  – 4יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
ט .אישור תב"ר:
תב"ר מס'  – 1460הפרדת פסולת אריזות ע"ס ₪ 650,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח  , ₪ 350,000תמיר – ₪ 300,000
בקשת מנהל אגף שפ"ע  -נספח ה' – יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
י .אישור תב"ר:
תב"ר מס'  – 1461שדרוג אזור תעשיה גיל עמל ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח . ₪ 15,000,000
בקשת מנהל אגף תשתיות  -נספח ו'  -יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
אישור תב"ר:
יא.
תב"ר מס'  – 1462תוספת בינוי תיכון הדרים ע"ס ₪ 3,500,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח . ₪ 3,290,000
משרד החינוך ₪ 210,000 :
בקשת מנהל אגף בינוי  -נספח ז' – יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
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יב .דו"ח כספי – רבעון  2ינואר – יוני  – 2017נספח ח' – יועבר שוב בדואר האלקטרוני.
יג .הנושא :אישור הארכת הפחתת סכום חוב קודם בארנונה "הנחה מיוחדת"  -תיקון תקנה
26א'
עד ליום  31בדצמבר :2017
ביום  24.5.17אישרה מועצת העירייה את תקנה 26א – "הנחה מיוחדת" לשנת ,2017
להפחית סכום חוב קודם בארנונה ,על כלל הנכסים עד החל מיום  1.6.16ועד ליום
.30.11.17
ביום  22.11.17פרסם משרד הפנים תיקון לתקנה 26א בה ניתן להאריך את התקופה
ל"הנחה
מיוחדת" כדלקמן:
"בתקנה 26א(ב) לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג1993-
(להלן–
התקנות העיקריות) ,בכל מקום ,במקום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30.11.17יבוא י"ג
בטבת
התשע"ח (31בדצמבר .")2017
הצעת החלטה:
בהמשך לאישור מועצת העירייה מיום  24.5.17על "הנחה מיוחדת"  -הפחתת סכום
חוב קודם
בארנונה ,על כלל הנכסים ,מאשרת מועצת העירייה את התיקון בתקנה 26א(ב)
לתקנות
הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 1993-להלן – התקנות העיקריות),
כך
שבכל מקום ,במקום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30.11.17יבוא י"ג בטבת התשע"ח
( 31בדצמבר  ,)2017וזאת בהתאם לפרסום שר הפנים ברשומות מיום . 13.11.17
מצ"ב העתק מהפרסום ברשומות – נספח י'.
יד .הנושא :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-ע .ל.
בהתאם לסעיף ( .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 בקשתו
של ע .ל.
לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
על מנת לשמור על צנעת הפרטיות יועברו אליכם הנספחים לנושא זה באמצעות הדואר
האלקטרוני.
אישור היתר זה ל-ע .ל .יהיה בתוקף עד ליום .06.12.18
טו .הנושא :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-מ.ה.
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בהתאם לסעיף ( .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 בקשתו
של מ .ה.
לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
על מנת לשמור על צנעת הפרטיות יועברו אליכם הנספחים לנושא זה באמצעות הדואר
האלקטרוני.
אישור היתר זה ל-מ .ה .יהיה בתוקף עד ליום .06.12.18
** פרוטוקול מישיבת ועדת הכספים מס'  5/17מיום  – .15.11.17נספח מס'  1יועבר
שוב בדואר
האלקטרוני.
טז .הצעות לסדר של חברי מועצה:
 .1הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  – 1.6.17הפסקת
גביית
תשלום תו חנייה והשבת כל כספי גביית תו החנייה לתושבים-
רקע  :עיריית הוד השרון הינה אחת הרשויות הבודדות בארץ ובשרון בפרט ,הגובה מן
התושבים
תשלום בגין תו חנייה (כ .)₪ 27.5 -תשלום זה הינו בנוסף להיות אחת הרשויות
הבודדות
שאיננה מעניקה חנייה חינם לתושבי העיר ברחבי העיר ,איננה מקנה הנחה באזורי חנייה
שונים ,ואף מחייבת את התושבים להגיע פיזית לרכישת תו החנייה (ולא באמצעות
האינטרנט).
הצעת החלטה:
עיריית הוד השרון תפסיק לאלתר כל גבייה שהיא בגין תו חנייה ,תנפיק תו זה ללא עלות
לתושבים השונים (באמצעות משלוח בדואר או בכל דרך שהיא) ,תאפשר רישום לקבלתו
באמצעות האתר העירוני של העירייה ,ותשיב ותזכה את כל תושבי העיר בגובה
התשלומים ששילמו עבור תו חנייה זה.
 .2הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום :1.6.17
שיפוץ והכשרת מקלטים לצורכי מוזיקה ,מחול ,תרבות ואומנות.
הצעת החלטה:
עיריית הוד ה שרון תשפץ ותכשיר את כל המקלטים בעיר לצורכי שימוש של תרבות,
מוזיקה,
מ חול ,חוגים ,צעירים ועוד ,ותמנה נציגים תחת מח' התרבות לשם ניהול השכרת המבנים,
השימוש בו ותחזוקתו.
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 .3הצעה לסדר של חבר מועצת העיר ,עו"ד משה חנוכה מיום  - 23.07.17עמדות מים
לחתולי רחוב
הצעת החלטה:
עיריית הוד השרון תציב עמדות מים לחתולי רחוב ב 10-מוקדים שונים ברחבי העיר .בני
נוער,
במסגרת תכנית מחויבות אישית יפעלו לתחזוקתם השוטפת בפיקוח ובהנחיית המח'
הווטרינרית.
הצעה זו נולדה בהמשך לפניה של פעילים למען זכויות בעלי החיים.
 .4הצעה לסדר של חבר המועצה מר נדב דואני מיום : 22.08.17
בתאגיד המים העירוני "מי הוד השרון" פעילים כיום  4דירקטורים ( 2חברי מועצה1 ,
עובדת עירייה ו 1-דירקטור חיצוני) מצב זה מעמיד את פעילות דירקטוריון התאגיד במצב
חסר ,בו
חסרים לפחות  3דירקטורים חיצוניים .חשוב לציין שעל פי תקנון התאגידים לפחות
ממחצית מחברי הדירקטוריון חייבים להיות חיצוניים.
אני מבקש להביא לאישור מועצת העיר את מועמדותו של מר רחמים לביא ,מי שכיהן
כחבר דירקטוריון במשך  2כהונות רצופות (וכבר לא מכהן שנתיים .זה מאפשר לחדש את
כהונתו) וכן כיהן כממלא מקום ויו"ר התאגיד בפועל .עשה עבדותו בהתנדבות מלאה,
במקצועיות רבה ,הוביל את התאגיד בהצלחה רבה והביאו להישגים רבים.
לפיכך אבקש ממועצת העיר להצביע על הצעת ההחלטה הבאה:
"רחמים לביא ,ימונה לחבר דירקטוריון תאגיד המים העירוני "מי הוד השרון".
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פתיחת הישיבה
חי אדיב:

ערב טוב לכולם .איציק בן דור הוא מנהל רשות הספורט ,בוא ,תגיד כמה מילים,
תציג את הקבוצות.

יצחק בן דור :אז קודם כל נמצאות פה  2קבוצות ,נמצאת פה קבוצת אלתרמנס טריאתלון ,זה
מקצוע קשה מאוד גם ריצה גם שחייה גם רכיבה על אופניים ,הייתה להם
אליפות ישראל לאחרונה וזכו בכמה הישגים מאוד מרשימים ,ובאמת מגיע לכם
גם מחיאות כפיים וכל הכבוד .אתם מביאים הרבה כבוד גם לעצמכם קודם כל
ואחרי זה גם לנו לעיר וגם לקבוצה שאתם נמצאים בה .אני אקרא את השמות.
חי אדיב:

תגיד את השמות קודם כל שיהיה לפרוטוקול ,אחרי זה...

יצחק בן דור :איתמר אשד זכה במקום שביעי באליפות אירופה לקדטים וכניסה-
חי אדיב:

תרים רק יד שנראה אותך.

יצחק בן דור :וכניסה ליחידה לספורט הישגי שזה משהו מחייב מאוד שתדע .בוא .שירה כץ
זכתה באליפות ישראל לנוער באילת מקום ראשון באליפות הפועל לטריאתלון
בגן שמואל .תישארו פה נעשה תמונה קבוצתית .מיקה סולניק מקום שלישי
בטריאתלון הילדים בבית ברל לגילאי  . 12עומר גבאי מקום ראשון בליגת הילדים
בטריאתלון .יעל לחוביצר מקום שני בטריאתלון לילדים נס ציונה לגילאי  .12איתי
דודאי מקום שלישי במרוץ שליחים באילת ,כל הכבוד .טוב ,הקבוצה הבאה
שנמצאת כאן-
חי אדיב:

רגע ,בוא נגמור את זה קודם כל .מישהו פה רוצה להגיד כמה מילים על מה
שחוויתם בתחרות? כמה מילים ככה.

???:

בעצם ירדנו לאילת וזו הייתה חוויה מטורפת וזה בעצם השיא של העונה שלנו.

חי אדיב:

מה עשיתם בתחרות? למי שלא מכיר את הספורט.

???:

זה תחרות שמשלבת שחייה אופניים וריצה ,כל אחד לפי הגיל והמרחקים שלו.
אני ואיתמר היינו בנוער זה  750מטר שחייה 20 ,ק"מ אופניים ו 5-ק"מ ריצה.
הילדים עשו טיפה מרחקים יותר קצרים וזהו.

חי אדיב:

כל הכבוד ויישר כוח ,בואו נעשה תמונה.

רן אלטרמן:

אולי הם קצת התביישו להגיד ,אבל הילדים האלה מתאמנים כל יום כמעט כל
היום.

מאיר חלוואני :מה שמך בבקשה?
רן אלטרמן:

אני רן אלטרמן ,אני המאמן של הקבוצה שלהם ,ובאמת אני חושב שזה כבוד
גדול-
7
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יצחק בן דור :רן שנייה ,רן אלטרמן ואחיו היו במשך שנים אלופי הארץ בטריאתלון ,הוא קצת
צנוע אז הוא לא אומר את זה .במשך שנים רבות הוא ואחיו היו אלופי הארץ,
אחיך בצפון נדמה לי נכון עכשיו?
רן אלטרמן:

זה באמת כבוד גדול אני חושב לעיר הוד השרון ,שי אמר שהוד השרון הייתה
ה עיר הגדולה ביותר שהשתתפה בטריאתלון באליפות ישראל בין כל הערים ,אז
היה את הנציגות הכי גדולה ,ולילדים האלה יש חלק גדול בהצלחה ,אז באמת כל
הכבוד להם.

חי אדיב:

כבוד.

יוסי סולניק:

יוסי סולניק  ,אני עכשיו בכובע אחר ,בכובע של יו"ר ועדת תחרויות של איגוד
הטריאתלון ,מה שרני אמר עכשיו ,מה שאתם לא יודעים פה תושבי העיר ,שהוד
השרון זה מעצמת טריאתלון .אתה בכל השיחות יכול להכניס את זה ,מה שרני
אמר ושי ציין בשנתיים האחרונות הוד השרון מתוך  1,800ספורטאים שהיו
בתחרות לפני שבוע באילת ,הוד השרון יש לה את מספר הספורטאים הגדול
ביותר ,לא יחסית יותר מתל אביב יותר מחיפה יותר מירושלים ,יותר מכל הערים
בארץ שנתיים ברצף בטריאתלון ,אפשר לכתוב את זה-

חי אדיב:

חיים בתנועה יפה.

האמת היא הטריאתלון הראשון במדינת ישראל לילדים

התחיל פה בהוד השרון.
אביבה גוטרמן :נראה לי שהיא תחליף את גל גדות .גם יפה-
חי אדיב:

למה לא מפרגנים.

אביבה גוטרמן :יש לה את כל הנתונים.
יצחק בן דור :תודה רבה חבר'ה.
חי אדיב:

תודה רבה ,יישר כוח.

יצחק בן דור :הקבוצה הנוספת שנמצאת פה ,היא קבוצה באמת שהביאה הרבה גאווה לעיר-
חי אדיב:

אל תלכו ,כי אני רוצה להגיד לכם מילות סיכום ,אז חכו ,בסדר? אם לא אכפת
לכם .כן.

יצחק בן דור :הביאה הרבה כבוד לעיר ,עד היום בית ספר הדרים הוא בית ספר מאוד מצטיין
גם בבגרויות גם בהישגים ,אבל היום הוא גם מצטיין בכדורסל ,זו הפעם
ה ראשונה מאז שאני זוכר את עצמי ,שקבוצה של תיכון עלתה לליגת על
בכדורסל ,ובאמת מגיע לכם מחיאות כפיים וכל הכבוד .אני אציג רק את איציק
פה ,איפה המאמן? אהלן מה קורה? איציק כמובן-
חי אדיב:

את שניהם גם את המאמן וגם איציק.
8
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יצחק בן דור :כמובן הולך איתנו דרך ארוכה וחי דוידי ,הנה עוד חי אחד.
חי אדיב:

עוד חי ,יש עוד חי.

יצחק בן דור :כן ,יש עוד חי.
חי אדיב:

אין קשר משפחתי ,אין ניגוד עניינים ,זה בסדר.

יצחק בן דור :והיינו במשחקים והחזקנו לכם אצבעות ,אני שמח מאוד שעשיתם את זה .אני
רוצה רק לציין שבכדורעף יש לנו במשך שנים הישגים בליגת על בכדורעף ,אבל
הפעם הראשונה השנה בכדורסל עלתה הקבוצה של התיכון שלנו לליגת על
בכדורסל ,הרבה כבוד והרבה הצלחה לעיר הוד השרון .אז בואו נקרא לחבר'ה.
חי אדיב:

 13איש ,זה קצר.

יצחק בן דור :סער אגמון ,תומר קניג ,נדב קשת ,לוטם טורניג ,דור דביר ,הוא לא פה? תשמור
לו את זה .יונתן לוי ,גיא גלזר ,גיל נויביץ ,אסף כהן סקלי ,מאור פולישוק.
דובר:

הוא לא פה.

חי אדיב:

מישהו שומר לו?

יצחק בן דור :עומרי נחמיאס ,אמיר גיל מור ,שי גולדבורג ,ואני רוצה כמובן להזמין גם את
איציק מטרני ואת חי דוידי .ואנחנו רוצים להעניק-
חי אדיב:

כבוד לי להעניק לך.

יצחק בן דור :חי?
חי אדיב:

כן.

יצחק בן דור :אנחנו רוצים להעניק מגן מיוחד לבית הספר על...
חי אדיב:

מגיע לכם .איציק תגיד כמה מילים.

יצחק בן דור :אני רוצה רגע להגיד עוד מילה אחת משפט תרשו לי.
חי אדיב:

כמה מילים על איציק.

יצחק בן דור :איציק מטרני כבר יש לנו היכרות של הרבה מאוד שנים ,איציק ביחד איתי ,אנחנו
מנהלים את מרוץ לשיר כבר מעל  20שנה ,זו היוזמה של איציק שבא אליי יום
אחד למשרד ואמר לי :אני רוצה לרוץ  4ימים ,הייתי פה המום לפני  21שנה,
אמרתי לו 4 :ימים מאיפה? הוא אומר לי :מאיפה שנפלו המסוקים להוד השרון.
אמרתי לו :תשמע ,זה אי אפשר איך יכול להיות .הוא אומר לי :הכול אפשרי ,בוא
נעשה את זה .יצאנו פעם ראשונה עם  35ילדים ,בפעם האחרונה יצאו כבר מעל
 300ילדים  330ילדים ,חבר'ה זה אחד ה-
אביבה גוטרמן :זה מרגש.
יצחק בן דור :האירועים היפים בארץ ,אז באמת כל הכבוד איציק.
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חי אדיב:

אנחנו נעשה תמונה ,לא ,הוא לא דיבר ,אנחנו רוצים כמה מילים על הפעילות
הזו.

איציק מטרני :לא ,קודם כל סביב השולחן ישנם כמה בוגרים שלי ,אז-
חי אדיב:

כל חברי המועצה.

איציק מטרני :אז קודם כל נחמד להיפגש.
אביבה גוטרמן :לגמרי כולם.
איציק מטרני :אין ספק שההישג הזה הוא הישג מאוד משמעותי לתיכון ,אבל המשימה היותר
קשה זה לשמור ולהיות בצמרת ,ובאמת העבודה העיקרית עוד מחכה לנו היא
עוד לפנינו ,ואני מקווה שכמו שתמכתם בנו ועודדתם אותנו עד עכשיו ,אז
תמשיכו לעשות את זה.
חי אדיב:

תודה ,תודה.

יצחק בן דור :תודה רבה.
חי אדיב:

תמונה ,ואני רוצה להגיד כמה מילים לסיכום ,כדי לשחרר את החברים .אני רוצה
להגיד כמה מילים ככה לסיכום ,קודם כל כבוד לנו להגיד לכם תודה ,ולהעניק
לכם תעודה ,אבל זה הדבר הסמלי .הוד השרון מאמינה בחינוך ,והחינוך מתחלק
לכמה חלקים :אחד זה התנדבות בקהילה ,שתיים זה לעשות ספורט להיות בריא
וחלק מהספורט זה בערך מה שעושה את הבריאות ואחרי זה ההישגים
בלימודים .בית ספר הדרים וילדי הוד השרון בכל הפרמטרים האלה מובילים.
בגיוס והתנדבות אנחנו במקום ראשון בארץ ,בנות מקום שני זה עולה ויורד כל
שנה ,מקום שני שלישי ראשון ,וזה בהחלט תעודת כבוד לעיר לתושביה לילדיה
ולמערכת החינוך ,אותו דבר גם בספורט ,יש לנו הישגים מרשימים בכל מיני
דברים כולל באולימפיאדות באירופה ,ואתם דוגמא להישגים האלה כולל
הטריאתלון וגם מערכת החינוך .אני גאה בכם ,אני מעריך את מה שאתם עושים,
ואני אומר לכם שקשה מאוד לראות קבוצה ומקבץ של הישגים וילדים מהסוג
הזה שלכם ,ואתם תראו את זה כשתגיעו לצבא ,תראו כמה אתם מובילים
ותמשיכו להוביל ,כבוד ותודה .ותודה לכם.

חי אדיב:

איציק תודה רבה.

ניצה משה:

ערב טוב לכולם ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין
 .15/17א' שאילתות של חברי המועצה.

חי אדיב:

רק אני רוצה להגיד כמה מילים.

ניצה משה:

בבקשה.
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חי אדיב:

טוב ,רבותיי רק עדכון קצר ,אחד אני רוצה בשמכם ובשם כל תושבי העיר מוקי
אייל נפטר ,היה יו"ר יד לבנים משנת  1999ועד  2011עשה עבודה מדהימה,
גם בקשר עם העירייה גם עם המשפחות השכולות .יהי זכרו ברוך .במקביל
התפרסמו נתוני הגיוס ,הבנות ירדו למקום שני ממקום ראשון כבר שנה שלישית.
והבנים עלו מדרגה והגיעו למקום ראשון בגיוס לצה"ל .קיבלתי הערה בפייסבוק,
זה לא מדויק אם משכללים זה מגיע חמישי .נכון ,נושא הקצונה ונושא הגיוס
הקרבי מחייב שיפור מחמישי לראשון ,אבל כשרואים רק את הנתון הזה של גיוס
אנחנו מקום ראשון בארץ ,וזה בהחלט תעודת כבוד לעיר ולתושביה ולנעריה
שמתגייסים לצה"ל ,זה לא מובן מאליו .זכינו בפרס גן אקדמי ,גן דרור זכה בפרס
מחוזי ,זה רוח ,מה שנקרא רוח המפקד ,אנחנו רוצים לעבור לעיר אקדמית .יש
לנו  30ילדים שזכו בזכויות או בנקודות או בניקוד ועברו מבחנים באוניברסיטת
תל אביב דרך הלימוד המקוון .ומפה נרשמו עוד  80 ,70ילדים ללימוד מקוון,
אנחנו בחודשים הקרובים נעשה מפגש עם נשיא אוניברסיטת תל אביב ,כדי
לפתוח את התהליך הזה ולהרחיב אותו לאופקים רחבים יותר .ברוח הדברים
עיר אקדמית בהוד השרון ,ויש פרויקטים רבים ,זה בהזדמנות אני אשוחח על זה
יחד עם חברי המועצה .יש עוד הישגים רבים ,אבל חשוב בו להזכיר בפורום
הזה ,השבוע הנהלת העירייה ועובדיה 2 ,אוטובוסים נסעו לפיקוד העורף ברמלה
ותרגלו על סימולטור היערכות למלחמה ,ובהחלט תעודת כבוד לכל העובדים
והמנהלים ,קיבלנו פידבקים חיוביים מפיקוד העורף ,וזה חלק מתהליכים ארוכים
שעשינו ,חלק מהתהליך הייתה ביקורת פה להיערכות פיקוח העורף ,קיבלנו ציון
 , 93גם זה תעודת כבוד למנהל הביטחון ולכל מי שמחבר את העניין .ואחרונה
חביבה יהודית קידרון שעבדה  27שנים סיימה את עבודתה בבית האומנויות
ויצאה לפנסיה ,בהחלט עשו אירוע מכובד ,אני מפרגן מגיע לה ,היא בהחלט
דמות בעירייה דמות מיתולוגית ומגיע לה תודה רבה ובהחלט נתגעגע אליה,
ונאחל הצלחה למי שהחליף אותה .ניצה נתחיל ,תודה רבה לכולכם.

 .1שאילתות של חברי המועצה.
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף א' שאילתות של חברי מועצה .שאילתה של חברת המועצה
אביבה גוטרמן מיום  ,10.8.17מדוע לא הוצגו הדו"חות הכספיים של תאגיד
המים בפני המועצה עד היום .אז הדו"ח הכספי של התאגיד יוצג היום בישיבה
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היום ,עוד מעט.
השאילתה הבאה של חבר המועצה מר נדב דואני .אבקש לקבל מענה על
השאילתה הבאה :הסדרי החנייה בהוד השרון מחייבים הדבקת תו תושב על
מכוניות של תושבי העיר .לאחרונה פורסמו מספר מקרים בהם תושבים נקנסו,
כי לתו החנייה שלהם פג התוקף וזאת למרות שהתוקף לא רשום עליו כמו על כל
מוצר בעל תוקף .אבקש לקבל מענה לשאילתה הבאה :האם עיריית הוד השרון
מתכוונת למחוק את הקנסות שניתנו לרכבים עם תו חנייה ללא תוקף רשום אשר
תוקפו פג? מענה :ככלל כל בקשה לביטול קנס נבדקת לגופה בכובד ראש
וההחלטה מתכבדת לאחר שקילת כל הנתונים העובדתיים הרלוונטיים ולאור
כללים ועקרונות משפטיים .במסגרת שיקול דעתה של התביעה העירונית אשר
מקבלת את ההסמכה לביטול הודעות תשלום קנס מאת היועץ המשפטי
לממשלה ,הוחלט כי כאשר מדובר בתווי חנייה שהונפקו זה מכבר ואשר במשך
תקופה ארוכה לא טופל נושא חידושם ,יהיה זה נכון וצודק לנהוג לקולא עם
התושבים ולקבל את הטענה בדבר אי הידיעה בדבר הצורך בחידוש התו .יש
לציין בעניין זה ,כי רק לאחרונה הודע לתושבים הצורך בחידוש התווים ,ההודעות
נעשו במשלוח מכתבים בדואר רגיל ולא דואר רשום .ההחלטה לשקול לקולא
בקשות לביטול קנסות שהנימוק בהם הוא אי ידיעה על פקיעת תוקף התו
מבוססת על כך שמחד במשך תקופה ארוכה לא טופל נושא חידוש התווים ,ולכן
נכון יהיה כי הרשות תישא בעלויות .מאידך ,הידיעה כי החל מחודש יולי 2016
תוקנה התקלה ה וחל בהנפקת תווי חנייה באופן מסודר ,תוך הטבעת תאריך
פקיעה על גבי תווי החנייה החדשים .נדב יש לך שאלה נוספת אם אתה רוצה.
נדב דואני:

אין לי שאלה נוספת ,תודה.

