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 :היום סדר על

  ת"נעמ מעון הסכם .א

 : הסבר דברי

 בסמוך מתוכננת בניה עקב. משאבים' ברח מעון הוקם עליו שטח ת"לנעמ החכירה השרון הוד עיריית

 תועבר לפיו, ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"נעמ עם הסכם והוכן מ"מו התקיים  הקיים למעון

 . התיכון שביל ברחוב העירייה ידי על שנבנה חדש למעון הקיים במעון הפעילות

 המשפטי היועץ דעת בחוות מפורטים ההסכם ותנאי הרלוונטיים המסמכים, הפרטים מלוא, הרקע

  'א כנספח המצורף נכסים מחלקת ומנהלת לעירייה

  'א לנספח בהמשך מצורף ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"לנעמ העירייה בין ההסכם נוסח

 :החלטה הצעת

. ר.ע) ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"לנעמ העירייה בין ההסכם את מאשרת העיר מועצת

 מבנה. 6446 בגוש 82 כחלקה גם הידוע, תיכון שביל' ברח מעון במבנה שימוש בעניין( 580044261

 החל תהיה השימוש תקופת. ר"מ 1,404 של כולל בשטח וחצרות מבואה, גן כיתות 3 כולל המעון

 '.א לנספח המצורף ההסכם לנוסח בהתאם וזאת 15.8.2023 לתאריך ועד 7.2.2019 מתאריך

 לפקודת( א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה .ב

 .: י. א -ל( חדש נוסח) העיריות

  חוץ בעבודת לעסוק העירייה לעובד להתיר, מיוחדים במקרים, מועצה רשאית(: "א. )180 לסעיף לפי

 את לאשר המועצה מחליטה, המועצה חברי לעיון שהוגשו למסמכים בהתאם". פרס לקבל מנת על גם

 .  פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. י.א בקשת

 4.2.2020  לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

 ** הישיבה תחילת**  .ג

 בתאריך 3/19 מספר המניין מן המועצה ישיבת את לפתוח רוצים אנחנו, טוב ערב : ברייטברט אתי

 . העיר לראש הדיבור זכות את ניתן אנחנו. 5.2.19

 אירית איתנו נמצאת, הקודמת מהישיבה חוב אז, הראשון הסעיף עם שנתחיל לפני :כוכבי אמיר

 . מכיר לא שעוד למי, הקודמת בישיבה שאישרתם החדשה הלשכה מנהלת

 . בצלחה :חלוואני מאיר

 . לשירותכם גם, זמינה, נגישה היא :כוכבי אמיר

 .ת"נעמ מעון הסכם .א

 באיזה נולד הוא אם גם שמבחינתי, ת"נעמ עם ההסכם את היום מאשרים אנחנו :כוכבי אמיר

 התושבים מול אל גם העירייה של התפקיד של תפיסתי שינוי שהוא איזה מייצג, כורח של דרך שהיא

 של גנים במתחם מדובר, בקצרה מכיר שלא למי. בעירייה שפועלים השונים הגופים מול אל וגם

  -מתחת שנמצא ת"נעמ

 ? לא. החינוך לציר :גוטרמן אביבה

http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/Web/2078/0218_001.pdf
http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/Web/2078/0218_001.pdf
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 של תהליך שם שמתבצע משאבים לרחוב צמוד, בנוי אזור בתוך שנמצא גנים מתחם :כוכבי אמיר

 עניין הרבה שם היה, לבחירות וקדמה הלימודים שנת מתחילת שקדמה התקופה ובמהלך, בינוי פינוי

 בחנו במקום וסיורים, שמעון יגאל העיר ראש סגן היה אז, עם בשיחות אז וכבר, הבטיחות נושא סביב

 הפעילות את לבצע ליכולת וגם, הילדים של לבטיחות גם לדאוג כדי השונות האפשרויות את

 . הנדרשת

 שבכלל תכנונית מבחינה גם, בעירייה עכשיו מקדמים אנחנו שאותה תפיסה שהיא איזה גם הוליד וזה

 התוכניות את לזהות, התוכניות את לייצר להתחיל יודעת או לזהות יודעת היום העירייה ואומרת באה

 שיאפשר, העיר במערב וגם העיר במזרח גם מתחם ולייצר, בעתיד בינוי פינוי הליכי יתקיימו שבהם

 המקרה. יתקדמו כאלה בינוי פינוי תכניות כאשר, הצורך במידת ילדים גני של יזומה העתקה למעשה

 כדי תוך, ת"נעמ מול גם מהירה לעבודה באמת העירייה שחייבת הזה במובן חריג הוא ת"נעמ של

 עבודה שעות של פרי בעצם הוא, היום המועצה לאישור כאן שמונח הזה וההסכם, הלימודים שנת

 חינוך כמובן, שנדרש מי כל, גזברות, משפטים, נכסים הצוות כל של, האחרונים בחודשיים רבות

 ואני, לעירייה גם לקהילה גם ביותר הנכון הפתרון את למצוא כדי, חלק לקחת שנדרש מי כל, ורווחה

 בדברי תתחילי. אותו תציג איילת. לפניכם מונח וההסכם, אליו שהגענו הפתרון באמת שזה חושב

 . תשובות שאלות ואז, ההסכם את תציג לרר איילת הנכסים מנהלת ואז הסבר

. ת"נעמ מעון הסכם, היום סדר על הראשון הסעיף את אקרא אני הפרוטוקול לשם : ברייטברט אתי

 מתוכננת בנייה עקב. משאבים ברחוב מעון הוקם עליו שטח ת"לנעמ החכירה השרון הוד עיריית

, ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"נעמ עם הסכם והוכן ומתן משא התקיים הקיים למעון בסמוך

, הרקע. התיכון שביל ברחוב העירייה ידי על שנבנה חדש למעון הקיים במעון הפעילות תועבר לפיו

 לעירייה המשפטי היועץ דעת בחוות מפורטים ההסכם ותנאי הרלוונטיים המסמכים, הפרטים מלוא

 את מאשרת העיר מועצת ההחלטה הצעת. כנספחים אליכם שמצורפים נכסים מחלקת ומנהלת

 82 כחלקה גם הידוע, התיכון שביל ברחוב מעון במבנה שימוש בעניין, ת"לנעמ העירייה בין ההסכם

 תקופת. ר"מ 1,404 של כולל בשטח וחצרות מבואה, גן כיתות 3 כולל המעון מבנה. 6446 בגוש

 המצורף ההסכם לנוסח בהתאם וזאת, 15.8.23 לתאריך ועד 7.2.19 מתאריך החל תהא השימוש

 . בבקשה איילת'. א לנספח

 בשטח מדובר כללי באופן. ההסכם עיקרי את יותר או פחות מפרטת הדעת חוות :לרר איילת

 גן ת"נעמ הקימה שעליו, ר"מ 1,120 של שטח. ת"לנעמ 80-ה בשנות החכירה השרון הוד שעיריית

 הבנייה ובגלל, במקום שנמצא קיים מעון זה. ר"מ 374 של ומבואה כיתות 3 של יום מעון, ילדים

, הבנייה תקופת למשך שבו הפעילות ואת המעון את להעביר החלטה התקבלה, למעון הקרובה

 חדש למעון, שנים 4 ועוד הנוכחית הלימודים שנת סוף עד, חודשים ומספר שנים 4-כ של תקופה

 של שטח הוא, גדול יותר מעט הוא השטח. תיכון שביל ברחוב במקביל במקרה העירייה שהקימה

 ת"נעמ. פעילות אותה את להכיל אמור הוא, גדול יותר מעט, ר"מ 503 של בנוי ושטח ר"מ 1,404

 העבודות כל ולצורך, מוסד סמל קבלת לצורך הן הנדרשות העבודות את לבצע עצמה על לקחה

 . במקום הפעילות את לקיים כדי שנדרש מה וכל המטבחים את להשלים כדי שנדרשו

 ההורים שנדרשים הלימוד דמי מוסד סמל שמקבלים שגנים לציין חשוב, מוסד סמל קבלת של בנושא

 לא להורים הלימוד ששכר מולו ישירות הקבלן עם להסכמה הגיעה גם ת"נעמ ולכן. יותר נמוכים הם

 אותו מקצים שאנחנו הקצאה הסכם לא הוא, מיוחד הסכם הוא הזה ההסכם. תקופה באותה יעלה

, מיוחד שהוא מצב שהוא איזה כאן נוצר כאמור כי, מלאה בשכירות הסכם לא גם הוא, תמורה ללא