ניצה משה:

תודה .אני עוברת לשאילתה הבאה של חברת המועצה הגברת עדי ברמוחה.
עיריית הוד השרון קונסת תושבים שיש להם תו חנייה שאיננו בתוקף אשר
מחנים רכבם באזורים אשר לו היה התו בר תוקף לא הייתה כל עילה לקנס,
וזאת על אף שעל גבי תו החנייה לא מצוין תוקף .לאחרונה החלה העירייה
להנפיק תווי חנייה מסוג חדש עליהם מצוין תוקף של צו החנייה .במקרים
מסוימים החליטה התביעה העירונית לבטל קנסות עקב טענה מצד הנקנס על כך
שלא ידע על עצם תוקף התו .בתיקים אלה אף עולה הטענה לפיה ישנה הגנה מן
הצדק ועל כן כי צפוי זיכוי בדיון משפטי ,ראה למשל עמדת העירייה בח"נ
 128060417מדוע לא יצאה הנחייה גורפת לביטול קנסות אלו? מענה :ככלל ,או
12
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קיי אותו מענה כמו לשאילתה הקודמת .עדי?
עדי ברמוחה :בתשובה מספר  3הידיעה כי החל מחודש יולי  2016או ?2017
ניצה משה:

.2016

עדי ברמוחה :באמת? או קיי ,תודה.
ניצה משה:

שאילתה הבאה של הגברת עדי ברמוחה מה :27.11.17-במועצת העיר הוד
השרון מכהנות  5נבחרות ציבור ,מפרסומים עולה כי סמנכ"לית השירות ויועצת
ראש העיר לקידום מעמד האישה קיימה אירוע לציון יום המודעות הבינלאומי
למניעת אלימות נגד נשים .באירוע בו אירחה עיריית הוד השרון את לילך שם
טוב שאיבדה את שלושת ילדיה להרצאה על סיפור התמודדותה ,ובנוסף יזמה
אמנה מיוחדת בשיתוף נעמ"ת עליה חתמו עובדי עיריית הוד השרון .מדוע
חברות המועצה לא הוזמנו לאירועים אלו .מענה :עיריית הוד השרון רואה
חשיבות רבה באיזון פעילויות להעלאת המודעות למניעת אלימות נגד נשים.
בהתאם הוכנה השנה תכנית למנהלי ועובדי העירייה שכללה הרצאה מעצימה
של לילך שם טוב וחתימה על אמנת הארגון בשיתוף נעמ"ת לפעול למניעת
התופעה החמורה .לאור הצלחת הפעילות נשקלת האפשרות גם להביאה לקהל
הרחב הכולל את חברי המועצה .אנו מודים לכל השותפים לפעילות וקוראים
לכולם להירתם לטיפול מיגור תופעה חברתית קשה זו ,לטובת נשים נפגעות
אלימות למען חברה טובה יותר הפועלת מתוך סולידריות חברתית ודואגת
לזולת.

עדי ברמוחה :אני מבקש לדעת מי נתן לי את המענה ,שאני אוכל להפנות אליו את שאלת
ההמשך .מי נתן לי את המענה?
יגאל שמעון:

מה השאלה?

עדי ברמוחה :יש תשובה לשאלה שלי פה?
יגאל שמעון:

תפני את השאלה.

עדי ברמוחה :אז אני שואלת ,יש תשובה לשאלה שלי?
יגאל שמעון:

עיריית הוד השרון ,מה זה קשור?

עדי ברמוחה :יש תשובה לשאלה?
יגאל שמעון:

זה לא תשובה?

עדי ברמוחה :יש תשובה לשאלה .השאלה היא מדוע חברות המועצה לא הוזמנו לאירועים
האלה .אתה קראת מה נאמר?
יגאל שמעון:

בסדר ,מה השאלה שלך?
13
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עדי ברמוחה :יש הבנת הנקרא הנשמע? יש תשובה לשאלה שלי.
יגאל שמעון:

יש תשובה לשאלה כן.

עדי ברמוחה :כן? איפה התשובה .מדוע לא הוזמנו חברות המועצה?
חנה גולן:

זה היה לעובדים בלבד.

חי אדיב:

רבותיי בואו נעשה סדר .שאלה טובה ומצוינת ,אבל באותה מידה אני אשאל
אותך ,אני דחיתי את הפגישה באגם ולא הגעת ,לבקשה שלך .את לא יכולה
לקחת מקרה אחד ולעשות אותו לכותרות בעיתונים ,אבל כשאת לא מגיעה ,אני
לא עושה מזה כותרות.

עדי ברמוחה :אתה ראית כותרת בעיתון על זה?
חי אדיב:

לא יודע-

עדי ברמוחה :עוד לא.
חי אדיב:

התעסקת עם זה.

עדי ברמוחה :לא ,ראית על זה כותרת?
חי אדיב:

כמה פעמים שלחו-

עדי ברמוחה :ראית על זה כותרת בעיתון?
חי אדיב:

נתתי את זה כדוגמא עזבי.

עדי ברמוחה :לא ,אל תיתן ,כשאתה מדבר אליי תדבר ספציפית אליי ,ראית כותרת?
חי אדיב:

אז עכשיו עניינית ,רק שנייה ,זה אמרתי לך ככה הערת ביניים-

עדי ברמוחה :לא ,אבל הערת ביניים לא במקום.
חי אדיב:

עכשיו עניינית ,עניינית ,עניינית.

עדי ברמוחה :עניינית.
חי אדיב:

האירוע הזה היה לעובדי עירייה בלבד ,לא נהגנו ולא חשבו והצוות המקצועי לא
חשב להזמין נבחרי ציבור לעניין ,וזה לגיטימי לגמרי ,אנחנו עושים הרבה
פעילות ,וכל אגף עושה את הפעילות שלו ,וכל תחום עושה את הפעילות שלו.
מאחר ואשתי דרך אגב הייתה באירוע כזה בשלטון המקומי והתלהבה והמליצה
לעובדי העיריה לראות את העניין ,והיא גם באה לכבד שמה את העניין ,זה הכול.
לא עשו שום פוליטיקה בעניין הזה.

עדי ברמוחה :זה לא שייך ל-
חי אדיב:

לאור הבקשה שלך ולאור ההצלחה הרבה שהייתה לאירוע הזה והערכה גדולה,
נשמח מאוד לעשות אירוע לציבור הרחב ,וכנרת כהן תוביל את העניין כמחזיקה
בתיק הרווחה.
14
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עדי ברמוחה :כנרת לא הוזמנה גם לאירוע הזה.
חי אדיב:

כי זה היה של עובדי עירייה .כל אירוע של עובדי עירייה את מתעניינת?

עדי ברמוחה :זה לא שייך חי ,כן ,אני מתעניינת.
חי אדיב:

אז לא ראיתי אותך בהרבה אירועים.

עדי ברמוחה :אתה לא עניינת אותי ,אני מתעניינת.
חי אדיב:

נכון ,כי אני לא מזמין-

עדי ברמוחה :רגע-
חי אדיב:

גם אני לא הולך לכל אירוע של העירייה.

עדי ברמוחה :לא ביקשתי ממך ,אני חושבת שיש להתגאות בזה שיש פה  5חברות מועצה ,זה
א'.
חי אדיב:

יפה ,כבוד.

עדי ברמוחה :רגע ,זה כבוד גדול ,זה באמת כבוד .ב' יש פה חתימה על אמנה שמן הראוי
שהנשים שנמצאות פה כנבחרות ציבור ,היה צריך לשקול ולחשוב ולהפעיל שיקול
דעת ,ואם היועצת לקידום מעמד האישה לא מוצאת לנכון להזמין את נבחרות
הציבור ,אני חושבת שצריך לתת את הדעת על העניין הזה.
חי אדיב:

קודם כל אנחנו מקבלים את ההערה באהבה ,אבל זה לא קשור-

עדי ברמוחה :אתה לא קיבלת את זה באהבה-
חי אדיב:

לעובדי העירייה ולאירוע.

עדי ברמוחה :אתה ישר נתת הערת ביניים שהיא לא במקום.
חי אדיב:

לא ,כי באמת באמת אין פה מקום ,מה אכפת לי שתבואו לאירוע ,אני אשמח
מאוד שכל נבחרי הציבור יבואו לכל אירוע .אבל זה היה ,אנשים התמקדו בעובדי
העירייה-

עדי ברמוחה :זה חודש המודעות-
חי אדיב:

יש מספיק נשים בעירייה ,כדי לקבל את המסר .נשמח לבקשתך ולהצלחת
האירוע-

עדי ברמוחה :חי-
חי אדיב:

לעשות עוד אירוע כזה.

עדי ברמוחה :זה חודש המודעות-
חי אדיב:

לציבור הרחב.

עדי ברמוחה :למניעת-
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חי אדיב:

וזה המקום.

עדי ברמוחה :חי ,חודש נובמבר הוא חודש המודעות למניעת אלימות נגד נשים .אני השתתפתי
בהמון אירועים בעיר במסגרת הזאת .גם כנבחרות ציבור אני חושבת שצריך
לתת על זה את הדעת ,והתשובה שניתנה לי היא לא תשובה שמניחה את דעתי,
והיא בכלל לא תשובה לשאלה שלי.
חי אדיב:

אוקיי ,תודה.

ב .הצגת דו"ח כספי שנתי של תאגיד המים לשנת הכספים . 2016

ניצה משה:

אנחנו עוברים לסדר היום ,להצגת דו"ח כספי שנתי של תאגיד המים לשנת
הכספים  ,2016עופר בבקשה.

עופר ברש:

קודם כל אני רוצה להגיד שאני שמח מאוד על ההזדמנות שנתתם לנו להציג
בפניכם את התאגיד בקצרה-

עדי ברמוחה :חבל שיו"ר הדירקטוריון לא כאן.
עופר ברש:

את התאגיד בקצרה ואת הדו"חות הכספיים שלו לשנת  .2016אני גם רוצה לציין
שאנחנו נוהגים בשקיפות מלאה וגאים בעבודה שלנו ,ואני מזמין את כולכם גם
לבוא ,הדלת שלנו תמיד פתוחה ,הטלפון תמיד זמין ,ואני אשמח מאוד שכל אחד
מכם יבוא ישאל שאלות ,ואנחנו כולנו כל הצוות ישמח מאוד לענות על השאלות
שלכם ולתת לכם את כל התשובות .בהזדמנות זאת אז באמת נמצאים איתי כאן
ההנהלה של התאגיד .הנהלת התאגיד זה טל רוסו סמנכ"לית ומנהלת שירות
לקוחות ,זה נדב שי מהנדס-

אביבה גוטרמן :שעושה את זה נהדר אגב.
חיים שאבי:

האמת מגיע לה מגן.

עופר ברש:

מה שנכון נכון.

עדי ברמוחה :חיים קרא את הפרוטוקול.
ניצה משה:

חבר'ה בלי הפרעות.

עופר ברש:

נדב שי מהנדס התאגיד וברוך ברוכי מנהל הכספים של התאגיד ,נמצאים איתי
כאן .מה שאני רוצה להציג בפניכם זה מצגת קצרה על התאגיד ופעילותו ,ואחר
כך אנחנו נשמח לשמוע אם יש לכם שאלות ,כולל שאלות על הדו"חות הכספיים
לשנת  2016שאותם קיבלתם ,אז אני אתחיל .קודם כל כמה נתונים כלליים,
האוכלוסייה של הוד השרון כ 60,000-תושבים ,אולי עכשיו קצת יותר .שטח
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השיפוט  24,000קמ"ר .אני רוצה להגיד לכם וזה מתקשר לשורה הבאה,
 24,000קמ"ר זה שטח עצום יחסית למספר התושבים ,תל אביב היא פלוס
מינוס כפול עם  500,000תושבים .מזה נגזר אורך תשתיות רטובות ,אומנם יש
רק  60,000תושבים אבל אורך תשתיות הרטובות פה הוא עצום  350ק"מ מזה
 200ק"מ מים ,זה אורך תשתיות אדיר ,אני יכול להשוות את זה לדוגמא לבת ים,
יש שמה פי  3תושבים ואורך התשתיות שלהם הוא  1/3 ,1/3משלנו .צריכת
המים בהוד השרון כ 6,000,000-קוב בשנה ,כמות שפכים כ 4,200,000-קוב
בשנה-
נדב דואני:

יש לך ממוצע?

עופר ברש:

זה הצריכה נכון לעכשיו.

נדב דואני:

לא ,יש לך ממוצע ביחס לערים אחרות ברחבי הארץ?

עופר ברש:

יחסית למספר התושבים אפשר להגיד שכן.

נדב דואני:

כן?

עופר ברש:

כן .מספר מונה המים כ 20,000-מונים ומספר העובדים שלנו זה  .20החזון שלנו
להיות תאגיד החותר למצוינות ומתן שירות איכותי יעיל ומקצועי למען תושבי הוד
השרון בתחום המים והביוב .פרויקטים מרכזיים שאנחנו עשינו ,אז במט"ש עשינו
פרויקט מקיף לנטרול ריחות רעים ,שאתם כולם מכירים ,ושינינו באופן חזותי
תפעולי וארגוני .אני רק רוצה לבוא ולהגיד שאם גם כאן וגם בהרבה מקומות
אחרים המט"ש זה מה שנקרא מפגע וכולם מחביאים את זה ,אז כאן לא רק שזה
לא מפגע ולא מחביאים את זה ,אלא הרבה פעמים מביאים לכאן שרים מבקר
המדינה וכו' ,ומתגאים במט"ש שלנו .ואפילו שהיה עיר ירוקה ,אז אחד המקומות
הבולטים שהיה צוות הביקורת הגיע למט"ש ראה והתרשם לטובה .דבר נוסף
שעשינו תחנת שאיבת החרש ,התחנה למעשה רובה נבנתה על ידי העירייה.
אבל הקבלן שבנה אותה פשט את הרגל ,היה גם בעיות עם חברת החשמל,
אנחנו הצלחנו להגיע איתם להסדרים שונים ,והשלמנו את התחנה .מה שנקרא
רגע לפני שתחנת השאיבה הישנה קרסה .התחנה הזאת הישנה הייתה של 50
שנה ,ושימו לב שבאזור  60%מהשפכים הגיעו אליה ,זאת אומרת שאם היא
הייתה קורסת היה פה אסון אקולוגי ממדרגה ראשונה .אנחנו ממש ממש בימים
אלו או בחודשים האחרונים חנכנו מתקן בלתי רגיל ,מתקן של ייצור אנרגיה
ירוקה ,מתקן של חברת טלמניע ,שבשיתוף עם חברת טלמניע ,שהופכת את
הגזים לחשמל ,זה פרויקט מדהים ,איך אומרים  win winשכולו רק יתרונות .הוא
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מנצל את הגז הנפלט מהשפכים לאנרגיה ירוקה ,הוא מספק כמעט 3/4
מהחשמל במט"ש-
נדב דואני:

מה עלות הפרויקט?

עופר ברש:

 0מבחינתנו ,כי כל ה 5-מיליון  ,₪העלות המלאה זה  5מיליון  ,₪אבל הייתה על
חשבון טלמניע.

נדב דואני:

אז מה המודל הכלכלי?

עופר ברש:

המודל שלהם ,הם מרוויחים כי הם מוכרים את החשמל-

נדב דואני:

הם מייצרים חשמל?

עופר ברש:

מייצרים חשמל ומוכרים אותו לחברת חשמל ,ותוך נדמה לי  4או  5שנים הם
מחזירים לעצמם את ההשקעה.

נדב דואני:

אתם לא משתמשים? אתם לא נהנים מהחשמל הזה?

עופר ברש:

זהו ,אנחנו נהנים  3/4מהחשמל של המט"ש-

נדב דואני:

הא הם מוכרים רק .1/4

עופר ברש:

מה?

נדב דואני:

מה מוכרים רק ?1/4

עופר ברש:

לא ,לא ,לא ,זה יוצא ככה שהם כאילו מוכרים לחברת החשמל וחברת החשמל-

נדב דואני:

ואתם קונים.

עופר ברש:

ואנחנו כאילו קונים מחברת החשמל ,אבל אנחנו קונים ב 14%-פחות ממה
שקנינו קודם-

נדב דואני:

הבנתי.

עופר ברש:

וזה הרווח שלנו .זאת אומרת הרווח שלנו הוא גם ניצול הגז מהשפכים לאנרגיה
ירוקה ,גם אנחנו מפחיתים עוד יותר את הריחות המזהמים ,וגם יש לנו פה עוד
חיסכון בחשמל .זה באמת פרויקט אדיר ונפלא .דבר נוסף שאנחנו עושים ,ואתם
צפויים לראות את זה בעוד כחודשיים בנוסף ינואר פלוס מינוס ,אנחנו משמישים
בארות מים לשתייה .אני רוצה להגיד לכם שעד היום אנחנו קונים 100%
מהמים ,ואנחנו עשינו פרויקט נרחב מאוד כדי לנסות ולהחיות בארות מים... ,
לזהות בארות שאפשר להחיות אותם ,יש בעיה קשה מאוד למצוא בארות כאלה,
כי יש מה שנקרא בעיית רדיוס מגן .הרבה פעמים הביוב צריך להיות במרחק של
 150מטר מבאר שלא יהיה ביוב ,שלא יהיה ביוב ,ובדרך כלל מה שקורה זה
שבינתיים הבתים מה שנקרא התכנסו על ידי כל הבארות ואי אפשר להשמיש
אותם יותר .מצאנו  2בארות כאלה איזקסון ודאום .כאשר באר דאום בסוף ינואר
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הקרוב ,סליחה באר איזקסון שבסוף ינואר הקרוב אתם רואים את הדגם היא
תהיה מוכנה ,וזה יהיה גם מקור מים שפעם ראשונה ,מקור מים לשימוש עצמי,
וגם אתר שאפשר יהיה לבקר בו ,אתר-
נדב דואני:

הפרויקט הזה התעכב המון המון זמן ,לא היה צפי בעבר שהוא יסתיים יותר
מוקדם? מה גרם לעיכוב הזה?

עופר ברש:

כן ,היו בו כל מיני עיכובים שמסיבות שונות ,אני לא רוצה כרגע להיכנס לזה
ברשותך .רכישת אגודות מים אנחנו-

נדב דואני:

לא הבנתי את ה-

עופר ברש:

מה?

נדב דואני:

לא הבנתי את התשובה אם זה דיווח על המצב הכספי ,אז זה חלק מהדיווח.

עופר ברש:

לא ,בעניין הזה היה כל מיני עיכובים שנבעו מכל מיני סיבות.

חי אדיב:

זה לא קשור למצב הכספי ,זה לא עלה כסף.

עופר ברש:

כן ,אבל-

נדב דואני:

הבאר לא עלתה כסף?

עופר ברש:

הבאר כן עלתה כסף.

חי אדיב:

לא הבאר.

נדב דואני:

ההשמשה השקעה בבאר עלתה כסף.

עופר ברש:

כן ,כן.

נדב דואני:

אז יש משמעות כספית.

חי אדיב:

הוא דיבר על הבאר או על?...

???:

הבאר.

חי אדיב:

הא ,חשבתי על...

נדב דואני:

לא ,הוא מדבר על הבאר.

עופר ברש:

על הבאר .לא ,לא ,עברתי לבאר .היו כל מיני עיכובים שונים מסיבות שונות כולל
עיצוב שונה ,כולל עניין של תשלום ואכן היה פה עיכובים .דבר נוסף שאנחנו
עשינו זה באופן תקדימי בכל הארץ רכשנו  2אגודות מים ,זה דבר שלא היה
כדוגמתו בכל הארץ רכשנו את המרווה ורכשנו את רמת הדר ,יש עדיין  2אגודות
מים שלא רוצות להימכר ,ברגע שירצו להימכר אנחנו גם נקנה אותם .ואם אתם
רואים שם ,אתם רואים באמצע תמונה של צינור של המרווה ,ככה הוצאנו אותו
מהאדמה יום לפני זה מזה שתו מים .זאת אומרת אגודות המים ,אני תמיד אומר
יש להם מה שנקרא רק הכנסות אין להם הוצאות ,ככה נראה הצינור שהוצאנו
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אותו מהאדמה ויום קודם שתו ממנו מים .אז באמת שדרגנו את כל התשתיות
שלהם בהון תועפ ות של כסף .דבר נוסף שעשינו החלפנו שדרגנו והקמנו
תשתיות מים חדשות ,את כל שדרות המים המרכזיות ,ואת שדרות הביוב
המרכזי .החלפנו את כל השדרות גם של המים וגם של הביוב .היו מספר מאות
של בורות ספיגה בעיר .למעשה אפשר להגיד שהחלפנו כמעט את כולם ,יש לנו
סדר גודל של  15שעדיין נשארו ,ואני מקווה שבזמן הקרוב אנחנו גם נחליף
אותם ,אז החלפנו אותם בתשתיות ביוב מודרניות .החלפנו את כל מדי המים
בעיר ,עשינו הערכות אינטנסיבית ביותר לשעת חירום ,נערכה לנו ביקורת מקיפה
שנערכה  3ימים ,ובסיומה קיבלנו את הציון של  ,98נדמה לי שזה הציון הגבוה
ביותר בארץ.
נדב דואני:

אין בורות ספיגה היום אגב בהוד השרון?

אביבה גוטרמן :נשארו .15
עופר ברש:

נשאר כמו שאמרתי .15

נדב דואני:

 ,15סליחה לא שמעתי.

עופר ברש:

כן .סך הכול ההשקעה שאנחנו השקענו-

נדב דואני:

שאגב לא מחליפים אותם בגלל ,מה הסיבה? התושבים לא רוצים?

עופר ברש:

הסיבה זה-

נדב דואני:

חייבים להחליף היום.

עופר ברש:

יש חלק ,באמת התושבים לא רוצים ,כי חלק זה גם עולה להם .כי אנחנו
מביאים ...עד אליהם והם צריכים לשנות את התשתית בתוך הבית שלהם ,אז זה
עולה להם כסף.

נדב דואני:

אבל אתה יודע אם אנחנו מדברים אולי על משהו היסטורי של אנשים שגרים
הרבה שנים ,לא שווה להשקיע? כי בסוף-

עופר ברש:

בתוך הבית שלהם אסור לי ,בתוך השטח הפרטי אסור לנו.

נדב דואני:

תשמע ,זה מפגע תברואתי מהמעלה הראשונה.

עופר ברש:

נכון ,נכון .אב ל יכול להיות שבשלב מסוים יתערב משרד לאיכות הסביבה ,ויבואו
לאנשים האלה ויגידו :הביאו לכם את התשתית עד הבית ,אתם צריכים להשלים,
אם אתם לא תשלימו ,אז אתם יש לכם בעיה איתי.

נדב דואני:

הבנתי.

עופר ברש:

וזה ה ,15-זה פחות או יותר הבעיות שלהם .סך הכול אנחנו השקענו למעלה מ-
 ,₪ 120,000,000יחסית לתאגיד כמונו לתאגיד לא גדול כמונו ,זה השקעה
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אדירה .כל הפרויקטים מופיעים אצלנו .אני רוצה להראות לכם יש מפת
פרויקטים.
מאיר חלוואני :עופר ברשותך סליחה רגע ,רציתי להסב את תשומת לבכם הנוכחים ,איך
מתנהגת מועצת עיריית הוד השרון .י ש פה יו"ר תאגיד שמספר לנו מה הם
עושים פה בעיר ,ואף אחד כמעט לא נמצא פה.
עדי ברמוחה :לא ,אנחנו מהאופוזיציה נמצאים.
חי אדיב:

למה מספר  1שלך לא פה?

מאיר חלוואני :כי הוא חולה ,זה בסדר? אבל האנשים שלך צועקים בחוץ ומזלזלים.
אביבה גוטרמן :חי אבל יש נציגות ,הם .2
מאיר חלוואני :אתה רוצה להתחשבן איתי גם על העניין של הביקור באגם? זה מי שליווה אותך
יודע.
אביבה גוטרמן :אבל יו"ר הדירקטוריון איפה הוא?
מאיר חלוואני :מה זה?
חי אדיב:

יאללה קדימה.