 . כפתרון אליכם הובא זה, כאן שהיו צפופים המאוד הזמנים לוחות בגלל גם ולכן

 ? שאלות :כוכבי אמיר

  -פה מיקרופון לי אין למה יודע לא כל קודם. אפשר אם, כן :שמעון יגאל

 . בכוונה :דואני נדב
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 . שהייתה האחרונה מהישיבה לקחים הפקת זה :כוכבי אמיר

 . בסטריאו אותך ישמעו, 2 לך יתנו, 2 לך יש עכשיו :דואני נדב

 . בכוונה לי עושים כאילו, מגיע לא זה אפילו תראה הנה :שמעון יגאל

 . מקומות סדרן שנהיית לפני שם לשבת אמור היה מי תחשוב עכשיו :כוכבי אמיר

 

 חושב אני, אותך לברך כל קודם, חברים ברשותכם מבקש אני כל קודם טוב :שמעון יגאל

 -חשובה, נכונה, אמיצה החלטה היא כאן שלך שההחלטה

 . פעמיים תחשוב :ברמוחה עדי

 ? זה את אומר שאני לכם כואב :שמעון יגאל

 ... אנחנו, לא :דואני נדב

 . זה את אומר שאני לכם שכואב לי נראה, לא :שמעון יגאל

 '. לפאנץ מחכים רק אנחנו, לא, לא :ברמוחה עדי

 '? פאנץ זה החיים כל זה מה' פאנץ איזה :שמעון יגאל

 . נשמע תכף :דואני נדב

 . תודה? זה את לקבל לכם קשה מה, הכבוד כל :שאבי חיים

 (יחד מדברים)

 . פעם עוד זה את אגיד אני אז? מה לכם קשה :שמעון יגאל

 . יאללה :ברמוחה עדי

 ולתת לבוא חשוב שזה חושב אני, אותך מברך ואני אמיצה החלטה שזו חושב אני :שמעון יגאל

 מעון לקחת הכול בסך כי, להוביל צריכה הזאת שהעיר מהלכים ויש תשובות שיש, הזה המסר את

 ברירה אין בינוי פינוי יודע אתה, המציאות מכוח קומות 10 של מגדלים 2 שם לבנות שאמורים ת"נעמ

 אתה אמיר תשמע: 'לך ואמרו אליך שבאו יודע ואני, אותם לפנות הייתה וההחלטה, אותם לפנות צריך

 למקומות האלה הגנים את צריך, גנים מספיק אין כי, ברירה אין כי, לא או כן החלטה לקבל צריך

 אמיצה, נכונה החלטה שהיא חושב אני, החלטה לך הייתה ופה. ת"נעמ לא ת"נעמ כן האם. אחרים

 מענה נותנים שאנחנו החשיבות, הילדים שבטיחות לכולם נותן שאתה מסר זה הכול בסך כי. וטובה

 מברך באמת ואני, מבורך מעשה שזה חושב אני, בטיחותית מבחינה במעון שנמצאים ילדים לאותם

 לאשר אמורים שאנחנו בניין לכל בעתיד אותה לעשות צריכים שאנחנו מדיניות זו כי, כך על אותך

 יודעים לא אנחנו, ליד ילדים גן כשיש בינוי פינוי כשיש. בבעיה נמצאים אנחנו כי. בינוי פינוי 38 א"בתמ

 מבחינת משאבים ברחוב בינוי שבפינוי מצב נוצר וכאן. זה עם עושים אנחנו ומה זה עם להתמודד איך

 בפינוי בניין נותנים כשאתם. אחרים במקומות רואה לא שאני מעטות זכויות הן, שם שניתנו הזכויות

 רוצה גם אני ופה. חשוב מסר שזה חושב אני, 3.5 על מדברים יזמים כאשר, לדירה 2.7 של בינוי

  העירייה למהנדס להודות
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 מענה לתת חשוב שזה וראינו באנו שבאמת התכנון של הצוות ולכל, המהלך את שהוביל, יו'לסרג

 היא אמיר שלך וההחלטה. לעיר חשובה עירונית והתחדשות בינוי פינוי איך להראות שרוצה לציבור

 . תודה, הזו בדרך לעשות תמשיך, אותך מברך ואני נכונה החלטה

  -יגאל :ברמוחה עדי

 ? השתתקתם :שמעון יגאל

 . הקודמת בקדנציה שעשה העבודה כל על קרדיט לעצמו נתן הוא :קריב יפעת

 ? לכם כואב זה רגע? מה קרה מה :שמעון יגאל

 . לה ניתן בוא שנייה, מתרגמת לך יש, רגע :ברמוחה עדי

 . ליגאל הוא הקרדיט, המשורר שמתכוון למה לב תשימי :קריב יפעת

 . בזה טיפלנו ואני שאתה להגיד יכול אתה, יגאל, יגאל :גוטרמן אביבה

 . גם תגידי שאת רציתי אני, לא :שמעון יגאל

 . אומרת לא פעם אף אני, אומרת לא :גוטרמן אביבה

, איתנו הייתה אביבה גם, שתמכו באמת שהיו הוועדה חברי להוסיף מבקש אני אז :שמעון יגאל

 על רק מדבר לא אני אבל. בישיבה השתתף שגם כוכבי ואמיר, בישיבה שהשתתפה ברמוחה ועדי

 את להעביר כן החלטה לקבל אמור עיר כשראש. ההחלטה על מדבר אני, בינוי הפינוי של הנושא

 שהוא התיכון לשביל אותו להעביר אם, מעון של ההשלכות ומה, המעון את להעביר לא או המעון

  -ש חשוב וזה. לעתיד אסטרטגית החלטה זו, קיים

 . האבל את תגיד והיא, תגיד שאתה התכנון היה זה :ברמוחה עדי

 . למעלה שם הזה של יודעת את האלה הפרשניות כמו את עדי :קריב יפעת

 . לפרשן משתדלת אני :ברמוחה עדי

 . רפי כן :כוכבי אמיר

  -ראשון חלק, חלקים 2 יש להחלטה : מרדכי בן רפאל

 . דווקא אומרת ולא כותבת לא פעם אף שאני זהו :גוטרמן אביבה

 בגלל, הקיים ממקומו המעון את להוציא ראשון חלק, חלקים 2 יש להחלטה : מרדכי בן רפאל

 . התלמיד ברחוב אותו לשים הוא השני והחלק. לידו שנעשה הבינוי

 .התיכון שביל, תלמיד לא :שמעון יגאל

 מגדלי בו לבנות שהולכים גדול מאוד מתחם ליד. התיכון שביל, סליחה : מרדכי בן רפאל

 בינוי בזמן התיכון בשביל לקרות הולך מה, העיר ממהנדס אולי תשובות לקבל רוצה הייתי אני, ענק

 הוצאנו אנחנו אם כי. שבועיים לפני הזה הפורום דרך גם שעבר בקיצור, כאן שאושר הענק המתחם

 ? עשינו מה אז, בעיה בו שתהיה במקום אותו ושמנו בעיה בו שיש אחד ממקום אותו

  -1302 החינוך ציר מתחם :וולינסקי יו'סרג

 . חדש בונים לא, קיים גנים למתחם עובר הוא :שאבי חיים
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 . העיר למהנדס ניתן ולכן, להיות עלולה הזה ברחוב. קיים הבניין  :מרדכי בן רפאל

 התשתיות כל את ביצענו, עשינו, קיימנו כבר אנחנו, נפתח החינוך ציר 1302 מתחם :וולינסקי יו'סרג

 כניסה יש רמתיים מרחוב אבל, לב שמת אם יודע לא אני, חדשות דרכים גם כולל, ביוב מים ניקוז של

 הגבוהים הבניינים מזה חוץ. קיימת לא הזאת הבעיה לכן. התיכון שביל דרך נכנס שלא, החינוך לציר

 גם, בטיחותית בעיה שום רואה לא אני אז, התיכון משביל מטר 100-150 של במרחק נמצאים

 איזה עוד לפחות ייקח זה הבנייה את שיתחילו עד, להיתר הבקשות את התחילו רק האלה הבניינים

 . התיכון לשביל בטיחותית בעיה רואה לא אני אז, וחצי שנה שנה

 אני יו'סרג. כתוב שהיה מה זה, שנים 4-ל החלטה מקבלים פה אנחנו : מרדכי בן רפאל

 יעברו לא מתחם באותו העבודות שבכל לי אומר אתה אם, הבאה השאלה את אותך שואל בעצם

 . אותי הרגעת, התיכון בשביל

 . התיכון בשביל יעברו לא :וולינסקי יו'סרג

 . יכול לא הוא? יכול הוא איך, התיכון משביל כניסה אין :שמעון יגאל

 ? המנופים לגבי מה : שבתאי רינה

 ? נוספות שאלות :כוכבי אמיר

 לצרכים פתרון לנו יש, משהו בשביל נבנה הוא נבנה שכבר במתחם, קטנה שאלה רק, כן :יקיר רן