עדי ברמוחה :הוא מגיע רק כשיש שהיא הרצאה מעניינת.
(מדברים יחד)
עופר ברש:

אני לא מצליח כאן ,אני לא יודע למה זה לא עובד ,אבל כאשר לוחצים על מפת
פרויקטים או לוחצים באתר שלנו על מפת פרויקטים ,רואים את כל הפרויקטים
של התאגיד ,ורואים את כל המתקנים של התאגיד און ליין ,ואפשר להיכנס ואני
מזמין את כולכם להיכנס ולראות ,ועל כל פרויקט ועל כל מתקן מוסבר בדיוק על
המתקן או על הפרויקט ויש תצלום ,אז תדעו ,אז אני אשמח אם אתם באמת
תראו את זה .אנחנו מטמיעים ,הטמענו ומטמיעים טכנולוגיות מתקדמות ,הקמנו
מערכת מידע גיאוגרפי  GISשהיא מערכת בלתי רגילה ,שכל המידע שלנו בעצם
היום הוא על המחשב ,אפשר לראות את הכול ,השתמשנו למשל אתמול בתרגיל
מל"ח השתמשנו בזה וזה בלתי רגיל .היום כל איש שטח מסתכל בפלאפון שלו,
ואם יש פיצוץ הוא יכול לראות ולסמן ,הנה פה הפיצוץ ואז הפלאפון מראה לו
באמצעות ה GIS-תסגור את המגוף ,זה זה וזה ,משהו בלתי רגיל .וזה משרת
אותנו גם בחירום וגם בשגרה .עשינו תכנית עבודה אינטראקטיבית על
פלטפורמת ה GIS-זאת אומרת אנחנו שמים על הפלטפורמה הזאת את כל
אותם עבודות שצריך ,ועושים אותם לפי סדר עדיפויות .הטמענו מערכת בקרה
חדשנית ושירותים מתקדמים בתחום השירות לתושב .החלפנו תשתיות בשיטות
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הכי מתקדמות של קידוח דחיקה שרוול וניתוץ במקום חפירה גלויה ,והכוונה פה
וזה דבר אדיר ,תמיד היה כשרצו להחליף צינור למשל של ביוב ,היו צריכים
לפתוח את הכביש ,כמובן גורם להפרעה אדירה לתושבים וכדומה .היום רוב
העבודה שלנו רוב החלפת הצנרת של הביוב נעשית מתחת לקרקע ולא פותחים
את הכביש ,זה מה שנקרא דחיקה ושרוול וזה שיטה הכי מתקדמת ובלתי רגילה
וממש במינימום של הפרעות לתושבים .אחד הדברים ,אפשר להגיד שמבחינתי
זה תמיד הדובדבן שבקצפת ,דבר שאנחנו לא אמורים להתעסק בו ואנחנו
התאגיד היחיד בארץ שמתעסק בו ,יש לנו סעיף מיוחד שאנחנו הצלחנו לשכנע
את הממונה על התאגידים שאנחנו רוצים לעשות אותו ,התאגיד היחיד בארץ
שיש לו סעיף כזה בדו"ח רווח והפסד של השקעה בקהילה ,בחינוך ובקהילה,
אנחנו משקיעים כל שנה  ,₪ 200,000כאשר מבחינתנו ,אני חושב עוד פעם כמו
שאמרתי זה ערך עליון ,זה הדובדבן שבקצפת ,למרות שתיאורטית לא היינו
צריכים להתעסק בזה.
אביבה גוטרמן :זה אומר בברזיות וכו'.
עופר ברש:

כן בדיוק הנה 2 .הדברים העיקריים שאנחנו עושים בהם קודם כל זה השקעה
בחינוך ,אנחנו עושים תכנית נאמני מים ,זה תכנית חינוכית ערכית בלתי רגילה
שאנחנו מלמדים את כל תלמידי הוד השרון ,כל תלמידי כיתות ד' של הוד השרון,
והשנה גם התחלנו בגני הילדים ,בפיילוט של  5גני ילדים ,והתוכנית הזאת של 5
מפגשים זוכה להצלחה בלתי רגילה ,וזה כבר  5שנים שאנחנו עושים את
התוכנית הזאת .דבר נוסף שאנחנו עושים התקנו למעלה מ 40-ברזיות של מים
קרים ,זה ברזיות מאוד יקרות ,כל ברזייה עולה איזה  ₪ 17,000בבתי ספר,
בפארקים ,במרכזי נוער וקהילה .עשינו עוד כל מיני דברים נוספים ,עשינו
פסטיבל מים ,עשינו תחרות צילומי מים ,מי שבא היום לתאגיד כל התאגיד
מרושת מה שנקרא בצילומים מדהימים של מים מאותה תחרות .עשינו טקס
נטיעות עם נגישות ישראל ,עשינו סיורים משותפים עם תיכון מוסינזון ועוד ועוד.
לסיכום ,בתאגיד מועסקים  20עובדים בלבד .שימו לב זה כולל מחלקת שירות
לקוחות עצמאית .כל העובדים של שירות הלקוחות הם עובדים שלנו ,והם
נכללים באותם  20עובדים ,ושמשרתים כ 60,000-תושבים .כל אחד מהעובדים
מחויב לתת לפחות  100%מאמץ ותפוקה למען התושבים ,באמת עובדים 24
שעות ביממה ,כולל שבתות חגים וסטנדרטים של מצוינות ואיכות .אנחנו זכינו
בתואר תאגיד מצטיין על ידי רשות המים .זכינו ולא פעם אחת .התאגיד החזיר
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הלוואות בעלים לעירייה בסך  ₪ 54,000,000מתוך  .₪ 60,000,000התאגיד
הוסמך בתקן איזו  ,2015 9001זה לא  9001רגיל 2015 ,זה מה שנקרא איזו
מעודכן ,מעודכן מ 2015-שיש רק  5%מכל הארגונים בארץ שבינתיים יש להם
את התקן הזה ,אז זכינו גם כן עברנו אותו בהצטיינות .יש לנו תקן סייבר 27001
והשנה נעשה גם תקן בטיחות  .18001כתבנו והגשנו לרשויות תכנית אב ל25-
השנים הבאות .זהו.
אביבה גוטרמן :שא לה ,קודם כל מאוד מרשים ואתם עושים מה שתאגיד מים אמור לעשות,
שזה לפעול עבור התשתיות .הכסף נכנס בעצם למקום הזה בניגוד ,למה
העבירו? בגלל שעיריות היו משתמשות ובעצם הכסף לא היה הולך חזרה
לתשתיות .אז א' אתם עושים עבודה נפלאה ,וכנראה שאם אין כזה דירקטוריון
כזה מכובד ,כנראה לא מפריע כל כך.
עדי ברמוחה :כנראה זה לא נורא.
אביבה גוטרמן :לא נורא .אז כל הכבוד .שאלה עופר ,אני יודעת שיש תוכנה ,אני אפילו דיברתי
איתך על זה ,תוכנה שמגיעה לכל ,יש לכם אותה במשרדים שבעצם אתם רואים
כל בית בעיר הזאת ,ואתם מידית רואים אם יש פיצוץ .אני יודעת שיש את זה
בכפר סבא ,אני יודעת את זה כי הבן שלי במקרה ,צלצלו אליו אמרו :יש לך
פיצוץ .עכשיו זה דבר מדהים ,כאילו למה לחכות שתושב לפעמים חודש ימים עד
שהוא קולט שיש לו .אני יודעת שזה יקר ,השאלה אם בדקתם את זה עלויות מול
תועלת ,אם לא כדאי להרכיב את התוכנה הזאת.
עופר ברש:

כן ,מה שאת מדברת זה נקראה מערכת של קר"מ קריאה מרחוק ,זה קיים בלא
מעט ערים בארץ .העלות של זה באמת עלות גבוהה מאוד ,אז בזמנו עשינו
חישוב של העלות ,זה סדר גודל של  ₪ 10,000,000של עלות של הכנסת
המערכת לכאן .היו לזה גם הרבה מאוד מה שנקרא בעיות קליטה של חבלי
לידה ,למשל אפילו דבר כמו כשרות שהיה צריך ,למה? זה משדר ביום שבת ,אז
היה לזה כל מיני חבלי לידה .היום כמעט ופתרו את חבלי הלידה ,ואם
הדירקטוריון יחליט ששווה להשקיע  ₪ 10,000,000אז נעשה את זה.

אביבה גוטרמן :שווה ,אני חושבת ששווה.
יגאל שמעון:

קודם כל תודה רבה.

עופר ברש:

תודה לכם.

יגאל שמעון:

יש לי רק בקשה אישית בשבילך .תראה התאגיד אני חושב שעושה עבודה
מצוינת ,אני באופן אישי חושב שהיה צריך לבטל את כל התאגידים בארץ ,אבל
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בוא נתייחס כרגע לתאגיד בהוד השרון .הייתי מבקש שתיקח את הפרויקט הזה
של כל הברזיות בעיר בתי ספר ותחליפו את כולם ,באופן כזה שהילדים שלנו
ישתו מברזיות באיכות וברמה גבוהה יותר .אני חושב שזה שייך לתאגיד ,עשיתם
את זה עד היום במספר בתי ספר-
אביבה גוטרמן :אני בעד.
יגאל שמעון:

ואני חושב שאם תיקחו את הפרויקט הזה-

אמיר כוכבי:

היום שותים מהאפליקציה יגאל ,היום שותים מהאפליקציה לא מברזיות.

יגאל שמעון:

אתה צודק .אבל תרימו את הכפפה הזו ואם זה יהיה נכון ותעדכן את חברי
המועצה פה נשמח שזה ייקרה.

נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו-

יגאל שמעון:

אבל תודה רבה.

נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו שנייה ,קודם כל אני שמח שסוף סוף הציגו לנו דו"ח ,אני
לא זוכר שהציגו ב 9-השנים האחרונות ,אני לא ראיתי דו"ח כזה.

אביבה גוטרמן :בשביל זה הייתה בקשה.
נדב דואני:

נכון מצוין ,ואני שמח שזה קורה .אני רוצה לשאול אותך שאלה ,קודם כל באמת
אין לי מילים רעות על התאגיד ,התאגיד עושה עבודה מצוינת ,שירות הלקוחות
באמת לעילא ולעילא ,הרבה פניות ,אני לא יודע חברי מועצה מקבלים הרבה
פניות בהרבה נושאים ,אנחנו לא מקבלים הרבה פניות בנושא תאגיד המים,
שמישהו יתקן אותי אם אני טועה.

אביבה גוטרמן :נכון ,נכון.
נדב דואני:

לא פונים אומרים :יש לי בעיה עם התאגיד .כלומר זה אומר שהבעיות נפתרות
שם וזה כבר מצוין.

עופר ברש:

וזה ב 2-תחומים מאוד מאוד כואבים וקריטיים כמו מים וביוב.

נדב דואני:

מים ביוב וכסף .עכשיו אני רוצה לשאול עופר שאלה-

יגאל שמעון:

כשיש הנהלה טובה ,דירקטוריון טוב ,יו"ר טוב ,ככה זה עובד ,שיתוף פעולה הכול
בסדר.

נדב דואני:

לא יודע ,אני לא רציתי דווקא להיכנס לדברים השליליים של חוסר עבודה בין
היו"ר לבין-

יגאל שמעון:

עכשיו דיברת...

נדב דואני:

לא ,אמרתי שעובד טוב.

יגאל שמעון:

אז הוא עובד מהאוויר?
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נדב דואני:

רגע לא ,אתה רוצה שאני אכנס לנושאים במחלוקת? אני יכול להיכנס לנושאים
במחלוקת-

יגאל שמעון:

עזוב נו.

נדב דואני:

אבל אני מכבד את אביאל ,כי הוא לא נמצא פה היום וחבל.

יגאל שמעון:

אוקיי.

נדב דואני:

אני לא רוצה להיכנס לנושאים במחלוקת .אני רוצה לשאול אותך עופר שאלה
מקצועית ,מהמקום שבאמת יגאל אמר שהוא בעד ביטול התאגידים ,אני חושב
שאביבה גם את העמדה שלך היא בעד ביטול .אני מנסה להבין ממך ,עזוב ביטול
תאגידים ,האם אתה חושב שבאופן עקרוני ניתן להוזיל את התעריפים ,אתם לא
יכולים להוזיל אני יודע .אבל אם אתה חושב שהיום ניתן להוזיל את התעריפים
שהתושבים משלמים לתאגיד? ולאיזה מחיר אפשר לטרגט ועדיין שהתאגיד
שהוא יעבוד יתפקד יוכל להשקיע בתשתיות ,יוכל להחליף באמת כמו שאנחנו
מדברים יוכל לעשות פרויקטים קהילתיים .מה המחיר שאתה חושב שהמדינה
יכולה לסמן ולהגיד זה המחיר הריאלי?

עופר ברש:

אני אגיד לך משהו ,קודם כל אני רוצה שתבין איך זה עובד ,איך השיטה עובדת.
מחיר המכירה שלנו לצרכן ,א' כמו שאתה אמרת זה לא תלוי בנו ,זה נקבע על
ידי רשות המים .אבל ב' הוא אחיד בכל הארץ .מה שכן המחיר שאנחנו קונים
ממקורות משתנה בין תאגיד לתאגיד.

נדב דואני:

איך זה יכול להיות?

עופר ברש:

איך זה יכול להיות ,כי סתם לדוגמא ניקח תאגיד כמו בקריית שמונה .שמה כאילו
התשתית היא מאוד בעייתית ,זה על הרים וכדומה ,או בכל מיני כפרים ערביים
וכל מיני מקומות כאלה .עכשיו לעשות שם תשתיות זה מאוד מאוד יקר ,הרבה
יותר יקר לדוגמא כמו שאמרתי מבת ים או מבני ברק לצורך העניין ,תיאורטית
אתה לא יכול להגיד לתאגיד תמכור באותו מחיר אבל העלויות של בני ברק זה
כלום לעומת קריית שמונה נגיד.

נדב דואני:

עלות התשתית אתה מתכוון.

עופר ברש:

כן .עלויות ,הכול של האחזקה גם של הכול ,אתה לא יכול להגיד להם אותו דבר.
עכשיו איך רשות המים כאילו מווסתת את זה ,כדי שהתאגידים מה שנקרא יחיו,
איך תאגיד קריית שמונה לצורך העניין יחיה? היא מווסתת את זה על ידי מחיר
הקנייה שהם קונים ממקורות את המים .אז קודם כל מאוד תלוי ,השאלה שלך
מאוד תלויה במקורות.
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נדב דואני:

והוד השרון מה משלמת את התעריף הגבוה?

עופר ברש:

אנחנו משלמים יחסית תעריף גבוה למקורות כן ,יחסית תעריף גבוה .אז קודם
כל צריכים באמת לראות שכאילו מקורות מתייעלת לצורך העניין ,ואז אולי אפשר
להוריד משהו .אבל באופן עקרוני אני חושב שכמעט בשנתיים השלוש האחרונות
הורדו המחירים בצורה מאוד מאוד דרסטית ,ולדעתי-

???:

בינואר...

עופר ברש:

וב 1-בינואר יש ירידה נוספת לאחר-

נדב דואני:

של כמה?

עופר ברש:

של כמה זה?

???:

של .14%

עופר ברש:

של  .14%זה לדעתי ברגע שהירידה המשמעותית האחרונה הזאת ,הפעימה
האחרונה הזאת תרד ,אז לדעתי במידה מסוימת כמעט ואפשר להגיד שהגענו ל-

נדב דואני:

למחיר המינימום.

עופר ברש:

למחיר המינימום.

אביבה גוטרמן :מה שמרגיז אותי בממשלה מדברים צריך לבטל לבטל ,קודם כל תבטלו את
המע"מ ,המדינה לוקחת מע"מ על המים  17%תבטלו את זה ,כבר יש לנו 17%
פחות .אז יופי שהם מדברים על התאגידים ועל כל העולם ,שכל אחד יסתכל על
עצמו קודם .והמדינה זה מה שיש טעות.
חי אדיב:

תודה רבה.

אביבה גוטרמן :פעם לא היה  17%על המים ,זה מעצבן ,לא היה מע"מ על מים.
ג .העברות מסעיף לסעיף תקציב  - 2017עדכון מס' 5 + 5א לתקציב  -נספח א'.

ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא ,העברות מסעיף לסעיף תקציב  2017עדכון מספר + 5
5א לתקציב נספח א' ,שהועבר לכם גם ב 22-בחודש וגם אתמול במיילים.

יגאל שמעון:

חברים ,קודם כל זו ההזדמנות והזמן לברך את הגזבר החדש שלנו .אז זו
הישיבה הראשונה שלו ,נאחל לו בהצלחה .טוב חברים יש שאלות? יש שאלות
חברים?

עדי ברמוחה :רגע אין-
יגאל שמעון:

הא להציג לך? עברת על זה 3 ,שעות עברת על זה.
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עדי ברמוחה :סליחה אני לא חברת המועצה היחידה פה ,אתה יודע אמורים להיות 1 + 2 ,17
באופן קבוע לא נוכחים.
יגאל שמעון:

בכמה מילים.

יוליה מרקובסקי :שלום לכולם.
עדי ברמוחה :שלום יוליה.
יוליה מרקובסקי :כן חזרתי .העדכון הזה הוא בעצם העדכון האחרון לשנת  ,2017עדכון מספר
 5ו5-א' .העדכון בא בעצם להתאים את התקציב בפועל מה שקרה בשנה
החולפת .בין אם זה ההגדלה או ההקטנה בהתאם לצורך וניצול .החלק הגדול
והמסיבי שכבר אני יכול להיות שאענה בזה על חלק מהשאלות ,זה בעצם עדכון
התקציבים של אגף החינוך ,שזה שכר של אגף החינוך ,שזה בעיקר העדכון בא
עבור הגידול של כוח אדם מבחינת הסייעות ,סייעות רפואיות ,סייעות מלוות,
סייעות צמודות ,ממלאות מקום ,כל מה שקשור בחינוך ,בין אם זה בגני ילדים
ובין אם זה בבתי ספר ,יש לנו גידול מאוד יפה בכוח אדם ,וזה בא בעקבות פנייה
של משרד החינוך ,כמובן גם לפני תחילת שנת הלימודים וגם עד עכשיו ,שמשרד
החי נוך קובע מי הילד שזכאי לקבל סייעת מלווה ,סייעת רפואית ולכן לפי זה גם
אתם רואים עלייה בתקציב של ההכנסות ממשרד החינוך עבור הנושא הזה ,וגם
בהוצאות שכר ,זה בגדול .עוד דבר שאתם תראו ,בתי תלמיד עלתה השאלה
הזאת גם בוועדת כספים ,אז אענה גם עכשיו ,בתי תלמיד הכוונה היא לצהרונים
של בתי ספר .ישנו עדכון גם בהכנסות וגם בהוצאות של הצהרונים ,שנובע א'
מהמעבר של הצהרונים ,ארבעת הצהרונים שהיו בניהול של חברה לקידום
החינוך והתרבות מוסדות לשעבר לעירייה ,וגם העדכון לפי המשתתפים בפועל
בכל צהרון וצהרון מתחילת שנת הלימודים כמובן הנוכחי ,זה בגדול.
יגאל שמעון:

אוקיי טוב ,בבקשה.

עדי ברמוחה :אני חייבת להתחיל ממשהו רגע ,אני עוד לא יורדת לפרטים בסדר? אני רק
מתחילה עם משהו שמציק לי ,מפריע לי  4שנים 4 ,שנים אנחנו מדברים חי על
זה ,עבר תיקון בממשלה אתה תתקן אתה תנחה אתה תגיד עמוד  8מפגרים
במ וסד ממשלתי ,סידור מפגרים במוסדות ,ביקשנו להוריד את השימוש במילה
מפגרים ,כבר דיברנו על זה  4שנים ,כאילו מה כל כך קשה באמת.
אביבה גוטרמן :מי מכין את הדו"ח? הם?
עדי ברמוחה :יש הנחיה ברורה.
יוליה מרקובסקי :לא ,ב 2018-אנחנו עדכנו את זה במערכת.
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חי אדיב:

תשמעי מה שהיא אומרת.

עדי ברמוחה :ב 2018-הללויה תודה.
אביבה גוטרמן :טוב ,נחכה לזה.
יגאל שמעון:

בבקשה עדי ,את רוצה להתחיל? אין שאלות.

עדי ברמוחה :אין לכם שאלות?
יגאל שמעון:

אין שאלות.

עדי ברמוחה :לא ,אם אין להם אז לי יש ,אבל תן להם.
נדב דואני:

לדעתי לחברים פה יש.

עדי ברמוחה :אתה רוצה שאני אתחיל? אני אתחיל.
יגאל שמעון:

אם יש לך ,אני מבין שיש לך.

עדי ברמוחה :כן ,מה נראה לך .אני מבינה שזה בדיעבד כבר הכול העברות מסעיף לסעיף ,סוף
שנה.
יוליה מרקובסקי :לא בהכרח אבל כן ,השכר-
עדי ברמוחה :מה לא בהכרח?
יוליה מרקובסקי :השכר בהחלט ,אבל יש חלק מהפרויקטים לדוגמא כמו ,אנחנו הגדלנו סעיף
של ציוד מחשוב קצת יותר מ ₪ 500,000-עבור קול קורא שפרסם משרד החינוך
ממש לאחרונה ,לפני שבוע שבועיים-
עדי ברמוחה :כן ,את זה ראיתי.
יוליה מרקובסקי :אפילו קצת אולי טיפה יותר ,לרכישת ציוד מחשוב לבתי ספר ,ולכן זה עודכן זה
עוד לא בוצע ,אנחנו מחכים לאישור כאן היום ,וזה יבוצע עד סוף שנה ,הקול
קורא עומד לביצוע.
עדי ברמוחה :אני אתחיל ככה בקטנה ,יש פה בעמוד  6אחזקת מוסדות חינוך עבודות קבלניות.
יוליה מרקובסקי :רק אם יכולה לציין את מספר העמוד.
עדי ברמוחה :שורה  187זה  1817910750הסכמים של  3קבלני אחזקה עדכון לפי הצפי
לביצוע השנתי ,זה הכפלה של התקציב אני מבינה.
יוליה מרקובסקי :אני אסביר-
עדי ברמוחה :רגע ,לפני שתסבירי אני רק מבקשת עותק מההסכמים עם שלושת הקבלנים,
ועכשיו אני אשמח-
יגאל שמעון:

לא הבנתי מה אתה רוצה ,את יכולה לחזור? מה הבעיה?

עדי ברמוחה :יש פה בשורה  187אחזקת מוסדות חינוך עבודות קבלניות ,כתוב בהסבר ותכף
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גם יוליה תסביר ,הסכמים של  3קבלני אחזקה עדכון לפי הצפי לביצוע השנתי,
זה הכפלה של התקציב ,אז אני מבקשת העתק מההסכמים עם קבלני האחזקה.
יגאל שמעון:

שהם במכרז ,את יודעת.

עדי ברמוחה :מותר לי? אני יכולה? אני מבקשת.
יגאל שמעון:

בסדר ,אבל זה לא פה ,בואי נדבר עכשיו-

עדי ברמוחה :אוקיי ,אז קודם כל אני מבקשת-
יגאל שמעון:

תאמיני לי אם היית מבקשת את זה אתמול אז אולי היה לך את זה היום .אבל-

עדי ברמוחה :זה לא לצורך העניין של העברות מסעיף לסעיף ,זו הייתה הערת ביניים יגאל
שמעון ,אמרתי לפני-
יגאל שמעון:

בסדר ,תפני לניצה תקבלי.

עדי ברמוחה :לפני שיוליה תענה על זה ,אוקיי אז עכשיו אני מקשיבה.
יוליה מרקובסקי :או קיי ,אז מדובר כמו שרשום ב 3-קבלני אחזקה של מוסדות חינוך .ההסכמים
האלה הם בעצם היו לאורך כל שנת  ,2017חלק מהמענה התקציבי היה אמור
להיות מהתב"רים ,לאור זה שראינו שמדובר באחזקה שהיא אחזקה שוטפת
ותיקונים שוטפים ,אז ראינו לנכון לפי המהות להעביר את זה לתקציב הרגיל,
ולכן הסעיף הזה הוגדל ,זה  3קבלנים וזה בא פה לידי ביטוי...
עדי ברמוחה :אז ההסכמים שונו במהלך השנה?
יוליה מרקובסקי :לא ,לא-
עדי ברמוחה :אז מה?
יוליה מרקובסקי :ההסכמים הם נחתמו-
עדי ברמוחה :אני מניחה שיש להם סדר גודל גדול יותר של עבודה מן הסתם אם הזזתם ,איך
עשיתם את זה? העברתם את זה מתב"רים לתקציב שוטף-
יוליה מרקובסקי :המימון היה לפי התחזית לפי התכנון של שנת  2017היה אמור לבוא מתב"ר.
עכשיו ראינו לנכון מבחינת המהות שזה יותר קשור לשוטף ולכן תיקנו ,אם את
רוצה לקרוא לזה טעות בתחזית או שינוי מקור מימון לתקציב השוטף.
עדי ברמוחה :זאת אומרת שאם אני אראה את זה בתב"רים אני אראה שזה ירד משם?
יוליה מרקובסקי :כן ,בתב"ר זה כבר לא נמצא בוודאי.
עדי ברמוחה :או קיי .בעמוד  4יש גם את שורה  128וגם שורה  ,131אני מבינה שיש פה רכב
צמוד של מנהלת מחלקה ,רכב צמוד של מנהל מחלקה ,עבור כמה חודשים
הסכום הזה?
יוליה מרקובסקי :התקשורת ,אני יכולה לבדוק לך ,אני לא יודעת בדיוק ,אבל מבחינת המכרזים
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זה בערך ,האחזקה של הליסינג נעה בערך בין  ₪ 65,000ל ₪ 75,000-תלוי
בסוג של הרכב בשנה .אז כרגע אני יכולה לבדוק לך ולהחזיר לך תשובה יותר
מדויקת בדיוק...
עדי ברמוחה :אני אשמח לדעת בכל אחד מהשורות האלה  128ו 131-עבור כמה חודשים.
יוליה מרקובסקי :אין בעיה.
עדי ברמוחה :אחזקת גינות ציבוריות ,עלייה של  ,17%שורה  .119לפי הסכם חדש מול קבלן
חדש מה קרה? זה במהלך השנה למה קבלן חדש?
יוליה מרקובסקי :פורסם מכרז בעקבות זה שאנחנו הוצאנו ,היה קבלן קודם בשם פיתוח בגן,
אנחנו הפסקנו איתו את ההתקשרות-
עדי ברמוחה :מתי הפסקתם איתו את ההתקשרות?
יוליה מרקובסקי :נדמה לי בפברואר .2017
צביקה בלומנשטיק.19.2.17 :
יוליה מרקובסקי :ובוצע מכרז חדש באמצעות משכ"ל ובעצם טל אופיר זה הקבלן החדש שזכה
במכרז באמצעות חברה למשק וכלכלה ,ובעקבות המכרז החדש זה העלויות ש-
אביבה גוטרמן ... :מדדו את השטחים.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :זה היה בעקבות זה שמדדו את השטחים וגדלו או בעקבות עלייה של המחיר
שהם ביקשו במכרז?
צביקה בלומנשטיק :לא ,לא.
אביבה גוטרמן :אז מה?
צביקה בלומנשטיק :שטחים , ...נפח...וניקיון-
אביבה גוטרמן :יש יותר שטחים שלא היה בהתחלה.
צביקה בלומנשטיק :גדלנו בנפח פעילות באחזקת הגינון ,מה שהיה לפני כן לא היה מספק-
אביבה גוטרמן :נכון.
צביקה בלומנשטיק :יצאנו בהגדלה של הטיפול.
נדב דואני:

מה היקף ההגדלה הגידול?

אביבה גוטרמן :הוא מדבר על .2017
נדב דואני:

מה זה אומר בשעות עבודה בהיקף עובדים? כמה שעות עבודה יותר ,כמה
עובדים יותר נכנסים לשטח היום?
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צביקה בלומנשטיק :גייסו  5או  6עובדים יותר .זה הולך לפי שטחים ,כל  20דונם צוות עבודה,
הגדילו צוותי עבודה ,הגדילו תדיריות פעילויות ,ניקיון יומיומי-
נדב דואני:

בעבר לא היה ניקיון יומיומי?

צביקה בלומנשטיק :היה אבל יומיומי אחד ואחר כך עוד אחד ,משלים מה שנקרא.
נדב דואני:

מה זאת אומרת? לא הבנתי.

צביקה בלומנשטיק :בבוקר מחליפים את השקיות וכו' וכו' ועושים אחר כך סיבוב לראות אם יש
עוד דברים שנשארו ,כי לא הכול אפשר לאסוף בשקיות ,יש גם את מגרשי
המשחקים את הגומי.
נדב דואני:

רגע והיום?

עדי ברמוחה :אתה יודע מה מדהים שאחזקת גינות ציבוריות עלה ב 17%-והיינו אמורים
לראות את הגינות נקיות ,ואנחנו לא רואים את זה.
צביקה בלומנשטיק :שנייה ,חוץ מזה יש מרכיב של עליית שכר כמובן ,יש  6%של עליית שכר
לעומת  2016ל ,2017-זה נכלל בתוך העלייה .זה בילד אין וזה חוק.
נדב דואני:

כן.

צביקה בלומנשטיק :זה לא תלוי בנו ,זה לא מגדיל את הניקיון ,זה רק מגדיל את השכר על פי
חוק.
עדי ברמוחה :אבל אתם נותנים פה את ההסבר שזה לפי ההסכם ,אתה לא כתבת פה בהסבר
שזה גם עליית שכר.
צביקה בלומנשטיק :חל שיפור לעומת הקבלן הקודם ,זה עוד לא אומר שזה מושלם ,אבל חל
שיפור גדול לעומת הקבלן הקודם ,הפסקנו לו את המכרז באמצע ,אחרי שהוא
קיבל קרוב ל ₪ 480,000-קנסות.
עדי ברמוחה :יש פה בשורה  , 120אני רואה שצריכת המים של פארק הוד השרון עלתה,
מישהו יודע להגיד לי לכמה היא תגיע כשהפארק יהיה פתוח?
יגאל שמעון:

אי אפשר לדעת.

צביקה בלומנשטיק :קשה להעריך את זה.
עדי ברמוחה :קשה? זה יכול להכפיל את עצמו לשלש לרבע?
יגאל שמעון:

לא ,נו באמת.

עדי ברמוחה :אז נו אני שואלת .כאילו אתם לא יודעים בכמה מים-
יגאל שמעון:

מה זאת אומרת? יש צריכה ,יש שמה דשא ,שתלנו דשא ,שתלנו שם עצים ,צריך
שמה לתת השקיה-

חנה גולן:

ופרחים עוד נשתול בינואר.
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יגאל שמעון:

ופרחים ,בכל מקרה עברתם שם ראיתם את הפארק היפה-

עדי ברמוחה :כן ,צעדתי ברגל.
חנה גולן:

וזה עוד לא גמור.

אביבה גוטרמן :לא ,ויש שיפור.
יגאל שמעון:

וגם נדב היה שם ונהנה מכל רגע.

נדב דואני:

אני כן אבל לא אתכם ,בגלל זה נהניתי.

יגאל שמעון:

עדי בבקשה סיימת?

עדי ברמוחה :לא.
יגאל שמעון:

בבקשה.

עדי ברמוחה ,111 :שורה  111תכנון עיר הוצאות משפטיות .מה זה הסעיף הזה?
יגאל שמעון:

תכנון עיר הוצאות משפטיות-

עדי ברמוחה :עלייה של  8%כן.
יוליה מרקובסקי :תכנון עיר הוצאות משפטיות זה בעצם מדבר על עורך הדין המלווה לכל
הנושא של הוועדה ותכנון עיר ,וזה הצפי לפי בפועל ,לפי מסגרת העבודה שלו,
לפי מסגרת השעות-
עדי ברמוחה :אני אגיד לך למה אני לא מצליחה להבין את זה ,אין הסכם חתום בתחילת שנה,
אנחנו לא יודעים לקראת מה אנחנו הולכים?
יוליה מרקובסקי :כן ,אנחנו יודעים אבל...
עדי ברמוחה :פותחים הסכם באמצע השנה?
יוליה מרקובסקי :לא ,ההסכם בדרך כלל הוא לתעריף שעתי ,והצורך-
ירון סולברג:

לא ,לא ,זה לא ...עורכת דין שירלי תומר נכנסה לתפקיד .אנחנו ניסינו להכניס
את הכול  in houseוכמעט הצלחנו וצמצמנו את זה עד כדי כ₪ 20,000 -
הוצאות בחודש כאילו לריטינר החיצוני ,אבל אז היא יצאה לחופשת לידה ,ואחרי
זה היא לא חזרה מחופשת הלידה ,ולא ידענו שהיא לא תחזור ,כי אנחנו לא
יכולים לשאול נשים מתי הן חוזרות מחופשת לידה ,זה החוק .וכשהיא חזרה אז
נאלצנו לשנות את המתכונת עוד הפעם-

יגאל שמעון:

כשהיא לא חזרה.

ירון סולברג:

כשהיא הודיעה שהיא לא חוזרת .אז נאלצנו להגדיל את מסגרת ההתקשרות עם
בסון ,אגב אני יכול להגיד לכם שמאז פרסמנו כבר  4מכרזים לקלוט עובד פנימי,
זה נושא לא פשוט ,ולאחרונה נסגר לפני יומיים המכרז האחרון .הכוונה היא שזה
יהיה  in sideשזה יהיה ייעוץ פנימי והתלות בחיצוני תרד ל 0-אם בכלל ,זה
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הרעיון.
יגאל שמעון:

או קיי ,כן.

אביבה גוטרמן :למה זה טוב דרך אגב?
יגאל שמעון:

מה טוב?

אביבה גוטרמן :שאין ייעוץ חיצוני לוועדה.
ירון סולברג:

משום שייעוץ פנימי ,זה ראוי לדיון נפרד ,אבל ברמת העיקרון-

אביבה גוטרמן :למה לא טוב?
ירון סולברג:

ייעוץ חיצוני מסתכל על דברים אחרים ,ויועץ פנים מסתכל על דברים אחרים.

אביבה גוטרמן :מצוין ,מצוין.
ירון סולברג:

זה כול.

אביבה גוטרמן :בדברים האלה שיש-
ירון סולברג:

אז יש רשויות כמו ראשון לציון שבחרו שיהיה להם יועץ משפטי חיצוני-

אביבה גוטרמן :כל הרעיון הוא שמשפטן אחד חושב כך ועורך דין אחר חושב אחרת.
ירון סולברג:

אבל החוק קובע-

אביבה גוטרמן :וזה מצוין.
ירון סולברג:

לא .אבל לא ברשויות מקומיות ,ככה לפחות חושב בית המשפט העליון ,אני רק
חולק עליך ,חולק עליך כי חושב שיש מעמד מיוחד ליועץ המשפטי הפנימי,
ובראשון לציון זה נכון שהיה יועץ המשפטי חיצוני בתקופה מסוימת ,ויש עוד
רשויות-

אביבה גוטרמן :צריך ,צריך יועץ חיצוני יאללה עזוב ,זה הכי נכון.
ירון סולברג:

נגד יאללה עזוב ,אני פה-

אביבה גוטרמן :אין לך מה להגיד על זה .אני אומרת לך שזה מה שצריך.
עדי ברמוחה :לגבי תקבולים יש לי איזה שהיא שאלה-
חי אדיב:

אביבה ,תיכנסי לקואליציה ונקבל-

אביבה גוטרמן :מה הקשר? מה הקשר? אני בוועדה  7שנים ,ואני חושבת שזה נכון .כי עוד
דעה ,ואנחנו יודעים שכל נושא של משפטים זה גם תקדימים ,זה לחשוב בצורה
אחרת ,זה לחשוב גם מקופסה יותר גדולה .מצטערת זה מה שאני חושבת.
יגאל שמעון:

בהצעה של חברת המועצה וחברת הוועדה ואני חושב שהיא מכירה את הנושא
ויודעת מה שהיא אומרת.

חי אדיב:

זה באמת-
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יגאל שמעון:

אבל זו סוגיה-

חי אדיב:

הערות ביניים זה ...הלאה קדימה.

משה חנוכה :אני חושב שיש יתרון גדול שיש עורכי דין שהם עובדי עירייה הם בלתי תלויים,
ואין להם לקוחות-...
אביבה גוטרמן :אין לי נגד עובדי העירייה-
משה חנוכה :הם לא עובדים בשוק הפרטי-
אביבה גוטרמן :שום מילה.
משה חנוכה :וכמו שאומר היועץ המשפטי יש תקדימים ופסיקה-
ירון סולברג:

בואו נגיד שגם ועדה מוסמכת אתה לא תקבל הסמכה ,רק שוכחים תמיד רוצים
רק את הדברים הטובים ...אנחנו רגילים-

משה חנוכה :אולי זה יותר נוח-
ירון סולברג:

אבל ועדה מוסמכת לא-

משה חנוכה :זה יותר נוח אולי כשיש משרד חיצוני ,אבל זה לא תמיד-
אביבה גוטרמן :אתה שמעת ממני טענה על המשפטנים שלנו?
משה חנוכה :לא ,אני אומר זה אולי יותר נוח ,אבל לפי ...שיהיה פחות נוח-
אביבה גוטרמן :ממש לא ,אני לא אמרתי במקום ,אני אמרתי עוד יועץ חיצוני-
חי אדיב:

יש לנו.

אביבה גוטרמן :נו באמת ,חבר'ה.
חי אדיב:

רבותיי ,זה לא הדיון.

אביבה גוטרמן :אני הייתי מאוד ברורה.
חי אדיב:

בסדר.

אביבה גוטרמן :הייתי מאוד ברורה.
עדי ברמוחה :יש לי עוד שאלה לגבי תקבולים ,אני רואה פה בתקבולים מצד אחד ויתור על דמי
שימוש מחברה לקידום החינוך והתרבות ,ומצד שני דמי שימוש במבנים ,מאיפה
ההכנסה הזאתי ואיך ,מי החליט על הסכום הזה שמוותרים למחלקה לחינוך ,כל
הזמן דיברנו על זה שנוריד את ה-
חי אדיב:

שמה?

עדי ברמוחה :את ההכנסה מהחברה לקידום החינוך ,ופה אני רואה הורדה של .₪ 300,000
חי אדיב:

ביקשתי מחנוכה לבדוק מה קורה בצהרונים בכפר סבא .אנחנו הורדנו אותם ל-
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-₪ 950
חנה גולן:

.₪ 935

חי אדיב:

סליחה ,ובכפר סבא הוא העביר לי נתון של .₪ 1,150

חנה גולן:

.₪ 1,110

חי אדיב:

?₪ 1,100

חנה גולן:

.₪ 1,110

חי אדיב:

זה ההבדל תכפילי את זה בכמות הילדים בצהרונים ותראי לכמה גירעון נכנסנו.
אז אם לא היינו עושים הנחה לתושבים ולא מקלים עליהם ,אז לא היינו צריכים
להעביר את הסעיף הזה.

משה חנוכה :העירייה ויתרה על ההכנסה שלה בשביל להוריד את עלות הצהרונים .הבנת
אותי? העירייה ויתרה על ההכנסה שלה ,כדי להוריד את עלות הצהרונים ל935-
.₪
עדי ברמוחה :אז אני שאלתי ,מי עשה את ה-
חי אדיב:

אבל חנוכה לא אמרת לי תודה.

נדב דואני:

מה פירוש שינו את המדיניות ולוקחים?

עדי ברמוחה :אני מניחה שהוא יגיד לך תודה ,יבוא היום-
נדב דואני:

בעבר העירייה השקיעה כסף בפעילות הזאתי ולא לקחה כסף ,פה לוקחים כסף.

משה חנוכה :אבל עכשיו לא לוקחים כסף.
נדב דואני:

לא עושים טוב.

משה חנוכה :זה מה שעושים ,זה בדיוק מה שאני שואל.
אביבה גוטרמן :היא השקיעה בשנת בחירות-
חי אדיב:

רבותיי ,זו הייתה המדיניות ...להקל על המשפחות ולמה לא .אני מעריך שכולכם
רוצים.

עדי ברמוחה :אני מניחה שחנוכה יגיד לך תודה ב 16.12.17-באולמי לב ב-
חי אדיב:

מה?

יגאל שמעון:

מה יש שם?

חי אדיב:

מה יש שם?

עדי ברמוחה :הגיע זמן חנוכה.
חי אדיב:

הא חנוכה.

עדי ברמוחה :תקשיב ב 06:00-בבוקר קיבלתי ,פעם הבאה לא ב 06:00-בבוקר אל תגזים.
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חי אדיב:

כן ,הלאה קדימה.

עדי ברמוחה :אבל אני רואה מצד שני את ההכנסה ,ממי ההכנסה? כי הרי יש לכם הקטנה ויש
לכם הגדלה .יש לכם  ₪ 300,000ו ,₪ 300,000-אז ממי ההגדלה? ממי
לקחתם יותר? כאילו לא הייתם כאלה נדיבים על חשבון אף אחד .ויתרתם
לחברה לקידום החינוך ,מצד שני לקחתם דמי שימוש במבנים .ממי לקחתם?
יוליה מרקובסקי :זה הכנסה מכל מפעילי החוגים שמתקיימים בשטחים בבתי ספר בכל המבנים
של מוסדות חינוך.
עדי ברמוחה :וההכנסה ממפעילי החוגים?
יוליה מרקובסקי :כן.
עדי ברמוחה :טוב.
יגאל שמעון:

אוקיי ,תודה עדי.

עדי ברמוחה :אז כאילו לא היה כזה נדיב את מבינה ,הייתה לו הכנסה ממפעילי חוגים אז הוא
הצליח להוריד מ ,-אז הנה אפשר.
יגאל שמעון:

אוקיי ,תודה עדי .כן ,עוד מישהו רוצה?

נדב דואני:

סעיף  70גזברות עבודות קבלניות-

יגאל שמעון:

תגיד נדב אני מבקש לומר-

נדב דואני:

למה לחצתי? בסעיף  70בגזברות עבודות קבלניות יש הפחתה ,איזה עבודות
קבלניות מדובר?

יוליה מרקובסקי :בגזברות בעבודות קבלניות אנחנו בדרך כלל בתקציב השנתי מתקצבים גם
עלויות של הבקרות שאנחנו עושים ,בין אם זה ביקורות לניהול עצמי של בית
הספר ,בין אם זה בקרות לדוגמא של כל מיני פרויקטים מיוחדים שאנחנו עושים,
זה ביקורות שאנחנו עושים כפרויקטים מיוחדים ,לדוגמא כמו שציינתי ניהול עצמי
של בתי ספר ,שאנחנו נעזרים ברואי חשבון בדרך כלל חיצוניים לבקרותיהם.
נדב דואני:

מה זה כמה רואי חשבון או זה מישהו קבוע?

יוליה מרקובסקי :לא ,זה בדרך כלל יוצא פרוייקטלי זה הסכמים שהם פרויקטליים ,זה נתתי
דוגמא של אחד הפרויקטים .ולכן התקצוב יוצא בדרך כלל מכאן .ראינו שבשנת
 2017לא ביצענו לא ניצלנו את הסעיף ולכן הקטנו את זה לצורך מימון איפה
שהיה צריך.
נדב דואני:

או קיי ,תודה.

יגאל שמעון:

תודה ,אפשר להעלות להצבעה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את העברות מסעיף לסעיף תקציב  2017עדכון מספר + 5
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 5א' ,מי בעד? חי ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ,אופיר ואביבה .מי נגד? עדי ,נדב
ואמיר .מי נמנע? מאיר נמנע.
יגאל שמעון:

או קיי הסעיף אושר.

הצבעה:
 7בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל ,אביבה
גוטרמן.
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
 1נמנע :מאיר חלוואני.
החלטה מס' :108/17
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף תקציב  - 2017עדכון מס' 5 + 5א לתקציב -
נספח א' שצורף להזמנה ב.22.11.17-
==========================================================
ד .שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'  – 1332מעונות יום ע"ס .₪ 14,000,000

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא ,סעיף ד' שינוי מקורות מימון בתב"ר  1332מעונות יום
על סך  .₪ 14,000,000הקטנה של משרד התמ"ת ו/או משרד הכלכלה מ-
 ₪ 7,867,500ל ₪ 5,167,500-והגדלה מקרן פיתוח מ ₪ 6,132,500-ל-
 .₪ 8,832,500מדובר על בניית  3מעונות יום :הדרים ,יאיר שטרן ושביל
התיכון.

נדב דואני:

למה הייתה הפחתה כזו גדולה?

חנה גולן:

ההקצאה הייתה של משרד התמ"ת ,משרד התמ"ת עבר למשרד הכלכלה,
ממשרד הכלכלה הועבר למשרד הרווחה-

נדב דואני:

רגע מתמ"ת ,תמ"ת וכלכלה זה אותו משרד ,לא הבנתי.

חנה גולן:

במשרד הרווחה-

נדב דואני:

לא ,תחזרי צעד אחורה ,התמ"ת הועבר לכלכלה ,תמ"ת וכלכלה זה אותו משרד.

חנה גולן:

אבל הבעיה נוצרה במשרד הרווחה ,בסדר?

נדב דואני:

אז תגידי את זה.

חנה גולן:

במשרד הרווחה ביטלו לנו את ההקצאה ,פנינו באופן מיוחד לוועדת חריגים
ונענינו בשלילה .ולכן אנחנו משנים את מקורות המימון ,כי הבנייה בעיצומה
ואנחנו נממן את זה מכספי העירייה.
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נדב דואני:

או קיי.

יגאל שמעון:

או קיי ,מי בעד חברים?

ניצה משה:

עוד שאלות? מי בעד?

יגאל שמעון:

מי בעד סעיף ד'?

ניצה משה:

חי ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ,אופיר ,אביבה ,נדב ,מאיר ,עדי .מי נגד? אמיר.

יגאל שמעון:

אוקיי סעיף ד' אושר.

הצבעה:
 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל,
אביבה
גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
 1נגד :אמיר כוכבי.
החלטה מס' :109/17
מועצת העירייה מאשרת שינוי מקורות מימון בתב"ר מס'  – 1332מעונות יום ע"ס
₪ 14,000,000
הקטנה משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה מ ₪ 7,867,500 -ל₪5,167,500 -
הגדלה קרן פיתוח מ ₪ 6,132,500 -ל₪ 8,832,500 -
בניית שלושה מעונות יום  :הדרים ,יאיר שטרן ,שביל התיכון.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 8,832,500משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה – . ₪ 5,167,500
==========================================================
ה .בקשה להגדלת תב"ר מס'  – 1396מיזוג ומחשוב מוסדות חינוך ע"ס  ₪ 7,500,000הגדלה
מ  ₪ 7,500,000ל  .₪ 15,000,000סה"כ הגדלה .₪ 7,500,000

יגאל שמעון:

סעיף ה'.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ה' ,בקשה להגדלת תב"ר  1396מיזוג ומחשוב מוסדות חינוך
על  .₪ 7,500,000הגדלה מ ₪ 7,500,000-ל .₪ 15,000,000-מקורות מימון:
קרן פיתוח  ₪ 3,400,000ומפעל הפיס .₪ 11,600,000

עדי ברמוחה :הכפלה למה?
נדב דואני:

תסבירו.

חנה גולן:

כי יש לנו צורך להחליף את המערכות.

אביבה גוטרמן :שנייה ,היא צריכה להסביר.

38

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 15/17

יגאל שמעון:

כן ,חנה.

חנה גולן:

אבל אם אנחנו מגדילים ברור שאנחנו צריכים שיהיה לנו משאב כספי להחלפות.
עם השנים זה הולך ומתקלקל ,להחלפות של המיזוג.

יגאל שמעון:

מוטי ,שב פה תענה על הזה.

מוטי קסלמן :למה התב"ר גדל ,אנחנו ביצענו סקר-
עדי ברמוחה :הוא מוכפל ,מוכפל מוטי.
חנה גולן:

בסדר ,השאלה מתי הוא אושר ב.₪ 7,500,000-

מוטי קסלמן:

אנחנו ביצענו סקר מיזוג אוויר-

יגאל שמעון:

כן מוטי בבקשה ,מוטי קסלמן בבקשה.

מוטי קסלמן:

אנחנו ביצענו סקר מיזוג אוויר ,ובהתאם לסקר ראינו שיש צורך לביצוע עבודות
מיזוג אוויר יותר ממה שתוקצב מקודם ,ופנינו לגזברות ומועצת העיר ,כדי
להגדיל את התב"ר .אני גם יכול לציין שהחלקים הם בערך בשנת  2017היו
מחשוב  35%בערך ומיזוג אוויר ,זה תב"ר משותף ,מחשוב ומיזוג ,ומיזוג אוויר
.65%

נדב דואני:

זה נותן מענה לכל בתי הספר?

מוטי קסלמן:

כן ,זה בהתאם-

נדב דואני:

זה נותן יישור קו לכל בתי הספר מבחינת איכות המחשבים והמזגנים?

מוטי קסלמן :בהחלט כן ,כן.
נדב דואני:

כן?

מוטי קסלמן:

כן.

אביבה גוטרמן :ונכללים בזה גם גני ילדים?
מוטי קסלמן:

כן ,כל מוסדות חינוך.

נדב דואני:

כל מוסדות החינוך?

מוטי קסלמן:

וציבור .מוסדות חינוך וציבור.

יגאל שמעון:

הוא אמר לך עשינו סקר .מי בעד חברים?

אביבה גוטרמן :רגע ,רגע ,וגם לספורט וכו' כל הדברים?
מוטי קסלמן:

הכול.

נדב דואני:

ספורט גם?

מוטי קסלמן:

כן.

(מדברים יחד)
39

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 15/17

מאיר חלוואני :התשובה שקסלמן נתן לוועדת הכספים זה חינוך וציבור ,אז אתם משנים את זה
עכשיו?
יוכי נחמן:

לא ,זה לא משנים ,זה טעות ...זה מוסדות חינוך.

נדב דואני:

אז מה התשובה יוכי?

יוכי נחמן:

הדבר הזה מקורות המימון שלו העיקריים הם מול מפעל הפיס .מפעל הפיס
מגדיר את המוסדות שהוא מכיר בהשקעה ,וזה בתי ספר וגני ילדים ,אולמות
ספורט וזה נקרא אצלם עבודות שיפוץ-

מוטי קסלמן :לא ,אבל סקר עשינו ,אני אמרתי שסקר עשינו למוסדות חינוך וציבור ,אבל התב"ר
הוא לחינוך.
יוכי נחמן:

מפעל הפיס מממן גם ,לא בתב"ר הזה ,גם מיזוג אולמות.

יגאל שמעון:

אוקיי תודה ,חברים מי בעד סעיף ה'?

ניצה משה:

מי בעד סעיף ה'? חי ,יגאל ,חנוכה-

יגאל שמעון:

פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל,
אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :110/17
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  – 1396מיזוג ומחשוב מוס' חינוך ע"ס
:₪ 7,500,000
הגדלה מ ₪ 7,500,000 -ל. ₪ 15,000,000 -
סה"כ הגדלה .₪ 7,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 3,400,000מפעל הפיס . ₪ 11,600,000
==========================================================
ו .בקשה לעדכון שם תב"ר והגדלת תב"ר מס'  – 1401אולם ספורט מערב העיר השקמים ע"ס
.₪ 12,000,000
יגאל שמעון:

סעיף ו' בבקשה.

ניצה משה:

ו' בקשה לעדכון שם תב"ר והגדלת תב"ר ,תב"ר  1401אולם ספורט מערב העיר
השקמים .עדכוןהשם זה אולם ספורט ואודיטוריום השקמים .הגדלה מ-
 ₪ 12,000,000ל ,₪ 20,000,000-סך ההגדלה  .₪ 8,000,000מקורות מימון
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לאחר השינוי :קרן פיתוח  ₪ 11,500,000מפעל הפיס  ₪ 4,500,000ווינר
.₪ 4,000,000
נדב דואני:

הסיבה לשינוי זה אודיטוריום?

רונן שמעוני:

כן.

נדב דואני:

מה מתוכנן שם? אני יודע מה זה אולם ספורט ,אולם ספורט ואודיטוריום זה אני
לא מכיר.

רונן שמעוני:

אז אני אסביר ברשותכם.

נדב דואני:

רק תציג את עצמך סליחה.

רונן שמעוני:

ערב טוב לכולם ,שמי רונן שמעוני ,אני מנהל אגף הבינוי בעירייה .לגבי התב"ר
הזה הוא היה תב"ר שכלל רק הקמה של אולם ספורט במתחם השקמים .אנחנו
רוצים להוסיף לאולם הספורט אודיטוריום של כ 250-מקומות ישיבה ,כדי לעשות
ניצול מקסימלי של הקרקע ,ולתת אודיטוריום לחטיבת השקמים ולתיכון
השקמים-

נדב דואני:

זה אולם מודולרי או זה בנוסף?

רונן שמעוני:

לא ,זה בנוסף מתחת לאולם-

נדב דואני:

מתחת לאולם?

רונן שמעוני:

יהיה אודיטוריום גם לנצל את הטופוגרפיה של הקרקע.

יגאל שמעון:

או קיי?

נדב דואני:

או קיי.

יגאל שמעון:

תודה ,מי בעד?