 ? נבנה הוא שבשבילם שמה

 בניית של תהליך היה. מעניינת סוגיה גם זה, משהו בשביל נבנה בדיוק לא הוא, כן :כוכבי אמיר

 את שחולקים אנשים מעט לא, לשולחן מסביב כאן אנשים שגם חושב ואני שלי בכוונה, מעונות

 בשביל נבנה לא הוא. הזה מהסוג מעונות בניית שיותר כמה לעודד צריכה העירייה, הזאת התפיסה

, המושלם לא אם גם, הפתרון היה גם זה זה בגלל, השימוש את תואם בהחלט זה ולכן, ספציפי ייעוד

  -להוציא הכרח שיש הבנו שבה הזאת לסיטואציה הנכון הפתרון בטח

 לדבר משתמשים נורא לא, בסדר זה אז, היה ולא תכננו, ילדים מספיק היה לא :גוטרמן אביבה

 . אחר

 המעונות נושא סביב לקהילה ברורה אמירה מייצרת עירייה אם שתפיסה חושב אני :כוכבי אמיר

 יותר שתהיה בוודאי אז, ומעודדת דוחפת העירייה אם בטח זה, הזה והדבר המחייה ויוקר והעלויות

 התכנון מול אל בכלל וגם, הקרובה הלימודים שנת לקראת נקודתי רצון יותר ויותר התעניינות ויותר

 . הזה בעניין ההגיוני הפתרון וזה. אותו סתר לשם ת"נעמ של שהעברה ייעוד שהוא איזה היה לא, שם

 ? בעד מי? להצבעה להעלות אפשר : ברייטברט אתי

 . אחד פה :שמעון יגאל

 ? מהמשתתפים אחד פה? אחד פה : ברייטברט אתי

 . כן  :דובר

 

======================================================  
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 : הצבעה

 אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר(: אחד פה) בעד 16

 יפעת, ברמוחה עדי, דואני נדב, שמעון יגאל, שאבי חיים, אנקורי פרילינג עדי, חלוואני מאיר, כהן

 .אברמוב ארנון, מרדכי בן רפי, גוטרמן אביבה, קריב

 :15/19' מס החלטה

. ר.ע) ומתנדבות עובדות נשים תנועת – ת"לנעמ העירייה בין ההסכם את מאשרת העיר מועצת

 מבנה. 6446 בגוש 82 כחלקה גם הידוע, תיכון שביל' ברח מעון במבנה שימוש בעניין( 580044261

 החל תהיה השימוש תקופת. ר"מ 1,404 של כולל בשטח וחצרות מבואה, גן כיתות 3 כולל המעון

 '.א לנספח המצורף ההסכם לנוסח בהתאם וזאת 15.8.2023 לתאריך ועד 7.2.2019 מתאריך

============================================================== 

  -השני לסעיף נעבור. רבה תודה, אוקיי : ברייטברט אתי

 הגבורה זה, -ה עם מהארון אותך להוציא אפשר עכשיו, נגיד אז לסכם אפשר אם :כוכבי אמיר

 מצב השאיר בעצם ולא החדשה לקדנציה ההחלטה את למשוך אפשר שהוא זה הזה בסיפור יגאל של

 . ותודה, לחצים הרבה מול ועמדת, פשוט היה לא שזה יודע אני. חזרה ממנו שאין

 . חשובה שהייתה, בהיתר התניה נתן גם הוא :גוטרמן אביבה

 .רבה תודה : ברייטברט אתי

  .ב

 עיריות לפקודת( א) 180 סעיף) מיוחדים במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה

 . י.א-ל( חדש נוסח

 במקרים פרס לקבל מנת על חוץ עבודת להיתר בקשה. השני לסעיף נעבור  :ברייטברט אתי

  -הפרטים כל את קיבלתם אתם. י.א-ל חדש נוסח העיריות לפקודת( א) 180 סעיף לפי, מיוחדים

 ? שאלות למישהו יש. לצאת צריכים אזלא דיון אין אם :כוכבי אמיר

 . זה את לאשר אפשר, דיון אין :שמעון יגאל

 ? להצבעה זה את להעלות יכולה אני  :ברייטברט אתי

 . כן :גוטרמן אביבה

 העירייה מועצת למסמכים בהתאם, בדיוק לכם אקרא אני. להצבעה נעלה אנחנו אז  :ברייטברט אתי

 לעיון שהוגשו למסמכים בהתאם פרס לקבל מנת על חוץ בעבודות לעסוק העירייה לעובד מתירה

 עד בתוקף יהיה הזה ההיתר אישור. חוץ בעבודות לעסוק. י.א בקשת את ולאשר, המועצה חברי

 ? מהנוכחים אחד פה כולם? בעד מי, להצבעה מעלה. 4.2.20 לתאריך

 . כן :ברמוחה עדי

====================================================== 

 : הצבעה

 אלישע כנרת, שבתאי רינה, יקיר רן, שירי נאור, ברזילי עבוד יעל, כוכבי אמיר(: אחד פה) בעד 16

 יפעת, ברמוחה עדי, דואני נדב, שמעון יגאל, שאבי חיים, אנקורי פרילינג עדי, חלוואני מאיר, כהן

 .אברמוב ארנון, מרדכי בן רפי,גוטרמן אביבה, קריב

http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/Web/2078/0218_001.pdf
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 : 16/19' מס החלטה

  חוץ בעבודת לעסוק העירייה לעובד להתיר, מיוחדים במקרים, מועצה רשאית(: "א. )180 לסעיף לפי

 את לאשר המועצה מחליטה, המועצה חברי לעיון שהוגשו למסמכים בהתאם". פרס לקבל מנת על גם

 .  פרס לקבל מנת על גם חוץ בעבודת לעסוק. י.א בקשת

 4.2.2020  לתאריך עד בתוקף יהיה זה היתר אישור

============================================================== 

 ויגאל גוטרמן אביבה, קריב יפעת המועצה שחברי להגיד רוצה אני. רבה תודה : ברייטברט אתי

 פקודת את תואם שזה אציין רק אני. מהמקום בדברים לשאת הישיבה בראשית ביקשו שמעון

 נתגמש, אפשר ידע לא כי ביקש שלא מי... דקה לשאת רשאי אחד שכל( ג) 26 לסעיף העיריות

 . הפעם

, מרכזיים נושאים 2-ל להתייחס רוצה אני, של גם הדקות את לי יש, רבה תודה אז :קריב יפעת

, מבקשת אני העירייה ראש אדוני, מופתעת אני אחד כל קודם. דקות כמה עליו אדבר אני אחד כל

 הכול בסך יש, רבים חודשים, זמן הרבה כך כל התכנסה לא העיר שמועצת שאחרי מופתעת אני אחד

  -הנושאים כל איפה כאילו, יום בסדר נושאים 2

 . לדעתי שבועיים לפני התכנסה :כוכבי אמיר

, הנושאים כל איפה. קואליציה אישור הייתה הקודמת הישיבה. ההחלטות כל איפה :קריב יפעת

 אז. עדכונים כל ללא נפתחה שהישיבה מזה מופתעת גם אני, נושאים שאין מופתעת אחד מצד אני

 אני? החלטות עליהם לקבל שצריך נושאים אין האם? לעדכן עדכונים אין האם עצמי את שואלת אני

 כבר תקועה העיר? ההחלטות איפה? הנושאים כל איפה אבל, התחלה של סימן רק שזה מקווה מאוד

 מצפה אני אבל, מופתעת לא אני אולי או מופתעת אני אחד אז. עניינים לקדם וצריך, זמן הרבה הרבה

, התושבים לטובת החלטות תקבל העיר שמועצת, רציני יותר טיפה, עשיר יותר טיפה יום סדר שיהיה

, לא או מופתעת אני אם עצמי את שואלת ואני, אליו להתייחס רוצה שאני שני דבר. ראשון דבר זה

 הנייר כל קודם. הוועדות הרכב על נייר קיבלנו. שקיבלנו הנייר זה אליו להתייחס רוצה שאני שני דבר

 נייר אותו, השתנתה לא אחת ועדה, שינוי שום, חידוש שום. אדיב חי של בתקופתו לנייר זהה הגיע

 צריך מאיפה, לקואליציה כמה, לאופוזיציה חברים כמה, הנייר עם הסבר שום הגיע לא לזה מעבר

 שכבר רוצה ואני, הבאה בישיבה שולחכם על תונח היא, לסדר הצעה הגשנו אנחנו ולכן. ר"היו להיות