מאיר חלוואני :רק רגע יש לי שאלה ,רונן שלום מה שלומך?
רונן שמעוני:

שלום.

מאיר חלוואני :ברשותך ,בוועדת הכספים דיברת על  300מקומות-
רונן שמעוני:

נכון.

מאיר חלוואני :נהיה שינוי פתאום?
רונן שמעוני:

אין תכנון מדויק ,אני לאחר ועדת הכספים בדקתי את זה ,ויתוכנן כ 250-וזה נכון
ההערה לך ,אתה צודק.

נדב דואני:

אגב ,לוקחים בחשבון שבית ספר יש בו ,הרי זה גם חטיבה וגם תיכון ,אז יגיעו
אני מאמין לסדר גודל של ,יכולים להגיע אפילו ל 700-ילדים בבית ספר ,אז אני
מנסה לה בין האם ,זה מבורך שלא יהיה ספק ,מבורך וזה יוזמה טובה ,השאלה
אם לא שווה כבר להשקיע יותר ולנצל בצורה באמת אופטימלית את השטח שם,
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כי אתה יודע רוצים להכניס בית ספר לטקס ,אי אפשר לעשות את זה שם ,זה רק
.250
יגאל שמעון:

מה שאתה אומר-

נדב דואני:

זה אומר שכבה.

יגאל שמעון:

אתה רוצה  400מקומות.

נדב דואני:

לא ,אני לא רוצה  ,400אני רוצה .700

עדי ברמוחה 250 :זה לא מספיק.
נדב דואני:

אני אומר עוד פעם ,אני מנסה להבין ,הרי יש שם  2בתי ספר ,אם אתה רוצה
להגיע למצב שאתה יכול לכנס את כל הילדים ביחד ,וגם להשמיש את זה אולי
לדברים אחרים ,הרי אתה יודע האולם הזה המטרה שלו גם שישתמשו בו מעבר
לזמן הזה.

סרג'יו וולינסקי :זה בעיה-
נדב דואני:

תקן חנייה?

סרג'יו וולינסקי :להוסיף עוד מושבים אתה צריך גם לתת...
נדב דואני:

רגע ,אם-

סרג'יו וולינסקי :כי אז אתה תשתמש בזה לדברים אחרים והרחוב-
נדב דואני:

זה בטוח ,אבל רגע ,אם האולם שם האודיטוריום אמור לשמש באופן עקרוני את
בית הספר ,זה הייעוד המרכזי שלו.

רונן שמעוני:

גם החטיבה וגם התיכון.

נדב דואני:

ברור ,זה הרי מתחם זה שש שנתי אמור להיות .אז אני מנסה להבין ,אם זה
מיועד לבית ספר ,כדי שבית הספר ישתמש בזה באופן באמת אופטימלי ,אני לא
יודע כמה ילדים יש היום בשכבה? מישהו יכול להגיד לי בממוצע בשכבת-

עדי ברמוחה :זה תלוי.
נדב דואני:

אני לא יודע ,לדעתי אפשר להגיע למספרים יותר גבוהים .השאלה אם יהיה
ניצול ,אם הוא באמת יהיה שמיש לאורך כל השנה ,ולא אחר כך נתעורר בעוד
שנתיים שלוש ואז נגיד רגע היינו צריכים עוד  200מקומות.

סרג'יו וולינסקי :זה תמיד ייקרה שאתה תצטרך עוד .200
נדב דואני:

אז למה לא לתת את זה כבר עכשיו סרג'יו?

חנה גולן:

השאלה גם כמה פעמים בשנה מכנסים את כל בית הספר מ-ז' עד י"ב.

אביבה גוטרמן :זה לא כזה קורה.
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חנה גולן:

זה קורה פעם ב ,-ובדרך כלל עושים את זה בחוץ.

אביבה גוטרמן :נכון.
יגאל שמעון:

טוב חברים-

נדב דואני:

אז אתם חושבים שאין צורך להגדיל.

יגאל שמעון:

או קיי ,מי בעד סעיף ו' בבקשה? פה אחד? פה אחד תודה .בואו נמשיך הלאה.

הצבעה:
 11בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל,
אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :111/17
מועצת העירייה מאשרת עדכון שם התב" ר והגדלת התב"ר שמספרו  – 1401אולם ספורט
מערב העיר – השקמים ע"ס : ₪ 12,000,000
עדכון שם תב"ר – אולם ספורט ואודיטורים  -השקמים
הגדלה מ  ₪ 12,000,000ל . ₪ 20,000,000
סה"כ הגדלה ₪ 8,000,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 11,500,000מפעל הפיס  , ₪ 4,500,000ווינר . ₪ 4,000,000
==========================================================
עדי ברמוחה :רגע ,לפני שאתם עוברים לסעיף ה'-
יגאל שמעון:

לא ,סעיף ז' אנחנו.

עדי ברמוחה :רגע ,ה' אתם לא ב-ו' .סעיף ה' שימו לב למספרים שרשמתם וגם ב-ו' שימו לב
למספרים שרשמתם ,אני לא יודעת לקרוא את המספרים האלה ,אבל אתם
יודעים.
מאיר חלוואני :הפסיקים של האפסים.
ניצה משה:

הצבענו עכשיו על-

עדי ברמוחה :על ד'.
ניצה משה:

בהזמנה המעודכנת זה ו'.

יגאל שמעון:

ו' איך הגעת ל-ד'?

עדי ברמוחה :אני עובדת על ה-
ניצה משה:

אצל שלחתי הזמנה מעודכנת-

עדי ברמוחה :נכון ,אבל אני עבדתי...
חי אדיב:

טוב ,בואו נדבר בנושאים.
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יגאל שמעון:

אנחנו אישרנו את סעיף ו'.

חי אדיב:

שהנושא?

יגאל שמעון:

בקשה לעדכון תב"ר והגדלת תב"ר מספר .1401

עדי ברמוחה :או קיי.
יגאל שמעון:

זה מה שהצבענו עכשיו.

עדי ברמוחה :אז או קיי ,אז פה זה ז' ו-ח' ,תקראו את המספרים תתקנו את המספרים.
חי אדיב:

מה הנושא ח'?

יגאל שמעון:

באיזה? של מה?

עדי ברמוחה :של ז' ו-ח'.
חי אדיב:

תגידי את הנושא.

מאיר חלוואני :רכב טאוט-
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :רכב טאוט ,ראיתם את המספרים שרשמתם?
ז .בקשה להגדלת תב"ר מס'  – 1453רכישת רכב טאוט וטרקטור כיסוח ע"ס

יגאל שמעון:

.₪ 750,000

תב"ר  1453רכישת רכב טאוט.

עדי ברמוחה :קראת הגדלה מ-₪ 750,000-
חי אדיב:

הנה צביקה פה יסביר.

חנה גולן:

הוא יסביר.

עדי ברמוחה :רגע ,יש לכם פה טעות-
מאיר חלוואני 2 :אפסים נוספים באמצע.
עדי ברמוחה :אבל הוספתם  2אפסים תירגעו.
חי אדיב:

היא אומרת שיש טעות תתקנו.

חנה גולן:

זה טעות סופר.

חי אדיב:

מקבלים באהבה את ההערה ,נתקן.

חנה גולן:

תגידי זה טעות סופר.

עדי ברמוחה :בסדר ,אז תסדרו את זה ,אבל תסדרו את זה.
חי אדיב:

תודה עדי .יש שאלות למישהו?

חנה גולן:

הפסיק לא במקום הנכון.
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אביבה גוטרמן :רק את ההגדלה הזאתי ,צביקה תסביר.
חי אדיב:

יש שאלות?

אביבה גוטרמן :רק את ההגדלה לדעת.
עדי ברמוחה :כן ,על הרכב.
אביבה גוטרמן :אין בעיה ,אני בעד להביא אבל תגידו את ההגדלה למה.
חי אדיב:

צביקה תגיד כמה מילים על העניין.

צביקה בלומנשטיק :במקור היה  ,₪ 750,000רכשנו מכסחת דשא חדשה ,כרגע סיימנו מכרז
עלה  ,₪ 277,000ככה שנותר  ₪ 480,000למכונה אחת ,בינתיים משנת 2016
עד עכשיו אחת המכונות הקטנות שווקה חיים אחרי  5שנות עבודה ,החלטנו
לרכוש מכונה נוספת לשפר ולייעל את עבודת הניקיון בעיר ,וכשאנחנו יוצאים
למכרז לרכישת מכונת טאוט בינונית וקטנה בעלות בערך של בין  ₪ 700,000ל-
 ₪ 800,000ל 2-המכונות ביחד.
אביבה גוטרמן :גם עם מים?
צביקה בלומנשטיק :הכול עם מים.
אביבה גוטרמן :עם מים.
צביקה בלומנשטיק :לא ,הבינונית תהיה עם מים עם שפריצר גם למדרכות ,לכן הגדלנו את זה
ל.₪ 1,250,000-
אביבה גוטרמן :צריך שיהיה.
מאיר חלוואני :אולי תספר שזו הזדמנות לעשות רכישה של  2כלים יחד.
צביקה בלומנשטיק :לא ,לא צריך לספר את הכול.
חנה גולן:

זה בוועדת כספים.

מאיר חלוואני :לפחות שיבינו שיש פה איזה דבר ,ושהמכסחת זה לפארקים.
צביקה בלומנשטיק :לא ,מכסחת דשא היא לא לשטיחים בבית ,מכסחת דשא כשמה כן היא,
לפארק הגדול  4עונות ולמגרש הכדורגל ,למגרשים שבבעלות העירייה .ומכונות
הטאוט אם אנחנו עושים עסקת חבילה של רכישת מכרז של  2מכונות ביחד
סביר להניח שהמחיר יהיה יותר נמוך מאשר לקנות מכונה אחת בנפרד ואחר כך
אחת בנפרד ,מה עוד שאני עושה את זה בטרייד אין את כל הברזל אני שולח
ביחד.
מאיר חלוואני :מה סביר להניח? בוועדת כספים אמרת שזה מה שיהיה ,יהיה יותר זול.
צביקה בלומנשטיק :אני לא נביא בעירו ,אבל סביר להניח שזה מה שיהיה ,ובדרך כלל שאני
מניח אז זה מונח.
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עדי ברמוחה :יש לי שאלה ,בוועדת הכספים אני רואה שמוטי קסלמן קצת ,נכון מוטי זה אתה?
איזה מוטי זה?
מאיר חלוואני :לא ,לא ,זה מוטי המבקר.
עדי ברמוחה :המבקר ,אוקיי אז עוד יותר קל לי ,שהוא אומר שהבעיה היא שבכל פעם משתנה
המדי ניות ושיטת הניקיון משתנה .ההחלטה כמובן היא של מנהל האגף ,אבל
המעבר בין השיטות לפי ניסיון העבר עולה כסף רב לרשות .כדאי ללמוד את
העביר ולהעדיף עבודה דרך הקבלן במקום רכישה .איך התייחסתם לדבריו של
המבקר?
צביקה בלומנשטיק :המדיניות השתנתה כבר בשנת  2013ואני ממשיך באותה מדיניות ,מאז
היא לא השתנתה.
עדי ברמוחה :מ 2013-היא לא השתנתה.
צביקה בלומנשטיק :כן.
עדי ברמוחה :אבל ההמלצה שלו-
אביבה גוטרמן ... :שיהיה מכשירים יותר מודרניים יותר טובים?
צביקה בלומנשטיק :לא ,לא שייך-
אביבה גוטרמן :קשה לעירייה לנקות.
צביקה בלומנשטיק :תראו אני אבהיר ,הקבלן עובד במסגרת חוזה ויש לו שעות עבודה מוגבלות
כך או אחרת .כשיש לי כלים לעזרה ראשונה כשיש תקלה ,אירוע ,פיגוע ,או
דברים אני לא אתחיל להביא קבלן שצריך הנהג להגיע מטייבה או מקלנסואה 3
שעות לחכות לו ,אז יש לי פה רכב עם נהג בטווח של  10דקות ,מגיע עושה את
העבודה לפי הקצב שלי ,לפי לוח הזמנים שלי ,גם ב 02:00-לפנות בוקר ,ואני לא
משלם לו משמרת כפולה כמו שאני משלם לקבלן.
עדי ברמוחה :יכול להיות שאתה צודק ,אתה מנהל האגף ,אבל אני אשמח לשמוע ממוטי למה
הוא חושב שכדאי ללמוד את העבר-
חי אדיב:

אני אתן תשובה במקום מוטי.

עדי ברמוחה :רגע ,תן לי לסיים עד הסוף.
אביבה גוטרמן :מוטי פה.
עדי ברמוחה :מוטי פה.
חי אדיב:

בסדר ,אבל אני אתן תשובה-

עדי ברמוחה :למה הוא אומר שכדאי ללמוד את העבר ולהעדיף עבודה דרך הקבלן במקום
רכישה ,למה אתה צריך לתת תשובה במקום מוטי? הוא יודע לדבר.
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חי אדיב:

אז אני אסביר לך ,אני אסביר לך .מוטי צודק וגם הוא צודק ,אבל צריך למצוא את
המינון הנכון .המאמץ העיקרי זה על ידי קבלן חיצוני ומוטי צודק ,ולכן הוא עובד
כך .יש מנהל שפ"ע חדש והוא מצא פתרונות כדי לייעל את המערכת ,יחד עם
זאת יש לנ ו מה שנקרא עתודה .כל מנהל אם יש לו עתודה ונותן תשובות לזמן
שירות קצר וטוב למקרה חירום ובימים שבהם הקבלן עושה לך פנצ'ר או קבלן
הגינון שעשה לנו פנצ'ר ,וסבלנו ממנו חצי שנה גם פה ,ולכן הרעיון של  2כלי רכב
קטנים ,אחד קטן ואחד בינוני ,אני לא בדיוק בקיא בגדלים האלה ,אבל בכל אופן
זה נותן את הפתרון של זמינות ונגישות יותר טובה למקרה חירום ובשגרה ,ולכן
זה לא זה צודק וזה לא צודק.

אביבה גוטרמן :רגע ,זה לא רק למקרה חירום-
עדי ברמוחה :אני אגיד לך איפה הבעיה שלי-
אביבה גוטרמן :צביקה זה לא...
חי אדיב:

לא שינינו את השיטה.

אביבה גוטרמן :זה לא למקרה חירום הוא עובד בשגרה .זה תוספת של כוח אדם.
עדי ברמוחה :אני רוצה להגיד לך משהו ,אני קראתי פה את הפרוטוקול ויש פה ככה :יש פה
מצד אחד את יו"ר ועדת הכספים שלא כל כך מבין למה צריך רכב נוסף כשיש
חוזה עם קבלן ,ויש פה את מבקר העירייה שאומר שלפי דעתו עדיף עבודה דרך
קבלן במקום רכישה ,אני אשמח לשמוע את דעתו של מוטי ,ואני אשמח לשמוע
את דעתו של חיים שאבי.
מאיר חלוואני :או שאתה תענה במקומם.
עדי ברמוחה :לא ,לא ,לא .אם מוטי אומר וחיים אומר אז אני אשמח לשמוע באמת ,כי אתה
פתחת את הישיבה ואתה אמרת במפורש' :מדוע צריך רכב טאוט של העירייה
כאשר יש חוזה עם קבלן?'
חי אדיב:

שאלות חייבים לשאול ,זה תפקידו וחובתו לשאול.

מוטי פרוינד :עדי רק במשפט אחד ,מה שאני טוען שהבלאי של המכונות האלו וכך היה בעבר,
אלה היו הטענות או הטיעונים של מנהלי אגף קודמים ,שהבלאי הוא מאוד גדול.
עדי ברמוחה :נכון.
מוטי פרוינד :והסכום של הרכישה הוא סכום סביר שאפשר לרכוש מכשיר מכונה כזאת ,אבל
מכיוון שבלאי מאוד גדול אז העלויות הם מאוד גבוהות ,ולכן ההחלטה הייתה
בזמנו שהקבלן יביא את מכונות הטאוט וזה יותר זול-
עדי ברמוחה :אתה לגמרי צודק מוטי ,אתה לגמרי צודק-
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מוטי פרוינד :וזה יותר זול לעירייה.
עדי ברמוחה :ממי שמפעיל ,מכירה את ההפעלות של משאיות ודברים כאלה אתה צודק
לגמרי .בגלל זה אני רוצה להבין מה השיקול פה ,אני לא מצליחה.
מוטי פרוינד :לכן אמרתי את אשר אמרתי.
יגאל שמעון:

מה השאלה ,לא הבנתי מה את שואלת.

עדי ברמוחה :מה השיקול לא להעסיק קבלן ולקנות רכב.
חי אדיב:

מעסיקים קבלן לא ביטלנו את הקבלן.

עדי ברמוחה :אתם רוצים רכב נוסף.
חי אדיב:

רוצים רכב נוסף כדי לתת מענה-

עדי ברמוחה :חיים שכנעו אותך? אמן.
יגאל שמעון:

עדי שואלת-

חיים שאבי:

אותי לא שכנעו ,אבל יש אנשי מקצוע אנחנו פוליטיקאים.

יגאל שמעון:

עדי את רוצה אולי-

עדי ברמוחה :אנחנו פוליטיקאים?
חיים שאבי:

אנחנו לא אנשי מקצוע.

חי אדיב:

צביקה ,תסביר אולי אני לא הסברתי מספיק טוב .תסביר בבקשה מבחינה
מקצועית למה אתה צריך...

חיים שאבי:

לא שכנעו אותי.

עדי ברמוחה :אוקיי ,אז גם אותי לא שכנעו.
צביקה בלומנשטיק :אני אסביר מה קורה כמעט בכל הרשויות בארץ .מרבית הרשויות עובדים
עם קבלנים והם נותנים לפתרונות .הקבלן יש מצבים שנהג לא מגיע ,רכב
מתקלקל ,אין לו זמינות כי הוא עובד במקום אחר ,כל קבלן עובד בכמה רשויות.
הזמינות שלנו גם מכפיל-
עדי ברמוחה :ומה אתה עושה כשרכב מתקלקל?
צביקה בלומנשטיק :שנייה ,שנייה ,הכפלת מאמץ של הכלים כל רשות מחזיקה כלי אחד או
שניים ,מנוף אחד ,משאית אחת ,טרקטור אחד ,מכונת טאוט אחד ,ככלים שניתן
להפעיל אותם מתי שאנחנו רוצים איך שאנחנו רוצים חוץ-
עדי ברמוחה :אחד כן.
צביקה בלומנשטיק :שנייה ,יש  3כלים ,מה שהיה פה בשנים האחרונות ,ואורך החיים של
מכונת טאוט על פי משרד התחבורה זה  5שנים .עכשיו היו פה  3מכונות טאוט
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קטנות ,הבלאי של הקטנות הוא הרבה יותר גבוה ,של הבינונית והגדולה הוא
יותר נמוך .לכן החלטתי מכונית קטנה שתכנס בינונית כולל שטיפה ,מה שלא
היה פה עד היום ,כי הקטנות לא שוטפות ,אין להם יכולת לשטוף ,הבינונית
תהיה עם שוטף שנוכל גם לנקות מתחת למכוניות במקום המפוחים ועל
המדרכות .והמכונית הקטנה במקום עוד מכונית קטנה שהלכה פייפן .לכן סך
הכול היו  3כלים ויהיו  3כלים שהם מכפילי כוח של הקבלן של עוד  4כלים
שנמצאים .העיר זקוקה לעוד יותר כלים.
עדי ברמוחה :רכבים כאלה כבדים-
נדב דואני:

כמה העיר צריכה?

עדי ברמוחה :אני לצערי לא הצלחת לשכנע אותי ,אני מסכימה עם חיים שאבי לשם שינוי.
נדב דואני:

לכמה העיר זקוקה?

אביבה גוטרמן :ליותר ממה שעכשיו.
נדב דואני:

לכמה? הוא אמר.

עדי ברמוחה :ועדיין צריך לעשות את זה דרך עבודות קבלניות ,דרך קבלן-
נדב דואני:

אין לי ספק שיותר ,לכמה זו השאלה? מה המספר-

צביקה בלומנשטיק :אנחנו פנינו במכרז-
עדי ברמוחה :זה משהו שעושים דרך קבלן בלבד.
צביקה בלומנשטיק :ל 6-מכונות טאוט 2 ,קטנה ובינונית בכל אזור ,כי העיר מחולקת ל3-
אזורים ,ולקחת בחשבון שיש לנו כבר  3מכונות .זאת אומרת אנחנו מדברים על
בין  9ל 10-מכונות טאוט.
נדב דואני:

שהיום המצב הוא שיש .3

צביקה בלומנשטיק :היום של הקבלן צריכים להיות  6מכונות-
עדי ברמוחה :עשית עלות מול תועלת?
צביקה בלומנשטיק :ועוד  3של העירייה .אני מותנה בהתאם לתקציב ,אני אפעל בהתאם
לתקציב.
נדב דואני:

זאת אומרת אתה תגיע שיש ,אתה מדבר  6רכבים לקבלן-

צביקה בלומנשטיק :המכרז המקסימלי במתאר הגבוה שלו-
נדב דואני:

הוא .9

צביקה בלומנשטיק :הוא  6מכונות טאוט ו 3-של העירייה ,לכן רק הסתפקנו ב 6-מכונות.
נדב דואני:

 6רכבים חדשים 3 ,קיימים ועוד  6של ה-
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צביקה בלומנשטיק :זה לא  6 ,6של הקבלן.
נדב דואני:

 6של הקבלן ,מכרז עם  6של מה? לרכישה? תעשה סדר עוד פעם ,רגע ,רגע,
תעשה לי סדר שנייה .כמה רכבים בבעלות העירייה אתה צריך? תן לי לשאול
ואז אני אבין .כמה רכבים אתה צריך בבעלות העירייה מבחינת אופטימלית.

עדי ברמוחה :וכמה עובדים-
נדב דואני:

אתה צריך להחזיק  ,3כמה יש לך היום?

צביקה בלומנשטיק.3 :
נדב דואני:

 3או קיי.

עדי ברמוחה :ואתה צריך להכשיר איזה עובדים?
צביקה בלומנשטיק :לא צריך ,כי הם קיימים .מאז  ,2013מאז שהמדיניות הייתה לרכוש
הצוותים קיימים ,הם נמצאים קיימים וזה לא עולה לי.
עדי ברמוחה :ועדיין אני חושבת שזה שיקול לא נכון.
אביבה גוטרמן :בתקציב הזה של המיליונים שלנו ,כדי שהעיר תהיה נקייה זה מצריך עוד ,אז
מה שצריך לעשות.
עדי ברמוחה :אבל אפשר לעשות את זה דרך קבלן.
אביבה גוטרמן :עושים דרך קבלן ,זה לא מספיק.
עדי ברמוחה :לא ,לא ,לא.
אביבה גוטרמן :זה לא מספיק חבר'ה ,זה לא מספיק.
עדי ברמוחה :כל אחד ינהל את העסק שלו איך שהוא חושב אביבה.
אביבה גוטרמן :לא מספיק עדי ,לא מספיק דרך הקבלן.
נדב דואני:

אבל בסוף זה לא תוספת.

עדי ברמוחה :אבל את לא מקשיבה.
צביקה בלומנשטיק :בואו תראו שזה בטל בשישים-
נדב דואני:

זה גם לא תוספת.

צביקה בלומנשטיק :ה ₪ 750,000-האלה מתחלקים ל 5-שנות חיים לפחות-
נדב דואני:

לא ,עזוב את הכסף ,מדברים רגע על ה ,-היא מדברת על השיטה ,אני מדבר על
הכמות .בסוף אתה שומר על אותו מצב .אתה שומר על אותו מצב קיים צביקה,
אתה שומר על אותו מצב קיים בסוף .בסוף אתה שומר על אותו מצב קיים נכון?
אתה שומר על אותו מצב קיים בסוף.

צביקה בלומנשטיק :בעירייה כן ,הקבלן הגדלנו אותו ,אבל אפשר להגדיל את הקבלן עד גבול
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מסוים.
נדב דואני:

הבנתי.

צביקה בלומנשטיק :זה לא תקציב בור ללא תחתית.
נדב דואני:

ברור ,ברור.

יגאל שמעון:

צביקה אני מציע ,תקנה איי רובוט לכל משפחה תיתן להם שיצא בחוץ בלילה
יעבוד...

חי אדיב:

רבותיי ,יש לי הצעה בשבילכם.

עדי ברמוחה :מעולה.
חי אדיב:

בארצות הברית חוק העזר אומר שכל תושב אחראי על המדרכה מול הבית שלו.

אביבה גוטרמן :אני אחראית על המדרכה אצלי.
חי אדיב:

כמו בעסקים ,ואז אין מנקים בכלל ,לא צריך מנקים.

יגאל שמעון:

כל אחד שינקה את החלק שלו.

חי אדיב:

מה דעתכם?

עדי ברמוחה :אם העסקים לא יקבלו את שירותי הניקיון ,מה הם כן יקבלו?
יגאל שמעון:

מה זאת אומרת?

עדי ברמוחה :אני אומרת שירותי ניקיון צריך לקבל.
יגאל שמעון:

עדי ,עדי.

עדי ברמוחה :כן.
יגאל שמעון:

עדי ,כל משפחה הנחה בארנונה שתהיה אחראית על המתחם שלה ,תחשבי על
זה קצת.

מאיר חלוואני :תעשה את זה ,כן ,למה זה רע?
יגאל שמעון:

בבקשה ,אני בעד.

מאיר חלוואני :תציע ,ההצעה שלך התקבלה כשאתה מציע.
יגאל שמעון:

טוב חברים מי בעד סעיף ז' בבקשה? פה אחד תודה?

עדי ברמוחה :לא ,לא .עדי נגד.
יגאל שמעון:

עדי רק נגד?

עדי ברמוחה :אני נגד.
יגאל שמעון:

אבל זה ניקיון עדי .רכישת ניקיון-

עדי ברמוחה :זה לא הפתרון הנכון.
יגאל שמעון:

טוב .את לא רוצה ניקיון בעיר?
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נדב דואני:

היא בעד הניקיון נגד השיטה.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף ח'-

עדי ברמוחה :הפתרון הוא לא נכון.
הצבעה:
 10בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל,
אביבה גוטרמן ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
 1נגד :עדי ברמוחה
(אמיר כוכבי לא נוכח בהצבעה).
החלטה מס' :112/17
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  -1453רכישת רכב טאוט וטרקטור כיסוח ע"ס
₪ 750,000
הגדלה מ  ₪ 750,000ל . ₪ 1,250,000
סה"כ הגדלה ₪ 500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח – .₪ 1,250,000
==========================================================
ח .בקשה להגדלת תב"ר מס'  – 1458אולם ספורט ביה"ס המגן ע"ס ₪ 8,500,000

ניצה משה:

בקשה להגדלת תב"ר  1458אולם ספורט בית הספר המגן על סך 8,500,000
 ₪הגדלה מ ₪ 8,500,000-ל .₪ 14,000,000-סך הכול ההגדלה 5,500,000
.₪

יגאל שמעון:

או קיי תודה ,מי בעד חברים?

נדב דואני:

הסבר ,הסבר ,למה?

יגאל שמעון:

זה אולם ספורט בית ספר המגן.

נדב דואני:

למה הגדילו בכזה סכום? מה קרה? מה התכנון? איפה זה השתנה? תסבירו
מה יגאל.

יגאל שמעון:

בבקשה.

נדב דואני:

מאוד הגיוני ,עובדה אנחנו מצביעים אתכם עכשיו הכול בעד ,מה קרה?

יגאל שמעון:

לא ,אין בעיה.

נדב דואני:

אפשר לקבל הסברים?
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יגאל שמעון:

יש הסבר.

רונן שמעוני:

אולם ספורט תוכנן להיות אולם ספורט של קומה אחת ,בתכנון ...מדובר על
מרתף באולם הספורט שהוא ישמש לחוגים שישמשו את התלמידים ,זאת
הסיבה להגדלה ניצול יותר של הקרקע.

יגאל שמעון:

בסדר? או קיי חברים ,מי בעד? עדי? פה אחד תודה.

הצבעה:
 11בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
החלטה מס' :113/17
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  – 1458אולם ספורט ביה"ס המגן ע"ס
.₪ 8,500,000
הגדלה מ  8,500,000ל. ₪ 14,000,000-
סה"כ הגדלה ₪ 5,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  ,₪ 10,000,000מפעל הפיס . ₪ 4,000,000
==========================================================
ט .אישור תב"ר מס'  – 1460הפרדת פסולת אריזות ע"ס .₪ 650,000

יגאל שמעון:

סעיף ט'.

ניצה משה:

סעיף ט' אישור תב"ר  1460הפרדת פסולת אריזות  .₪ 650,000קרן פיתוח
 ₪ 350,000ותמיר .₪ 300,000

נדב דואני:

הסבר.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :אין הפרדת פסולת.
צביקה בלומנשטיק :עכשיו יש פח חדש כתום.
נדב דואני:

מדובר פה על הפח הכתום?

צביקה בלומנשטיק :הכתום.
נדב דואני:

על האריזות.
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צביקה בלומנשטיק :על האריזות.
נדב דואני:

אגב את יכול באמת להתייחס לסוגיית החום ירוק? זה כתום?

צביקה בלומנשטיק :כן.
נדב דואני:

מתי ייכנסו פחים כתומים?

צביקה בלומנשטיק :בתחילת...
נדב דואני:

מה ינואר פברואר מרץ?

צביקה בלומנשטיק :בתחילת  ,2018אני אסביר .במכרז האחרון ,נושא הפרדת הפסולת התחיל
בארץ בסוף  .2013נושא הפרדת הפסולת התחיל ב 2013-חוקק חוק האריזות
להפריד בין הפסולת הביתית לאריזות .משרד איכות הסביבה נתן אפשרות
לרשויות לבח ור במסגרת קול קורא להפריד בין יבש לרטוב ,שזה הפח החום.
עיריית הוד השרון עוד לפניי בחרה ללכת לתהליך של היבש רטוב ,היא הכניסה
את הפח החום .ועוד הרבה רשויות נכנסו לפח החום ,וחלק לפח הכתום .הפח
החום לא הוכיח את עצמו ב 4 ,3-שנים אחרונות ,כי צריכים שיתוף פעולה של
משקי הבית ,שיפרידו בבית במקור את האשפה ,מה שלא נעשה בוא נגיד
בסביבות ה 70% 60%-לא נעשה.
אביבה גוטרמן :צביקה אין פתרון קצה.
צביקה בלומנשטיק :שנייה ,שנייה-
אביבה גוטרמן ... :של הבית.
צביקה בלומנשטיק :בנוסף לכך הפתרון קצה האשפה צריכה להיות במשאיות נפרדות ,מגיעה
לתחנות המעבר בהפרדה .המשאיות והקבלנים התחילו לערבב בפתרון הקצה,
האשפה בחלק מהמקומות שמשרד לאיכות הסביבה הקפיד עליהם הייתה
הפרדה ,במרבית המקומות לא הייתה הפרדה.
נדב דואני:

אתה יודע מה אני ראיתי בחירייה? הייתי בביקור בחירייה לפני  3שנים ,זה לא
אחר אביבה ,זורקים את הכול ביחד ושם מפרידים .זורקים את הכול ביחד ,שם
מרכז לפסולת-

צביקה בלומנשטיק :זו לא הכוונה ,הרטוב צריך ללכת לקומפוסטציה ,אי אפשר לעשות את
ההפרדה המקסימלית ,עושים את זה ביחד ,וזה עבודה לא נכונה .כשבא השר
להגנת הסביבה דאז גבאי ואמר :בולשיט זה לא מצליח ,פה זה נפל.
עדי ברמוחה :גבאי גבאי?
חי אדיב:

בכל הארץ.

צביקה בלומנשטיק :בכל הארץ .מרבית הרשויות עוברים עכשיו לפח הכתום .חיכיתי לחלון
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הזדמנויות שנוצר בסוף השנה הזאת ,סיימנו מכרז עם חברת מפעת יצאנו למכרז
חדש שהסתיים ונסגר אתמול ,חיכיתי לסגור את המכרז ,חברה אחרת זכתה
במכרז-
נדב דואני:

מי?

צביקה בלומנשטיק :חברת י.ר.א.ב היא זכתה במכרז של פינוי האשפה הביתית שמחולק לפח
הירוק ולפח הכתום-
נדב דואני:

שהפח הכתום הוא במכרזים הוא לא צמוד לכל בית.

צביקה בלומנשטיק :גם וגם.
נדב דואני:

הא גם וגם?

צביקה בלומנשטיק :גם וגם .ופינוי של חברה נוספת של הבתים רבי קומות בשיטת הדחסנים.
הפח הכתום זה פח שאמורים לשים בו התושבים אריזות בלבד לסוגיהם .מי
שמוליך את המהלך הזה זה תאגיד תמיר שהוא מונופוליסט ברמה ארצית,
ובעצם את כל התהליך שאני עושה ,את הכסף שאני משלם לקבלן ,את
ההסברה ,חלק מהפרסום ,אני אמור לקבל אם אני עושה את זה נכון לשיתוף
פעולה מלא של התושבים ,אני אמור לקבל בחזרה .זאת אומרת ההוצאה שלי
היא בעצם  .0אני מוציא מקבל את זה בחזרה.
נדב דואני:

שאלה ,יצא תושב מהבית שלו לזרוק את האריזות .יצא מבית פרטי לאן הוא
זורק? איפה?

צביקה בלומנשטיק :אני ישבתי עם תמיר ,אושר לנו להכניס בשלב ראשון  450פחים  ,360זה
הפח הרגיל כמו ירוק עד  .1,100בבתים בשכונה יותר גדולה נשים גם  1,100ו-
 360זה אותה משאית שמפנה .בשכונות של בתים פרטיים אנחנו נשים את פחי
הרוטוניב ,רוטוניב זה פח גדול עם  2חורים-
נדב דואני:

מרכזי.

צביקה בלומנשטיק :מרכזי ,והוא יוצא החוצה עם שקית .רגע ,אנחנו עושים גם פרסום-
נדב דואני:

לא ,לא ,רגע ,לא שאלתי על פרסום ,שנייה השאלות שלי ...אני מסכים במיליון
אחוז ,כי אחרת אתה לא מחנך את האנשים להשתמש-

צביקה בלומנשטיק :מבית לבית מדור לדור.
נדב דואני:

מסכים ,ברור .אז אני אומר רגע ,יצא מבית פרטי יש מרכזי .יצא מבניין קומות
שיש בו  ,2יש גם את החדשים וגם את הישנים ,יצא מרחוב משאבים שזה בניין
ישן ,יש לו במרכז זבל שלו פח גדול כתום .יצא בבניינים מ 1200-שזה בניינים
חדשים ,מה יש לו?
55

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 15/17

צביקה בלומנשטיק :ב 1200-אנחנו קודם כל נחליט איפה נשים את הפחים .ב 1200-יש
דחסנים-
נדב דואני:

נכון.

צביקה בלומנשטיק :שזורקים בשוטים שם זורקים את החבילה הרגילה .לגבי האריזות יתודרכו
התושבים לרדת עם שקית של אריזות ,עם החלב אם האשל עם הדני לרדת
למטה ואיפה שהדחסן נמצא יהיה פח כתום ,ישים את זה שם.
נדב דואני:

אוקיי ,טוב.

צביקה בלומנשטיק :ידנית.
אביבה גוטרמן :עכשיו הכול...
צביקה בלומנשטיק :עכשיו אם זה יהיה טוב ,ונראה כי טוב ,אנחנו נגדיל .נתחיל ב 450-פחים
ואחר כך נעבור ייתכן ליותר .פתח תקווה התחילה ב 3,000-פחים ,היום היא
עומדת על  8,000פחים.
נדב דואני:

כמה פחים אתה צריך כדי לכסות את כל העיר? על פי המודל שלך?

צביקה בלומנשטיק :כרגע ,יש פה  17,000בתי אב .הלכנו בערך על  40% 30%בשלב ראשון
להתחיל להרגיל את האנשים .אני מאמין שתהיה דרישה אם יעשו את זה נכון.
אנחנו נעשה גם הסברה מבית לבית ,כל כניסה לבית זה  ₪ 20 ,₪ 40שלנו 20
 ₪של תמיר .עכשיו אם אני עושה את זה נכון והכול מובל לתחנת מעבר אחרת
לא כמו החום-
אביבה גוטרמן :יש פתרון בסוף.
צביקה בלומנשטיק :בראשון לציון חברת ק.מ.מ-.
נדב דואני:

זה בסוף משאית אחרת של ...

צביקה בלומנשטיק :תחנת מעבר ,משאית אחרת בצבע כתום שתיסע לראשון לציון ,החיסכון
שלי הוא כפול.
נדב דואני:

רגע ,כמה פעמים בשבוע היא עוברת המשאית הכתומה?

צביקה בלומנשטיק :אחד לשבוע.
נדב דואני:

אחד לשבוע.

צביקה בלומנשטיק :עכשיו החיסכון שלי כפול ,אני מקבל החזר הוצאות-
נדב דואני:

ופחות הטמנה-

צביקה בלומנשטיק :על כל הפעילות שלי ,והטמנה...
נדב דואני:

וגם ההטמנה של הזה יורד לך.

צביקה בלומנשטיק :אם התושבים לא ישתפו פעולה ,אני אקבל קנסות.
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נדב דואני:

לא ,בסוף גם ההטמנה שיש לך בפסולת היום תרד ,כי אתה תטמין פחות.

צביקה בלומנשטיק :עכשיו ששאלת אותי מתי אנחנו מתחילים ,אנחנו סיימנו אתמול את המכרז,
אני מתחיל לעבוד עם יועץ ,ייקח לי בערך חודשיים שלוש להיכנס לתהליך הזה
דצמבר – פברואר פלוס מינוס.
נדב דואני:

הבנתי ,יופי תודה.

צביקה בלומנשטיק :התב"ר הזה הוא תב"ר של הוצאת כסף וכניסת כסף.
ניצה משה:

רבותיי ,מי בעד תב"ר  ?1460פה אחד?

יגאל שמעון:

פה אחד? כן ,תודה.

ניצה משה:

תודה.

הצבעה:
 11בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם ,אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
החלטה מס' :114/17
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1460הפרדת פסולת אריזות ע"ס ₪ 650,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח  , ₪ 350,000תמיר – . ₪ 300,000
==========================================================

י .אישור תב"ר מס'  – 1461שדרוג אזור תעשיה גיל עמל ע"ס .₪ 15,000,000

ניצה משה:

אני עוברת לתב"ר הבא י' ,אישור תב"ר מספר  1461שדרוג אזור התעשייה גיל
עמל על סך  .₪ 15,000,000מקורות מימון קרן פיתוח  .₪ 15,000,000כן?

נדב דואני:

הסבר.

יגאל שמעון:

מוטי בבקשה.

מוטי קסלמן:

מדובר על פיתוח באזור תעשייה גיל עמל ,שהוא כולל רחבות-

עדי ברמוחה :כמה התב"ר סליחה?
מוטי קסלמן:

.₪ 15,000,000

עדי ברמוחה :אז שדרוג אזור התעשייה-
מוטי קסלמן:

גיל עמל.

עדי ברמוחה :על סך  ₪ 15,000,000לתקן ,לא .₪ 5,000,000
ניצה משה:

כתוב למטה מקורות מימון קרן פיתוח .₪ 15,000,000
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אביבה גוטרמן :למה לך זה כתוב אחרת?
נדב דואני:

כי היא בגרסה הקודמת.

ניצה משה:

היא לקחה את המעודכן ושם למעלה ה 1-נפל.

נדב דואני:

מה הסכום? הא  ₪ 5,000,000וזה .₪ 15,000,000

ניצה משה:

זה .₪ 15,000,0000

נדב דואני:

מה קרה? מי הקליד ניצה?

ניצה משה:

אני.

נדב דואני:

מה קרה את לא הרגשת טוב? את מריחה את פברואר.

אביבה גוטרמן :מקורות זה ?₪ 5,000,000
ניצה משה:

לא ,לא ,לא.

אביבה גוטרמן .₪ 15,000,000 :אז מה לא כתוב נכון?
ניצה משה:

זה תב"ר חדש  .₪ 15,000,000אבל למטה כתוב המקורות .₪ 15,000,000

אביבה גוטרמן :למטה כתוב.
ניצה משה:

נכון.

יגאל שמעון:

מוטי בבקשה.

מוטי קסלמן :מדובר על רחובות הפטיש ,הסדן ,הבנאי ,שהשטח של הרחובות האלה הוא כ-
 15,000מ"ר ובנוסף לזה עוד שצ"פים שבשטח  23,000מ"ר .העבודות כוללות
סלילת כבישים ,מדרכות ,השלמת עבודות ניקוז ,הכנות להשקיה ,גינון וכמובן
בשצ"פים עבודות גינון ופיתוח.
עדי ברמוחה :בהערכה שלך כמה זמן זה ייקח?
מוטי קסלמן :גם בתב"ר הזה מתכוונים לבצע חיבור רחוב הפטיש לרחוב מבוא קדם כולל
חניות.
עדי ברמוחה :כמה זמן להערכה שלך ייקח את השדרוג של אזור התעשייה גיל עמל? על כמה
זמן זה יכול להתפרש?
מוטי קסלמן :זה תלוי בסדר עדיפויות של הנהלת העירייה מתי שיחליטו-
עדי ברמוחה :מתי זה יתחיל?
מוטי קסלמן :לפי סדר עדיפויות ,אני עכשיו על לוח זמנים לא מתחייב.
נדב דואני:

אבל מוטי אם יש כסף אז צריך לצאת לביצוע.

מוטי קסלמן :נכון ,אבל אני עכשיו לא יכול לתת לוח זמנים ,פשוט כי אני לא יודע-
עדי ברמוחה :מתי מתחילים מוטי?
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מוטי קסלמן :מה יהיו סדר העדיפויות.
נדב דואני:

יגאל ,אולי אתה תתייחס לשאלת המדיניות או חי?

יגאל שמעון:

תלוי בצפי ההכנסות.

עדי ברמוחה :הכנסות בפועל.
יגאל שמעון:

נכון ,בצפי הכנסות.

מוטי קסלמן :לא בצפי ,בהכנסות בפועל.
יגאל שמעון:

צפי יש ,על פי הכנסות בפועל.

נדב דואני:

מה צפי הכנסות? עושים היום הרבה תשלומים .מתי? מה המדיניות? מתי זה
אמור לצאת בפועל?

יגאל שמעון:

כשיהיה לנו-

עדי ברמוחה :פתחנו תב"ר-
יגאל שמעון:

כן ,זה חשוב צריך לאשר אותו ,יהיה לנו כסף.

מוטי קסלמן :בקרוב ,אנחנו עשינו תכנית רב שנתית.
יגאל שמעון:

טוב חברים ,מי בעד? חברים מי בעד סעיף י'?

ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון:

נדב?

נדב דואני:

כן ,אני בעד.

יגאל שמעון:

בעד ,פה אחד תודה רבה.

הצבעה:
 12בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני,
אמיר כוכבי.
החלטה מס' :115/17
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1461שדרוג אזור תעשיה גיל עמל ע"ס
:₪ 15,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח . ₪ 15,000,000
==========================================================
יא .אישור תב"ר מס'  – 1462תוספת בינוי תיכון הדרים ע"ס .₪ 3,500,000

יגאל שמעון:

סעיף י"א.
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ניצה משה:

אני עוברת לי"א ,אישור תב"ר  1462תוספת בינוי תיכון הדרים .₪ 3,500,000
מקורות מימון  ₪ 3,290,000קרן פיתוח ו ₪ 210,000-ממשרד החינוך.

עדי ברמוחה :מה זה כל כך מעט כסף ממשרד החינוך? זה מה שהם נותנים ?₪ 210,000
רונן שמעוני:

כן ,הם נותנים  ₪ 70,000ליביל ,אנחנו מתכוונים לבנות בנייה קונבנציונלית של
 3כיתות ועוד תוספת של עוד שטח לחדר המורים .שוב ,לשאלה למה 210,000
 ,₪זה  ₪ 70,000שהם נותנים עבור יביל כפול  ,3אנחנו לא נבנה יבילים אנחנו
מתכוונים לבנות בנייה קונבנציונלית עם אופציה בעתיד לקומה שנייה ,הרחבה
של מגרש החנייה מי שמכיר שם בהדרים ,שירותים כמובן שנגזר מהשטחים
הנוספים ומרחבים מוגנים.

יגאל שמעון:

לא מגרש חנייה בשטח ,הפנימי ,לא מגרש החנייה.

רונן שמעוני:

לא ,מה שאמרתי שמגרש החנייה אנחנו נגדיל אותו קצת ,כי יש שם ...חנייה,
בצד הצפוני בחנייה של המורים שמה זה המתחם של  3הכיתות החדשות.

יגאל שמעון:

המתחם השטח הריק שמה.

רונן שמעוני:

נכון בצד המזרחי בין בית הספר לספורטן.

יגאל שמעון:

אוקיי? מי בעד? פה אחד תודה רבה.

הצבעה:
 12בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה
גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני,
אמיר כוכבי.
החלטה מס' :116/17
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1462תוספת בינוי תיכון הדרים ע"ס 3,500,000
:₪
מקורות מימון  :קרן פיתוח . ₪ 3,290,000
משרד החינוך ₪ 210,000 :
==========================================================
יב.

דו"ח כספי – רבעון  2ינואר – יוני .2017

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף י"ב דו"ח כספי ,קיבלתם אותו.
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יג .אישור הארכת הפחתת סכום חוב קודם בארנונה "הנחה מיוחדת"  -תיקון תקנה 26א' עד
ליום
 31בדצמבר .2017
ניצה משה:

י"ג אישור הארכת הפחתת סכום חוב קודם בארנונה הנחה מיוחדת ,תיקון תקנה
 26א' עד ליום  .31.12.17וזה במקום ,איפה שהיה כתוב  30.11.17יבוא במקום
זה .31.12.17

נדב דואני:

יש לי שאלה.

ניצה משה:

בבקשה.

יגאל שמעון:

רוב הרשויות הם כבר-

נדב דואני:

לא ,לא ,זה יוזמה מצוינת .אני מבין שיש הרי מגבלה בפריסת התשלומים
בהסדר הזה ,נכון?

יגאל שמעון:

קבענו  24תשלומים.

נדב דואני:

.24

חיים שאבי:

לא קבעת.

נדב דואני:

זו השאלה ,האם אנחנו קבענו-

יגאל שמעון:

לא ,אישרנו במועצה  24תשלומים.

חיים שאבי:

לא ,זה הנחיה של משרד הפנים.

יגאל שמעון:

בסדר.

נדב דואני:

אני מנסה להבין ,אז חיים פה השאלה תראה ,אם זו הנחיה שלנו שאנחנו יכולים
לשנות אותה ,כי הפריסה של  ,24אני מאמין שכולם נתקלו פה במקרים של
תושבים שמגיעים לחוב מאוד גבוה ,רוצים להגיע להסדר ,מקבלים את ההנחה,
כי זה  50%הנחה בפריסה זה  ,45%נכון? מגיעים להנחה של  45%ומגיעים
לסכומים של  ₪ 5,000 ₪ 4,000לחודש ,משפחות קשות יום זה בלתי אפשרי,
האם ניתן אפילו להכפיל את פריסת התשלומים ,אני חושב שאנחנו נעשה פה
חסד .א' כול תתחילו לקבל כסף ,נוריד לאנשים את הגיבנת הזו מהגב של החוב,
ואני חושב שאנחנו יוצאים פה לדרך חדשה ,גם אסור לשכוח שזה רק על
ארנונה ,זה לא על מים זה לא ביוב וכו' וכו' .האם זה תלוי בנוי ,אני חושב שכדאי
לאמץ פה את הכפלת מספר התשלומים ,להקל על אותן משפחות.

בני זיני:

 ...כנראה שבתל אביב עושים גם  ,36אבל אני אבדוק את זה.

נדב דואני:

אז אולי אפשר לקבל פה ,יגאל בוא נקבל פה את ההחלטה-
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אביבה גוטרמן :זה בלי ריביות?
נדב דואני:

זה עם ריבית.

בני זיני:

לא ,עם ריבית.

נדב דואני:

עם ריבית ,עם ריבית ,אבל את מורידה להם  45%מהחוב .חיים ,אבל הוא אומר
שבתל אביב ,חיים ,חיים ,בוא נקבל פה החלטה-

(מדברים יחד)
נדב דואני:

רגע ,רגע ,חיים ,יגאל אתה יכול להיות איתי? בואו נקבל החלטה שאנחנו הולכים
על פריסה של  48תשלומים ,אם זה אפשרי ניישם ,אם זה לא אפשרי נחזור
למתווה הרגיל .אבל לפחות ניתן את הפריסה.

אביבה גוטרמן :אבל יש פה .36
נדב דואני:

לא ,לא ,אין.24 ,

בני זיני:

לגבי המבצע הנוכחי אני לא מכיר ,אני אלמד אותו אני אעדכן .אני יודע שבתל
אביב כשיש חוב ארנונה חריג ממש ,יכולים גם לאשר  36חודש.

נדב דואני:

אז אני רוצה באמת ללכת פה על עניין-

בני זיני:

אבל לגבי המבצע ,צריך ללמוד אותו ,אני צריך ללמוד אותו.

נדב דואני:

אין בעיה ,אני אומר ,אתה לא יכול לתת תשובה כרגע וזה בסדר ,בגלל זה אני
אומר ,בואו נקבל החלטה כאן על  48תשלומים ,אם זה אפשרי תיישם אם זה לא
אפשרי אל תיישם .אני אומר לכם ,אתם נתקלתם פה כולם ,זה מקרים ש -אני
אומר לכם כואב הלב ,אנשים רוצים להגיד להסדר חוב ,מגיעים להסדר החוב,
עושים להם חישוב פתאום רואים  ,₪ 5,000 ₪ 4,000הם לא יכולים לעמוד
בזה ,והם רוצים גם לשלם את השוטף שלהם .אם נגיע פה להבנה-

יגאל שמעון:

יש מניעה לאשר  48תשלומים?

נדב דואני:

אבל הם לא יודעים ,הגזבר שלך אומר לך .אז יגאל ,בואו נקבל החלטה ואם לא
אז תחזרו ל.24-

אביבה גוטרמן :תראו רגע ,אבל זה חוב ,נדב מי שלא מסוגל אחרי שעושים לו את ה45%-
הנחה לשלם את זה ,הוא חייב להגיע לוועדת הנחות לעבוד על מחיקת חובות-
נדב דואני:

אבל תקשיבי אי אפשר ...אי אפשר-

אביבה גוטרמן :ואז מגישים למשרד הפנים ,עושים חקירת יכולת ושימחקו...
נדב דואני:

אבל אביבה אם בן אדם מגיע לחוב כזה ,בסוף ועדת הנחות לא מצליחה לאשר
לו ,מגיע למשרד הפנים אז הוא חוזר חזרה לחוב המקורי שלו ,המטרה שלנו
להגיע שלאנשים יהיה הסדר חוב .המטרה להגיע אביבה להסדר חוב איתם.
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אביבה גוטרמן :כן ,אני מבינה.
נדב דואני:

אז בואו ניתן את האופציה.