 להוסיף לרענן מציעים אנחנו, אחד. במייל אותה יקבלו העיר מועצת חברי וכל, אותה תקבלו עכשיו

 לתושבי הזדמנות שנותן המקום וזה שמניע הכוח זה העיריה ועדות הלא. העירייה ועדות את ולחדש

 דיברת אני, עליה דיברת אתה, בבחירות עליה שדיברנו מהחדשנות כחלק אז. פעילים להיות העירייה

  -ועדות לאותם הבאות הוועדות את להוסיף מציעים אנחנו, עליה דיברנו כולנו, עליה

, חדשנות שמענו לא אז, שלך ההסתה דברי את בעיקר בלשמוע עסוקים היינו אולי :כוכבי אמיר

 . תמשיכי אבל

 ? מתבלבלת אני, אדיב חי :קריב יפעת

 . תמשיכי :כוכבי אמיר

 . אמיר תתקדם, שלך החדש המקום את תזכור. בבקשה :קריב יפעת

 . להיזכר צריכה שאת לי נראה :כוכבי אמיר

 . רצינית מאוד באתי אני, ככה אז :קריב יפעת

 . רואים, כן :כוכבי אמיר
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. לעשות יודעת שאני מה זה כי, לעבוד ובאתי, רצינית מאוד באתי אני. תודה? סיימת :קריב יפעת

 חברת הייתי שאני שנים 10 מלפני גם ועדות אותן זה, הקודמת בפעם שהוגשו ועדות לאותן מעבר אז

 את פה יש שנים. תחבורה ועדת זה הראשונה הוועדה, ככה לבקש ובאנו לרענן באנו אנחנו, מועצה

 לערב וכמובן, ולפקקים התחבורה נושא לכל שתתייחס ועדה להוסיף צריך, בדרכים בטיחות ועדת

, הצעירים נושא על מאוד הרבה מדברים אנחנו. צעירים לענייני ועדה זו שנייה ועדה. תושבים בזה

 לתת בןוכמו, לצעירים ועדה להוסיף מבקשים אנחנו פלוס 18 גילאי, משמעותי מאוד שהוא נושא

, צעירה הורות, משפחה כלכלת, חברתית מעורבות, גבוהה השכלה. בה להשתתף הזדמנות לצעירים

 זה להקים מבקשים שאנחנו השלישית הוועדה. צעירים ועדת בתוך שיהיה מנהיגות, השגה בר דיור

 ואין, הקטנים העסקים למען דיברנו הבחירות שכל להיות יכול לא הלא. קטנים עסקים לקידום ועדה

 לשים צריך, בעיר קטנים עסקים 150 יש, ועדה להקים מבקשים אנחנו. בעיר קטנים לעסקים ועדה

 מסחר אזורי השרון בהוד יש. ותעשייה מסחר אזורי לפיתוח ועדה זה, נוספת ועדה. במרכז אותם

 ארנונה לייצר צריך, שלנו היום סדר על להיות חייבים האלה האזורים, זה את מכירים כולכם, ותעשייה

 ועדה להקים מבקשים אנחנו, תעסוקה מקומות, תעשייה, למסחר שקשור מה לכל לדאוג צריך, מניבה

, גמלאים, קשישים של אוכלוסיות 6,000-ל מעל יש. הזהב לגיל ועדה זה נוספת ועדה. בנושא

 למינהלת בנוסף, הזהב לגיל ועדה שתוקם מבקשים אנחנו, הרביעי ובגיל השלישי בגיל, קשישים

 לבריאות ועדה זה נוספת ועדה. עירונית ועדה אבל הוקמה לא הוקמה כן, התכנסה שלא עירונית

 סליחה, ילדים שרואה ועדה לא? הציבור לבריאות ועדה אין השרון שבהוד להיות יכול זה איך. הציבור

 לי מזכיר ממש זה. קשוב יהיה העירייה שראש אחכה אני, מהדקות זה את לי תורידי, אמתין אני

  -בבקשה מוכן אתה, אדיב חי של מהתקופה זיכרונות

 אותם שהגשת, יום לסדר נושאים פה מעלה את אבל, לך מזכיר זה מה יודע לא אני :כוכבי אמיר

  -לי מזכיר זה, באיחור

 . הבאה לישיבה זה :קריב יפעת

  -מועצה חברת היית שנים 5 שבמשך :כוכבי אמיר

  -ממך זה את קיבלנו אבל :קריב יפעת

 לא דבר שום וכנראה, החוק את יודעת ולא, החומר את קוראת שלא ושטחית רדודה :כוכבי אמיר