יגאל שמעון:

טוב ,אין לי בעיה עם זה .נאשר את הפריסה-

נדב דואני:

הארכה לפריסה.

יגאל שמעון:

במידה וניתן...

נדב דואני:

 ,48אם לא תחזרו ל.24-

יגאל שמעון:

אין בעיה.

נדב דואני:

בסדר?

עדי ברמוחה :לא ,ל.36-
אביבה גוטרמן :למה ,אבל יכול לבדוק קודם כל מה שאפשר.
נדב דואני:

אבל בואו נקבל החלטה.

אביבה גוטרמן :אם  36אפשר-
נדב דואני:

כדי שלא נחזיר את זה עוד פעם לפה ,אביבה.

אביבה גוטרמן :לא צריך להחזיר ,הוא יבדוק את זה.
נדב דואני:

כשאת מאשרת גם את הפריסה ,אחרת תחזירי את זה עוד פעם לכאן.

יגאל שמעון:

אין בעיה.

נדב דואני:

לכו ל.48-

יגאל שמעון:

יש לנו יועצים משפטיים פנימיים ,שהם-

נדב דואני:

יש לך גזבר ,הגזבר אמר לך שיבדוק את זה.

יגאל שמעון:

בסדר-

נדב דואני:

אל תגלגל ,זה תחום אחריות שלו ,עזוב יש לו מספיק עבודה ,ירון תאמין לי יש
לו ,הוא צריך עוד שעות ביממה.

אביבה גוטרמן :הוא אוהב ,הוא אוהב את זה .אין לו חיים...
יגאל שמעון:

טוב ,אפשר לאשר?

עדי ברמוחה :רגע ,אני אשמח לדעת כמה נקבע עד היום במסגרת המבצע הזה?
בני זיני:

אני אתן גם אחרי זה דו"ח יותר מעודכן-

נדב דואני:

לא שומעים אותך.

בני זיני:

אני אומר אני אתן דו"ח יותר מעודכן ,כדי שיעביר לכם .מתוך ₪ 2,500,000
חייבים שבאו להסדר שולם  ₪ 1,500,000פחות או יותר ,באותו הסדר
תשלומים גם גבו את החובות של אחרי  ,2014זאת אומרת לא אמרו לו רק בוא
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תסגור את החוב שלפני-
עדי ברמוחה :מצוין.
בני זיני:

אם אני זוכר את המספר סדר גודל בין  ₪ 2,000,000ל.₪ 2,500,000-

חי אדיב:

 ...אבל זה לא מספיק-

עדי ברמוחה :בסדר ,זה עדיין-
אמיר כוכבי:

לא הבנתי את מה שאמרת עכשיו ,זה הקריטריון היחיד בערך סגירת החוב
המיידי ,זה הקריטריון היחיד לקבל את ההנחה.

חי אדיב:

כן.

אמיר כוכבי:

אז לא הבנתי למה ציינת את זה כאילו בנפרד .הקריטריון היחיד לקבל את
ההנחה הזאת זה לסגור את חובות הקרובים.

יגאל שמעון:

בסדר ,אבל אנשים באו-

בני זיני:

ציינתי גם את המספר-

יגאל שמעון:

גבית גם וגם.

בני זיני:

גם וגם.

אמיר כוכבי:

ה ₪ 2,500,000-חוב ה ₪ 1,000,000-שירד ,כמה בתי אב זה מתפרס?

בני זיני:

אין לי את הפירוט כרגע.

אמיר כוכבי:

אין לך את הפירוט כרגע .כמה מתוך זה זה אנשים פרטיים ,כמה מתוך זה זה
עסקים.

בני זיני:

יש לי את הפירוט במשרד ,אני אוציא לכם פילוח ,אני אעביר דו"ח מסודר.

אביבה גוטרמן :הוא יעביר דו"ח מסודר ,טוב.
יגאל שמעון:

אוקיי חברים-

נדב דואני:

אז מה אנחנו מאשרים? מאשרים את הפריסה?

עדי ברמוחה :מאשרים-
יגאל שמעון:

כמו שאמרנו נו.

נדב דואני:

יופי תודה.

יגאל שמעון:

במידה וכן-

אביבה גוטרמן :מה מאשרים? אני רוצה להבין.
יגאל שמעון:

אם אפשר-

אביבה גוטרמן :בדיוק ,ל?48-
יגאל שמעון:

לא.
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אביבה גוטרמן :אז מה?
יגאל שמעון:

אנחנו מאשרים ל 24-תשלומים ,אם ניתן ל 36-עד -48

נדב דואני:

יגאל ,יגאל ,אז תאשר ל 48-שלא יצטרך לחזור חזרה פה למועצה.

יגאל שמעון:

המועצה פה מאשרת היום .48

עדי ברמוחה :עד .48
יגאל שמעון:

והיה ולא ניתן-

נדב דואני:

אוקיי ,מצוין.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לא ,יגאל ,יגאל ,אז תאשר -48

אביבה גוטרמן :עד .48
נדב דואני:

עד .48

יגאל שמעון:

או קיי אמרתי.

נדב דואני:

בסדר ,מצוין.

יגאל שמעון:

אישרנו  24במידה וניתן עד  48תשלומים ,שמענו אנחנו מאשרים את זה גם.

נדב דואני:

או קיי מצוין.

יגאל שמעון:

בסדר?

נדב דואני:

טוב.

יגאל שמעון:

אפשר פה אחד?

ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד? אמיר? אמיר נגד ,תודה.

הצבעה:
 11בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
 1נגד :אמיר כוכבי.
החלטה מס' :117/17
בהמשך לאישור מועצת העירייה מיום  24.5.17על "הנחה מיוחדת"  -הפחתת סכום חוב
קודם בארנונה,
על כלל הנכסים ,מאשרת מועצת העירייה את התיקון בתקנה 26א(ב) לתקנות הסדרים
במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג( 1993-להלן – התקנות העיקריות) ,כך שבכל
מקום ,במקום י"ב בכסלו התשע"ח ( 30.11.17יבוא י"ג בטבת התשע"ח ( 31בדצמבר
 ,)2017וזאת בהתאם לפרסום שר הפנים ברשומות מיום  13.11.17המצ"ב.
(תיבדק אפשרות לאפשר פריסת חוב – "הנחה מיוחדת"  -עד  48תשלומים).
==========================================================
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יד .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-ע .ל.
טו .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל-מ.ה.
יגאל שמעון:

סעיף י"ד.

ניצה משה:

י"ד אני צריכה ,אני מבקשת רק את הקהל לצאת.

יגאל שמעון:

אולי נשאיר את זה לסוף?

עדי ברמוחה :אפשר להשאיר את זה לסוף ,או כמו שעשינו פעם קודמת אם קראו-
יגאל שמעון:

כולם פה אחד להשאיר את זה לסוף?

עדי ברמוחה :אם קראו-
ניצה משה:

לא ,אבל אם קראו ,זה מה שעדי אומרת ,אם קראו את זה-

עדי ברמוחה :בפעם הקודמת קראנו-
ניצה משה:

קראתם ואישרתם.

יגאל שמעון:

אז אפשר לאשר את זה?

עדי ברמוחה :אני מבחינתי כן.
יגאל שמעון:

יש מישהו מתנגד לאשר?

ניצה משה:

י"ד ו-ט"ו בקשה להיתר לעבודת חוץ מה שהעברתי אליכם של  2עובדים.

יגאל שמעון:

אני לא יכול להגיד ,אני אגיד את זה באופן ,אי אפשר זה מוקלט כרגע.

אביבה גוטרמן :טוב ,בסדר.
יגאל שמעון:

או קיי ,אז אישרנו פה אחד?

ניצה משה:

אפשר לאשר?

עדי ברמוחה :אני כן.
יגאל שמעון:

אמיר פה אחד? תודה אישרנו.

הצבעה:
 10בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי.
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החלטה מס' :118/17
מועצת העירייה מאשרת ל-ע.ל .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים
מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) .אישור היתר זה ל-ע.ל .יהיה בתוקף
עד ליום .6.12.18
==========================================================
הצבעה:
 10בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :119/17
מועצת העירייה מאשרת ל -מ.ה .את הבקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס
במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות (נוסח חדש) .אישור היתר זה ל-מ.ה.
יהיה בתוקף עד ליום .6.12.18
==========================================================
ניצה משה:

י"ד ו-ט"ו.

מאיר חלוואני :אני מציע שבפעמים הבאות שזה יהיה בסוף  any wayכבר.
אביבה גוטרמן :כן.
יגאל שמעון:

טוב ,אנחנו עוברים להצעות לסדר חברים.

ירון סולברג:

רגע יש את ה-

ניצה משה:

הם אישרו.

יגאל שמעון:

אישרנו ,מאושר .אתה לא היית נוכח פה.

ירון סולברג:

חשבתי שזה לטובת הציבור.

יגאל שמעון:

אתה פשוט לא היית אתנו ,אנחנו אישרנו.

ניצה משה:

הם קראו את כל הנספחים.

טז .הצעות לסדר של חברי מועצה:
 .1הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  – 1.6.17הפסקת גביית
תשלום תו חנייה והשבת כל כספי גביית תו חנייה לתושבים.

ניצה משה:

הצעות לסדר ,הצעתם לסדר של חברי המועצה נוה גור ומאיר ,הפסקת גביית
תשלום תו חנייה והשבת כל כספי גביית תו חנייה לתושבים .רקע :עיריית הוד
השרון הינה אחת הרשויות הבודדות בארץ ובשרון בפרט ,הגובה מן התושבים
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תשלום בגין תו חנייה ,כ .₪ 27.5 -תשלום זה הינו בנוסף להיות אחת הרשויות
הבודדות שאיננה מעניקה חנייה חינם לתושבי העיר ברחבי העיר ,איננה מקנה
הנחה באזורי חנייה שונים ,ואף מחייבת את התושבים להגיע פיזית לרכישת תו
החנייה ,ולא באמצעות האינטרנט.
יגאל שמעון:

אני מבקש קודם כל לא לדון כי אני מעביר את זה לוועדה ,אז אין טעם לדון בזה
פה לפני שהוועדה תיתן את הדעת בנושא הזה ותמליץ.

ניצה משה:

מאיר?

יגאל שמעון:

בבקשה מאיר?

מאיר חלוואני :אני מקבל את ההצעה שלך.
יגאל שמעון:

 ...תודה.

נדב דואני:

מה ההצעה סליחה?

יגאל שמעון:

אני זימנתי ישיבה-

נדב דואני:

לטשטש את זה לוועדה אחרת?

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא ,זימנתי ישיבה בנושא הזה-

ניצה משה:

של תיקון חוק העזר.

נדב דואני:

אגב אני רוצה להזכיר לך יגאל-

יגאל שמעון:

סליחה ,זה לא שלך-

נדב דואני:

למה? אני כן יכול לדבר.

יגאל שמעון:

זה לא שלך.

נדב דואני:

אני רוצה להזכיר לך-

ניצה משה:

אין דיון.

נדב דואני:

מאיר בוא אני יכול להגיד לך שבמכרז האחרון-

יגאל שמעון:

הוא ישתלט לך על הסיעה בסוף.

מאיר חלוואני :שישתלט.
נדב דואני:

מאיר ,בוועדת מכרזים אחרונה-

מאיר חלוואני :אם אתה רוצה להשתלט לי על הסיעה...
נדב דואני:

ל א ,חס וחלילה .אגב ,הוא מודאג מדברים אחרים .התעריף של הפקת תו ירד ל-
 ₪ 3ומשהו ,זה בערך התעריף .אז לוקשים שלא ימכור לאף אחד ,אני אפילו
אעביר לך את המסמכים .אני אעביר לך את המסמכים לוועדה.

מאיר חלוואני :מתי תדון הוועדה יגאל?
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נדב דואני:

ועדת הטשטוש.

יגאל שמעון:

לאה ,את זימנת כבר מועד?

ניצה משה:

ל.4.1.18-

יגאל שמעון:

ב 4.1.18-ואני אשמח לראות אתכם גם-

נדב דואני:

תשלח הזמנה.

יגאל שמעון:

אין שום בעיה ,אתם רוצים כולכם להגיע?

אביבה גוטרמן :לא ,למה.
ניצה משה:

לתיקון חוק העזר לחנייה.

יגאל שמעון:

או קיי ,מאיר אותך אנחנו הזמנו-

מאיר חלוואני :חד משמעית ,לאה באה באופן אישי וכתבה לי...
יגאל שמעון:

יפה.

מאיר חלוואני :וגם שלחה לי.
יגאל שמעון:

וגם עדי.

אביבה גוטרמן :אז תקרא לי ,גם לי יש שמה הצעות ,בסדר אין בעיה .תגידי לנו ,תשלחי.
לאה ליברמן :תרשמי ,אני אשלח לך מחר.
ניצה משה:

גם אביבה רוצה.

אביבה גוטרמן :כן ,אני יש לי גם כן הצעות שם.
יגאל שמעון:

מצוין.

ניצה משה:

אוקיי ,אז זה עבר לוועדה.

יגאל שמעון:

הלאה סעיף .2

ניצה משה:

בלי הצבעה זה עבר בהסכמה.

יגאל שמעון:

בלי ,הוא הסכים.

לא נערכה הצבעה היתה הסכמה של חברי המועצה
החלטה מס' :120/17
מועצת העירייה מחליטה להעביר לוועדה לבדיקת שינוי חוק העזר את הצעתם לסדר של
חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  – 1.6.17הפסקת גביית תשלום תו חנייה
והשבת כל כספי גביית תו החנייה לתושבים.
=========================================================

69

פרוטוקול מישיבת מועצה מן המניין 15/17

 .2הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום  :1.6.17שיפוץ והכשרת
מקלטים לצורכי מוזיקה ,מחול ,תרבות ואומנות.
ניצה משה:

סעיף  2הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני .שיפוץ
והכשרת מקלטים לצורכי מוזיקה ,מחול ,תרבות ואומנות.

עיריית הוד השרון

תשפץ ותכשיר את כל המקלטים בעיר לצורכי שימוש של תרבות ,מוזיקה ,מחול,
חוגים ,צעירים ועוד ,ותמנה נציגים תחת מחלקת התרבות לשם ניהול השכרת
המבנים ,השימוש בהם ותחזוקתו.
יגאל שמעון:

גם פה אני מבקש לא לדון ,כי יש לנו את זה ,יש קול קורא בנושא הזה ,ויש לנו-

מאיר חלוואני :יש לכם נתונים על זה?
ניצה משה:

כן יש לי פה.

יגאל שמעון:

כן יש.

ניצה משה:

אתה רוצה?

מאיר חלוואני :קצת נתונים אפשר לשמוע?
יגאל שמעון:

כן.

מאיר חלוואני :הכוונה הייתה פה-
יגאל שמעון:

לא ,אבל יש קול קורא בנושא ואנחנו עשינו את זה.

אביבה גוטרמן :לא רק שעשינו ,יש חוזים שעבדתי אז עם היועץ המשפטי .החלטנו למי זה צריך
להיות ,וכל המחירים הכול .והיום המצב הוא קודם כל אני ,זה היה אני שהבאתי
את הנושא הזה של המקלטים ,והייתי בשוק שאין תאורה בכלל .בקיצור זה
מוכשר יש גם חוזים ,עבדנו על זה ,היועץ המשפטי שלנו יחד עם איילת לרר ,יש
קריטריונ ים הכול מסודר .ואני מפנה אנשים ותפנו ,לאיילת לרר שיש קריטריונים,
וזה מי שירצה יקבל .השכרת המקומות ,נהדר.
ניצה משה:

פיקוד העורף צריך לאשר ויש נוהל ,יש נוהל מסודר.

מאיר חלוואני :למה את נשמעת כועסת?
אביבה גוטרמן :כועסת בכלל לא.
מאיר חלוואני :הרעיון-
אביבה גוטרמן :לא ,חס וחלילה.
מאיר חלוואני :הציפה את זה אביבה.
אביבה גוטרמן :להיפך ,טוב שהבאת לרענן את זה ולהביא לידיעת הציבור.
יגאל שמעון:

אני מציע ,תשבו באופוזיציה תלמדו אחד מהשני-
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אביבה גוטרמן :לא ,על הכיפאק זה לרענן ושהציבור ידע.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אפרופו אתם צריכים לדעת את זה-
יגאל שמעון:

למשל אביבה יודעת הרבה דברים ,אז תשאלו אותה .היא הרי הייתה סגנית
ראש עירייה ,היא מכירה את העיר.

מאיר חלוואני :קודם כל ההצעה עלתה בשביל של סוג של ללמוד ולדעת.
אביבה גוטרמן :מצוין ,מצוין.
מאיר חלוואני:

ובגלל זה באה השאלה בשביל שנדע .מעבר לזה ,עכשיו מותר לי שאלה
נוספת?

יגאל שמעון:

כן ,אבל רק הערה ,מספר  1שלכם הוא יו"ר האופוזיציה ,הוא צריך לכנס את כל
האופוזיציה-

אביבה גוטרמן :איזה ,מי יו"ר האופוזיציה?
מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,תני לו ,תני לו ,תני לו רק שנייה.
אביבה גוטרמן :כולם פה רצים לראשות העיר.
מאיר חלוואני :לא ,לא ,רק רגע ,רק רגע ,תמשיך נו ,תמשיך נו ,זה מסקרן אותי לאן זה הולך.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

יגאל ,מעניין מי בקואליציה ,זו שאלה הרבה יותר מסקרנת.

מאיר חלוואני :אדוני סגן ראש העיר תמשיך את הקו הזה.
נדב דואני:

לא ,יש ...הרבה יו"ר קואליציה .אני ספרתי לפחות .4

יגאל שמעון:

אז אני מצפה מיו"ר האופוזיציה-

נדב דואני:

ואם ראש העירייה לא יודע על  4חבל.

יגאל שמעון:

לזמן את האופוזיציה ,לפחות תעשה משהו כדי שתלמדו אחד מהשני ,תפנימו כי
יש דברים שאתם לא יודעים.

מאיר חלוואני :נכון.
יגאל שמעון:

אז יו"ר אופוזיציה הוא לא יכול להגיד כל הזמן הכול לא טוב ,הכול לא בסדר,
הכול גרוע .הרי בבית אצלך בתוך האופוזיציה אתה לא מסוגל לקיים אפילו דיון
אחד כדי ללמוד אחד מהשני.

מאיר חלוואני :סיימת?
יגאל שמעון:

השאילתה הזאת ,ההצעה לסדר היום-

אביבה גוטרמן :איך הגעת לזה שהוא יו"ר האופוזיציה...
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יגאל שמעון:

זה מה שהוא אמר .הא זה לא נכון?

מאיר חלוואני :מר יגאל שמעון ,מר יגאל שמעון סגן ראש העיר-
חי אדיב:

נו יגאל קדימה ,מה השאלה?

מאיר חלוואני :אני רוצה לומר לך משהו ,אני כצעיר חברי המועצה ולא מצהיר שאני יו"ר
האופוזיציה ,ואני לא יודע על מה אתה מדבר ,ומעבר לכל זה אני מוכרח להגיד
לך מעל השולחן הזה למען הגילוי הנאות ,יש עדיין דברים שאני לא יודע ולא
מכיר בעיר ,ואני לא מתבייש לשאול ,ובסך הכול השאלה הבאה שלי היא זה למה
אנחנו לא רואים יותר בנייה של מרחבים מוגנים ומקלטים לתושבי העיר למקרה
חירום?
יגאל שמעון:

מה זאת אומרת?

מאיר חלוואני :פה יש שאלה להכשיר את האזורים האלה .אבל אני טוען-
יגאל שמעון:

את המקלטים ,את המקלטים.

מאיר חלוואני :כן ,מקלטים ,מרחבים מוגנים ,תקרא לזה מה שאתה רוצה .כי אני יודע שעדיין
באזורים של מוסדות החינוך והמקומות הציבוריים עדיין אין מספיק מקומות
לכאלה שצריכים להגיע למרחבים כאלה במקרה חירום.
יגאל שמעון:

קודם כל היום זה שונה ,מאיר מאז-

מאיר חלוואני :תלמד אותי.
יגאל שמעון:

החוק הח דש של בניית ממ"דים ,רוב הבתים כל הבנייה החדשה היום ממוגנת,
כל הבנייה החדשה.

מאיר חלוואני :אני מדבר על אזורים ציבוריים.
יגאל שמעון:

איפה הבעיה? מדובר על הבנייה הוותיקה ,באזורים הוותיקים ששמה בנו גם
מקלטים .הרי בכל השכונות אין מקלטים בנו מקלטים ,בנו את השכונות ומקלטים
ציבוריים באזורים בתוך השכונות.

מאיר חלוואני :אבל עדיין הם לא מספקים ולא מספיקים-
יגאל שמעון:

בסדר-

מאיר חלוואני :ברמת הכמות ואני לא רואה למשל באזורים החדשים שמתחדשים נניח ,אין שם
אזורים שהם מקלטים לציבור למשל.
יגאל שמעון:

כי-

מאיר חלוואני :כי מה?
יגאל שמעון:

זה לא דבר שמחויב היום .כי כולם היום כל בנייה חדשה זה עם מקלט וממ"ד ,כל
בנייה חדשה ,כל מי שמשדרג מוסיף-
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מאיר חלוואני :עדיין לא מדבר על יחידות דיור פרטיות או על דירות-
יגאל שמעון:

אני מדבר גם.

מאיר חלוואני :אני מדבר על אזורים ציבוריים.
יגאל שמעון:

בסדר ,אז אני אומר ,אתה לא יכול בשכונה ותיקה לבוא ולהחליט פה אני בונה
מקלט ,כי קיים מקלט ,יש מקלטים ,אין חוסר במקלטים .דרך אגב יש הרבה
מקלטים ,רוב המקלטים אנחנו שדרגנו והכנו אותם לשעת חירום.

מאיר חלוואני :מה קורה עם אלה שלא?
יגאל שמעון:

מה זאת אומרת אין.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :הוא אמר רובם.
יגאל שמעון:

רובם תשמע-

חנה גולן:

 ...טעות סופר.

מאיר חלוואני :טעות סופר או טעות דיבור.
יגאל שמעון:

למשל בשרת יש מקלטים בתוך הבניינים שלהם שעמידר שייכת להם ,שאותם
אנשים פרטיים ,ששם אנחנו לא יכולים להיכנס ,אין אפשרות.

אביבה גוטרמן :קיבלו קנסות-
מאיר חלוואני :אתם לא יכולים להחיל את החוק לחוק עזר-
ניצה משה:

רק פיקוד העורף יוכל.

יגאל שמעון:

רק פיקוד העורף.

אביבה גוטרמן :אבל גם בזה-
יגאל שמעון:

בשביל זה אני אומר את רובם.

אביבה גוטרמן :היה טיפול והגיעו ונתנו להם אפילו קנסות .ניקו ,סידרו ,מהר מאוד זה חזר
להיות אותו דבר.
יגאל שמעון:

שלא נצטרך מאיר ,שלא נצטרך.

אביבה גוטרמן :זה המצב יגאל .אתה יודע איפה זה לצערנו?
יגאל שמעון:

שיהיה רק שלום וביטחון.

אביבה גוטרמן :מאיר ,איפה זה לצערנו? בכל השכונות הבעייתיות.
יגאל שמעון:

טוב.

אביבה גוטרמן :אבל הם לא שומרים בעצמם.
==========================================================
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לא נערכה הצבעה
החלטה מס' :121/17
לאחר הסבר של יגאל שמעון על כי יש נוהל מסודר וקול קורא לעניין השכרת מקלטים
לאמנים הוחלט להסיר את ההצעה :של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום
 :1.6.17שיפוץ והכשרת מקלטים לצורכי מוזיקה ,מחול ,תרבות ואומנות.
==========================================================
 .3הצעה לסדר של חבר מועצת העיר ,עו"ד משה חנוכה מיום  – 23.07.17עמדות מים לחתולי
רחוב.

יגאל שמעון:

אז אנחנו נעבור לסעיף .3

מאיר חלוואני :עכשיו נעבור לחתולים.
אביבה גוטרמן :מה זה החתולים ,מה אתה עכשיו ,זה צריך לסרס...
יגאל שמעון:

הוא קיבל את זה.

מאיר חלוואני :תודה יגאל.
יגאל שמעון:

סעיף .3

אביבה גוטרמן :לעשות להם גם מקום בתוך העיר ,אולי...
ניצה משה:

עו"ד משה חנוכה עמדות מים לחתולי רחוב.

עדי ברמוחה :איפה הוא בכלל?
ניצה משה:

הנה הוא פה.

אביבה גוטרמן :הסבר ונמק.
יגאל שמעון:

אני מציע בכלל לנחשים גם צריך .הרבה נחשים יש בעיר הזאת ,אבל בסדר.

מאיר חלוואני :מי כמוך יודע ומכיר.
אביבה גוטרמן :אמר לך מי שאמר ללכת עם מגפיים גבוהות.
ניצה משה:

כן משה.

משה חנוכה :טוב ,אני חושב שההצעה מדברת בעד עצמה ,יש מספר פעילי בעלי חיים שפנו
אליי בעניין הזה .יש חתולי-
חי אדיב:

איך קוראים להם?

משה חנוכה :איך קוראים לפעילים?
חי אדיב:

לא ,חשבתי אמרת בעלי חיים .איך קוראים לבעלי החיים שפנו אליך.

משה חנוכה :לא ,מספר פעילים.
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מאיר חלוואני :כנראה הם בעלי חיים.
חי אדיב:

כולנו בעלי חיים.

יגאל שמעון:

שמעתי מספר בעלי חיים.

משה חנוכה :בעצם ההצעה באה לאפשר לאותם חתולים לא להתייבש בימי הקיץ החמים .אני
(צוחקים)
רואה שזה מצחיק אתכם ,בטח החברים בצער בעלי חיים ישמחו לראות שחברי
מועצת העיר לוקחים את הנושא הזה נורא ברצינות ,אבל אני חושב שזה עניין
רציני .בגדול זה גם מסייע לסירוס חתולים ,בגלל שזה יוצר עמדות מסודרות
במקום שכל אחד יעשה את זה מחוץ לביתו וגם בעצם צער בעלי חיים .אני חושב
שזו הצעה חשובה ואני אשמח אם היא תעבור .יש גם חוות דעת של הווטרינרית
שתומכת.
אביבה גוטרמן :איך אתה עושה את זה? סתם מעניין אותי ,נגיד שנחליט שכן.
משה חנוכה :רשום בהצעה ,יש מתקנים כאלה שמציבים אותם בכל מיני מקומות .בני נוער
יכולים להתנדב שם כדי לתחזק אותם.
אביבה גוטרמן :והחתולים יודעים שהם צריכים לשתות שם?
משה חנוכה :הם ידעו.
אביבה גוטרמן :לא ,אני רוצה לדעת.
מאיר חלוואני :שולחים להם דואר.
אביבה גוטרמן :את יודעת זה כמו הכלבים האלה ,הוא לא נושך ,אני אומרת להם :הוא יודע את
זה .עכשיו איך החתול יודע? אני אשלח לו חוזר מנכ"ל ,אני אוציא פלייר ,כאילו
מה אני אמורה לעשות? אשלח לו אי מייל ,מה אני אמורה לעשות?
עדי ברמוחה :את לא אמורה לעשות כלום.
אביבה גוטרמן :מה אני אמורה ,איך הם ידעו...
כנרת א .כהן :משה ילחש להם ,הם ידעו.
חי אדיב:

נשלח להם וואטסאפ.

אביבה גוטרמן :שלא תטעה ,יש לי בבית כלבים יש לי חתולים ,יש לי הכול.
מאיר חלוואני :אני רוצה להתייחס להצעה הזו.
יגאל שמעון:

בבקשה.

מאיר חלוואני :קודם כל אני חושב שהיא הצעה נכונה ,ואני מעריך שמי שיש לו בעל חיים
שהולך על  4לא על  ,2יודע כמה זה חשוב כשיש בעל חיים שצריך לשתות או
צריך שיהיה לו מישהו שישגיח עליו ,ואם אין כזה וחתולים הם חתולי רחוב בדרך
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כלל ,אז אפשר להתייחס אליהם בחמלה .אני רק מציע לשדרג את ההצעה ,לא
רק שאני משנה למשה את ההצעה ,אבל שזה יהיה גם כולל בעלי חיים אחרים
על  ,4כי יש גם כלבים לא רק חתולים.
חי אדיב:

ויש גם בעלי חיים על .2

(מדברים יחד וצוחקים)
מאיר חלוואני :אתם יכולים רגע לנסות להיות רציניים? אתם לא יודעים ,אתם לא מכירים את
המשפט ויגור זאב עם כבש? אביבה אני אענה לך ,אתם לא מכירים את המשפט
ויגור זאב עם כבש? זה אותם נחשים שאתה מכיר יגאל שאתה רוצה להשקות
גם כן ,כי יש הרבה כאלה בעיר .לא כאלה נחשים ,אלה שהולכים על .2
יגאל שמעון:

אביבה ,אני מציע ככה ,בין  08:00ל 14:00-זה חתולים בין  14:00ל16:00-
כלבים-

חנה גולן:

ומי ימלא מים? ומי אחר כך ירסס נגד יתושים? התאגיד ,התאגיד.

(מדברים יחד וצוחקים)
מאיר חלוואני :יגאל אני לא סיימתי-
משה חנוכה :מאיר אני מציע שיגאל ואביבה יעשו מופע ...משותף-
אביבה גוטרמן ... :זה לא פשוט.
משה חנוכה :תעשו מופע סטנד אפ משותף.
מאיר חלוואני :אני חושב שמיצינו.
חי אדיב:

תקים וועדה.

משה חנוכה :יגאל שמעון הציע שיעשה עמדה לנחשים בהתחלה בחצי צחוק ,אני מציע-
יגאל שמעון:

טוב אני-

משה חנוכה :יגאל אני מדבר ,אני מציע-
דובר:

זה הומור קצת ,הומור.

משה חנוכה :הומור אוקיי ,מעניין מה יגידו פעילי בעלי החיים שהם יראו את ישיבת מועצת
העיר-
אביבה גוטרמן:

אז הם יבכו כי צחקנו ,מה נעשה.

משה חנוכה :בסדר ,אז אני אומר זה לא סיבה להסתלבט-
אביבה גוטרמן :יאללה יש סיבה.
משה חנוכה :ויש פה בעלי חיים חסרי ישע וזהו ,הסתכלתי במופע סטנד אפ.
כנרת א .כהן :באמת ,לא צוחקים על ההצעה.
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משה חנוכה :כנרת-
אביבה גוטרמן :ההצעה היא טובה ,באמת עכשיו-
משה חנוכה :ומי ימלא וועדות ופורום.
אביבה גוטרמן :איך עושים? מה עושים?
משה חנוכה :הכול בסדר.
אביבה גוטרמן :איך נראה הדבר הזה?
משה חנוכה :אז אני אומר-
אביבה גוטרמן :באמת מי מטפל?
משה חנוכה :זה לא העירייה הראשונה שתעשה את זה.
מאיר חלוואני :נכון.
משה חנוכה :אתם יכולים לראות בעיריית ראשון שיש הרבה עמדות שתייה לחתולי רחוב.
אביבה גוטרמן :ראשון עשירים.
משה חנוכה :בסדר ,ראשון עשירים .אז אני אומר-
חנה גולן:

יש פינות האכלה.

מאיר חלוואני :יש גם פינות האכלה.
חנה גולן:

יש.

מאיר חלוואני :נכון .עדיין כדאי שתרימו את הכפפה ותעשו איזה שהוא סוג של מחשבה.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

אני רוצה להגיד משהו.

יגאל שמעון:

כן בבקשה נדב.

נדב דואני:

משה הצעה טובה .אני רוצה רגע ,משה ההצעה טובה באמת .אני רוצה להגיד-

אביבה גוטרמן :עלויות אתה יודע להגיד?
נדב דואני:

לא ,לא ,אני רוצה להתייחס רגע למשהו אחר .אם אנחנו דואגים לחתולי רחוב
שבאמת אני חושב שצריך לדאוג להם ,יש את שאלת הסירוס של חתולים .שזה
גם מגיע מהצד של מי שאוהב בעלי חיים ,לא מצד של נגד .אני חושב שהתקציב
השנתי שלנו  ?₪ 100,000 ?₪ 120,000 ₪ 100,000אני חייב-

אביבה גוטרמן :ביקשתי להגדיל את זה ,צריך להגדיל.
נדב דואני:

אני רוצה להתייחס.

משה חנוכה :ככה נראה המתקן והעלות היא-
ניצה משה:

עלות לכל המתקנים.
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משה חנוכה :לכל המתקנים .₪ 7,020
אביבה גוטרמן :לכל העיר?
עדי ברמוחה :כמה מתקנים?
חי אדיב:

כסף קטן.

נדב דואני:

משה ,משה ,אני מציע ,סליחה אם אנחנו-

מאיר חלוואני :אפשר להתחיל בזה.
נדב דואני:

אני בעד ,כבר אני אומר לך משה.

אביבה גוטרמן :גם אני בעד.
נדב דואני:

אבל אני חושב שיחד עם זאת צריך להביא לכאן הצעה ,משה מבחינתי אתה
תביא את ההצעה שאולי גם תעבור איזה יום אחד ,לתוספת תקציב לסירוס
חתולים .התקציב של  ₪ 100,000אפילו לא משמר את המצב הקיים ,הוא קצת
מעכב .כדי להפחית את מספר חתולי הרחוב ,ויש פה המון חתולי רחוב ,זה הופך
בחלק מהמקרים למפגע ,הם נדרסים ,עכשיו אנחנו מגיעים לימים קרים ,זה לא
פשוט ,אני חושב שכן צריך להגביר את הנושא של סירוס ,לפחות להכפיל את
התקציב כדי לעכב לקחת את זה אחורה ,לעצור ולחזור אחורה.

אביבה גוטרמן :אתה יודע פעם זה היה  ,₪ 50,000אתה זוכר?
נדב דואני:

אני זוכר זה היה  ,₪ 50,000ואז אמרו ,עכשיו אביבה התקציב-

אביבה גוטרמן :צריך להגדיל עוד.
נדב דואני:

משרד החקלאות נותן ,זה שקל מול שקל ,אין אפילו תוספת ,העירייה צריכה
לתת מהכיס שלה-

יגאל שמעון:

טוב ,אבל זה לא-

נדב דואני:

רגע סליחה ,אבל עלה נושא ,רגע סליחה ,עלה נושא-

יגאל שמעון:

אז תגישו הצעה נפרדת.

נדב דואני:

אני לא מגיש ,אני נותן למשה להגיש ,אתה יודע למה? שאולי תעבירו את זה.

יגאל שמעון:

אוקיי ,אז בואו נאשר את זה ,בואו נאשר את הבקשה .אפשר פה אחד?

אביבה גוטרמן :כן.
משה חנוכה :העמדות האלה גם יעזרו לסירוס.
יגאל שמעון:

טוב ,פה אחד ,אישרנו פה אחד.

הצבעה:
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 10בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
אופיר טואיל ,אביבה גוטרמן ,עדי ברמוחה ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
החלטה מס' :122/17
מועצת העירייה מאשרת עמדות מים לחתולי רחוב :העירייה תציב עמדות מים לחתולי רחוב
ב 10-מוקדים שונים ברחבי העיר .בני נוער ,במסגרת תכנית מחויבות אישית יפעלו
לתחזוקתם השוטפת בפיקוח ובהנחיית המח' הווטרינרית.
הלאה ,אחרון ,אחרון.
חי אדיב:
יגאל שמעון:

סעיף אחרון ,סעיף .4

ניצה משה:

סעיף אחרון של נדב דואני .בתאגיד המים העירוני מי הוד השרון פעילים כיום 4
דירקטורים ( 2חברי מועצה 1 ,עובדת עירייה  1דירקטור חיצוני) מצב זה מעמיד
את פעילות דירקטוריון התאגיד במצב חסר ,בו חסרים לפחות  3דירקטורים
חיצוניים .חשוב לציין שעל פי תקנון התאגידים לפחות ממחצית מחברי
הדירקטוריון חייבים להיות חיצוניים .אני מבקש להביא לאישור מועצת העיר את
מועמדותו של מר רחמים לביא ,מי שכיהן כחבר דירקטוריון במשך  2כהונות
רצופות ,כבר לא מכהן שנתיים ,זה מאפשר לחדש את כהונתו .וכן כיהן כממלא
מקום ויו"ר התאגיד בפועל .עשה עבודתו בהתנדבות מלאה ,במקצועיות רבה,
הוביל את התאגיד בהצלחה רבה והביאו להישגים רבים .לפיכך אבקש ממועצת
העירייה להצביע על ההצעה הבאה :רחמים לביא ,ימונה לחבר דירקטוריון תאגיד
המים העירוני מי הוד השרון.

נדב דואני:

אני חוזר דווקא לתחילת הדיון למצגת שעופר עשה כאן .ראינו שתאגיד המים
עושה עבודה טובה .ובדרך כלל עבודה טובה נעשית בזכות היסודות שמשקיעים
בארגון ,ולרחמים יש זכויות רבות .גם כחבר דירקטוריון בהתחלה ,וגם לאחר מכן
כממלא מקום יו"ר הדירקטוריון .במועצת העיר לא יודע אם האחרונה או לפניה
אישרו פה כמה וכמה אנשים ,אני חושב שסביב רחמים לביא יש קונצנזוס מלא,
בשולחן הזה כאן אין מחלוקת לא על הכישורים שלו ,לא על האינטגריטי שלו ,לא
על המקצועיות שלו ,ולכן אני מביא גם את השם שלו לוועדת המינויים לאשר .יש
אפשרות מכיוון שהוא היה ב 2-כהונות והייתה הפסקה ,ולכן כן ניתן .אני יודע
שיש היום  3חברים מכהנים ,יש עוד אנשים שמחכים לקבל אישור של הוועדה,
אני מבקש שגם השם שלו יעלה ,גם הוא יגיע לאישור ,אני חושב שזה זכות
בשבילנו שאדם כמוהו ,ויש אגב עוד אנשים כאלה בעיר לשמחתי ,שאדם כמוהו
יישב בדירקטוריון של תאגיד המים ,אני מבקש להצביע ולאשר את זה.

יגאל שמעון:

קודם כל אני לא יודע אם זה חוקי ,אדוני היועץ המשפטי-
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נדב דואני:

מה לא חוקי.

יגאל שמעון:

אני שואל אותך מר-

אביבה גוטרמן :הוא היה  2קדנציות?
חי אדיב:

כן.

נדב דואני:

הוא היה עם הפסקה.

אביבה גוטרמן :מה החוק אומר?
ירון סולברג:

לא החוק ,התקנון.

אביבה גוטרמן :התקנון סליחה.
ירון סולברג:

לא החוק – התקנון .התקנון שאתם אשרתם אותו ,קובע שדירקטור שחדל לכהן
במשרתו יוכל להתמנות מחדש ,סעיף ( 33א) .וסעיף ( 33ב) אומר" :על אף
האמור בסעיף קטן א' לעיל ,כהונתו של דירקטור שנתמנה לתפקידו כנציג ציבור
לא תעלה על  2תקופות של  3שנים כל אחת .כלומר התקנון קבע מגבלה של 2
קדנציות .ולכן זה נראה ,אני כבר לא מתייחס לכמות דירקטורים שכבר אישרתם
ש ,2-בקיצור כבר אישרתם כמות גדולה ,אבל נעזוב את זה רגע בצד-

נדב דואני:

אני יודע אבל שאם יש הפסקה-

ירון סולברג:

השאלה היא עקרונית.

נדב דואני:

אם יש הפסקה באמצע ניתן לחדש כהונה ,אם זה לא ברצף.

ירון סולברג:

אני לא יודע לאיזה תקופה ,אני לא יודע ,אולי בעוד  20שנה-

נדב דואני:

לא ,הוא כבר שנתיים...

ירון סולברג:

א ולי הרצף יספיק ,אבל לפי מה שכתוב בתקנון כרגע ההגבלה היא על 2
קדנציות.

נדב דואני:

טוב ,אני יודע שניתן ,אם יש הפסקה באמצע-

ירון סולברג:

אני לא יודע הפסקה משום שכל התאגידים ,סליחה שאני קוטע אותך נדב ,כי כל
התאגידים התחילו לקום ב 2008 2007-והוד השרון התחילה ב ,2010-זאת
אומרת עדיין עוד לא חווינו את התקופה הזאתי 2 ,קדנציות זה בערך  6שנים
פלוס מינוס בכל התאגידים בארץ ,אז אני לא מכיר פסיקה על זה שקיימת-

נדב דואני:

אז תראה ,התאגיד שלנו הוקם מתי?

ירון סולברג:

ב ,2010-ב.1.1.10-

נדב דואני:

ב ,2010-הוא לא מכהן כבר שנתיים ,כלומר הוא הפסיק ב 2015-אם אני מבין
נכון.

ירון סולברג:

מה זה הוא לא מכהן? התאגיד פעיל.
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נדב דואני:

התאגיד פעיל בסדר ,אבל הוא לא מכהן  6שנים .כי הוא לא חבר דירקטוריון ,הוא
לא היה חבר דירקטוריון  6שנים ,לא הייתה כהונה מלאה.

אביבה גוטרמן :רגע ,לא היה פעמיים?
נדב דואני:

היה ,אבל הוא לא...

ירון סולברג:

הוא היה פעמיים.

כנרת א .כהן :הייתה הפסקה...
נדב דואני:

הייתה הפסקה .אני מבקש לאשר את השם שלו.

חי אדיב:

לא הייתה הפסקה ,הוא לא הפסיק ,הוא היה ברצף  2קדנציות.

נדב דואני:

נכון ,אבל יש תקופה ארוכה שהוא לא נמצא ,וזה לא היה  2קדנציות  3שנים.

ירון סולברג:

אבל לא היה מישהו אחר אפילו במקומו בתקופה הזו.

חי אדיב:

לא ,לא היה.

נדב דואני:

זה גם לא היה  3שנים.

ירון סולברג:

לא ,זה בטוח .הוא פסק ,אין אחרים .הרי מאז הדירקטוריון לא מתכנס מאז
שהפסיקו.

חי אדיב:

או קיי.

נדב דואני:

הוא לא היה בכהונה של  6שנים ,הוא היה פחות .לכן אני מבקש לאשר את
השם ,לבחון את זה בצורה מסודרת מול הוועדה.

חי אדיב:

יש  2בעיות ,יש  2בעיות.

נדב דואני:

מה הבעיה?

ירון סולברג:

הוא היה  2קדנציות.

חי אדיב:

 2קדנציות-

נדב דואני:

אבל לא מלאות.

חי אדיב:

זה היה  2קדנציות מלאות.

נדב דואני:

לא מלאות של  3ו.3-

ירון סולברג:

למה לא מלאות.

נדב דואני:

אם זה קיים החל מ ,2010-ונגיד שהוא חבר דירקטוריון מהיום הראשון ,אז זה
אומר שהוא חייב להיות חבר דירקטוריון לפחות עד  ,2016אבל הוא כבר שנתיים
לא חבר דירקטוריון כמו שאני יודע אם לא יותר ,ולכן זה אומר שהוא לא  6שנים.

ירון סולברג:

.2015 ,2014 ,2013 ,2012 ,2011 ,2010 .2015

נדב דואני:

אני יודע שזה גם הרבה יותר אפילו .אבל אני מבקש לאשר את השם ,תבחנו את
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זה אחר כך ,תעבירו את זה לוועדה .הוועדה תבדוק לפי התקנון.
חי אדיב:

רק רגע ,רק רגע ,אני מכבד ואי אפשר להעיר הערה אחת ,ואני מכבד את הבן
אדם ואוהב אותו ומעריך אותו והכול .יחד עם זאת הוא משמש ועל פי חוות דעת
משפטית ,הוא מכהן  2ק דנציות רצופות ,ולכן על פי התקנות שיש לנו אי אפשר,
אחד .שתיים ,יש לנו רשימה של דירקטורים שאישרנו אותם לפני זה והם
ממתינים כבר בתור .לא יאה ,לא מכובד ,גם לכם וגם לנו לקחת בן אדם שכבר
אישרנו אותו ,להגיד לו עכשיו תמתין בתור ,כי רחמים שאני מעריך ומכבד ייכנס
לתור .אז גם הוא וגם אנחנו צריכים לכבד את אלה שאישרנו אותם ,ואני אשמח
תמיד לשתף אותו בכל דירקטור אחר שנוכל.

נדב דואני:

כן ,זה אמירות באוויר .אגב ,בישיבת המועצה שאישרתם דירקטור ההצעה שלי
עמדה על השולחן.

חי אדיב:

מה?

נדב דואני:

בישיבת המועצה שאישרתם את הדירקטורים האחרים ,ההצעה שלי הייתה על
השולחן ,הייתם יכולים לאחד אותה ולהביא גם את השם שלה ,בחרתם לא-

חי אדיב:

זו הייתה חוות הדעת של היועץ המשפטי ,זה התקנון-

נדב דואני:

שיניתם את סדר הישיבה ,זה היה בסוף זה לא היה בהתחלה.

חי אדיב:

לא ,וביקשתי ממנו לבדוק עוד פעם-

נדב דואני:

אני מבקש ,עדיין אני מבקש להצביע-

ניצה משה:

נדב ,אבל הצעות לסדר תמיד בסוף.

חי אדיב:

זה לא רלוונטי-

נדב דואני:

מה זה תמיד בסוף? זה לא ,זה לא ,אני מבקש להצביע בעד זה.

חי אדיב:

זה לא רלוונטי.

נדב דואני:

או קיי ,אני מבקש להצביע בעד.

חי אדיב:

לא רלוונטי ,אני לא רוצה להצביע נגדו.

נדב דואני:

אז תצביע נגד ,אז תצביע נגד .חייבת להיות הצבעה ,חייבת להיות הצבעה ,אני
לא מושך את זה.

חי אדיב:

אנחנו לא רוצים להצביע נגדו ,אנחנו בעד אבל לא ניתן לאשר אותו-

נדב דואני:

אז תצביע ,אז תצביע בעד או נגד.

חי אדיב:

על פי חוות דעת משפטי ,נקודה.

ניצה משה:

אני מעלה.

נדב דואני:

או קיי תצביע.
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חי אדיב:

על פי חוות דעת משפטית לא ניתן-

אביבה גוטרמן :אבל אישרנו ,מה עכשיו מה תעשה?
חי אדיב:

לא ניתן נקודה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אם יפסלו לך מישהו ,אם יפסלו לך ,אז בואו נכניס עוד אחד.

חי אדיב:

זה יורד מסדר יום .קדימה ניצה ,תודה רבה.

נדב דואני:

אני מבקש להצביע-

ניצה משה:

לא ,לא ,אני רוצה להצביע .מי בעד להסיר את ההצעה מסדר היום של נדב?

נדב דואני:

כלומר נגד ,נגד רחמים.

ניצה משה:

מי בעד להסיר?

חי אדיב:

להסיר את ההצעה.

נדב דואני:

תצביעו בעד.

חי אדיב:

תגיד מה שאתה רוצה.

נדב דואני:

אז זה נגד רחמים.

ניצה משה:

חי ,יגאל-

חי אדיב:

לא ,מה זה נגד להסיר ,בעד להסיר.

ניצה משה:

בעד להסיר את ההצעה.

חי אדיב:

בעד להסיר.

נדב דואני:

נגד המינוי שלו.

ניצה משה:

חיים ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ,אופיר .מי נגד?

נדב דואני:

מי בעד לאשר?

ניצה משה:

עדי ונדב .מי נמנע? מאיר ואביבה.

חי אדיב:

אל תהפכו את זה לאישי.

נדב דואני:

זה מאוד אישי.

חיים שאבי:

זה לא אישי ,אומרים לך חוקית אי אפשר-
הצבעה:

 7בעד להסיר את ההצעה מסדר היום :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע
כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל.
 2נגד הסרת ההצעה מסדר היום :עדי ברמוחה ונדב דואני.
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 2נמנעים :מאיר חלוואני ואביבה גוטרמן
החלטה מס' :123/17
מועצת העירייה דוחה את הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נדב דואני מיום 22.08.17
למנות את מר רחמים לביא כחבר דירקטוריון תאגיד המים העירוני "מי הוד השרון".
מאיר ביקש דקה מהמקום.
ניצה משה:
חי אדיב:

תודה רבה לכם.

ניצה משה:

מאיר ביקש לדבר דקה.

מאיר חלוואני :טוב ,אדוני ראש העיר ,אני מפנה אליך בקשה בשם תושבי העיר ברחוב מסוים,
על אף שאדוני סגן ראש העיר הנחמד ,שצוחק על החתולים ,היה ברחוב הזה-
יגאל שמעון:

צחקתי על הנחשים לא על חתולים.

מאיר חלוואני :גם על החתולים .בקיצור אני מבקש להעלות בקשה אליך עם תושבים ברחוב
נטעים שתנהל איתם פגישה-
חי אדיב:

בכיף.

מאיר חלוואני :עם הוועד שלהם ,כי הם טוענים שהם לא מצליחים להגיע אליך.
חי אדיב:

נו ,נו ,דבר ,על הכביש?

מאיר חלוואני :הם מבקשים להיפגש אתך לגבי כל מה שקשור בתנועה שמה ואיך שנראה
הרחוב הזה.
חי אדיב:

זה נמצא בתוכנית עבודה -2018

מאיר חלוואני :אני רק יודע שיגאל היה איתם-
יגאל שמעון:

הייתי יש תכנית עבודה ,חי אישר תכנית עבודה שם.

מאיר חלוואני :יש לי דקה ,אני יודע שיגאל היה איתם ויש אוזן קשובה שם ,אבל עדיין הם
מרגישים שהדברים לא זזים .אם יש תכנית עבודה ,בואו תפגשו את החבר'ה שם
ותציעו-
משה חנוכה :אוזן קשובה לא עוזרת ,צריך לעשות לא רק להקשיב.
מאיר חלוואני :גם קודם כל להקשיב זה חלק מהעניין .תודה רבה.
יגאל שמעון:

הישיבה הסתיימה.

ניצה משה:

תודה רבה.
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_______________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

______________
חי אדיב
ראש העירייה
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