  -לך מקשיבים כולנו, טוב הכול למועצה פה לנאום רוצה את. בסדר וזה, השתנה

 . תודה :קריב יפעת

  -מהדף להקריא יכולה את, רגועה לבוא יכולה את :כוכבי אמיר

 תעלה תתבגר, לעצמך תקשיב, ושטחית רדודה של המילים עם ממשיך אתה, אמיר :קריב יפעת

 -מקצועית נשארת אני. לזה מעבר

 . בסדר הכול :כוכבי אמיר

  -מקצועית נשארת אני :קריב יפעת

  -המקצועיות את רואים אנחנו :כוכבי אמיר

 . שלך לרמה יורדת לא :קריב יפעת

 . ממשיכים אנחנו ועדיין מזמנך חורגת שאת המשפטי היועץ העיר אבל :כוכבי אמיר

 . ממשיכה אני אז בבקשה, מרפי דקה ועוד שאבי מחיים דקה עוד קיבלתי :קריב יפעת
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. ביקשו ולא, סיעה מאותה לא אתם, סיעות לפי שאסור יודעת כבר את זה את גם אז :כוכבי אמיר

, עכשיו לסדר שלך הנושאים את להעלות רוצה את אם השאלה, שעה חצי גם עכשיו לדבר יכולה את

  -הבאה הישיבה את אייתר אני ואז

 לחינוך ועדה. מסיימת כבר אני. לסיים לי ותן, זמני את תגזול שלא מבקשת אני :קריב יפעת

  -הקודמת העיר במועצת כלל התכנסה לא שהיא יודעים אנחנו, היום מסדר נעלמה פורמלי בלתי

 ? רוצה כן שאת ועדות יש אז, הבנתי לא :כוכבי אמיר

 . שאמרתי מה זה, נעלמה היא. העיר למועצת הוועדה את להחזיר מבקשים אנחנו :קריב יפעת

 ? שינויים היו שלא אמרת למה אז, חי של ועדות יש אז :כוכבי אמיר

  -פורמלי בלתי לחינוך הוועדה את העלמת אתה הא :קריב יפעת

 ואז שינויים היו לא להגיד יכולה לא את. הזה את רגע תסבירי בואי, הבנתי לא :כוכבי אמיר

  -שנעלמו דברים זה לי להגיד

 . לסיים לי תן, שלך לרמה יורדת לא אני אמיר :קריב יפעת

 יהיו שלא, אומרת שאת במה עקבית לפחות תהיי שאת מציע אני. שנוספו ודברים :כוכבי אמיר

 . הפתעות

. השכונות לקידום מיוחדת ועדה. ממשיכה ואני ומקצועית רצינית נשארת אני, אמיר :קריב יפעת

 את אומרים אנחנו. להציע מבקשים שאנחנו הוועדות אלה. השכונות את שרואה ועדה להיות חייבת

 מבקשים אנחנו, בנוסף. הוועדות בנושא חדש נייר לנו שתגישו מכם מצפים אנחנו כי, והיום כאן זה

. תושבים נציגי בלי הם שהוועדות להיות יכול לא. וועדה ועדה בכל התושבים נציגי מספר את להגדיל

  -אחרון ודבר. ועדה בכל תושבים נציגי 4 לפחות

 . מזמנך חרגת את אותך לעצור נאלצת אני יפעת  :ברייטברט אתי

 . הסוף עד לה תני, לה תני, לא :כוכבי אמיר

 . הנה הסוף עד לי תני :קריב יפעת

 . רוצה שהיא כמה :כוכבי אמיר

 הוועדה יום לסדר נושאים אין. הבאה העיר למועצת יקרה שזה מצפה אני כי :קריב יפעת

 צריך לא, לנשים שוויוני ייצוג ומבקשים דורשים אנחנו. להוסיף רוצה ואני, דקות 22 אחרי הסתיימה

, האחרון והדבר. חשוב מאוד שהוא דבר זה, העירייה ועדות ובכל הדירקטוריונים בכל, זה את להסביר

 את מעלה אני ולכן, תשובה זה על קיבלתי ולא, הקודמת העיר מועצת בישיבת כבר זה את העליתי

 המשנה ועדת וגם המליאה של הישיבה שגם, ובנייה תכנון בוועדת מלאה שקיפות, נוספת פעם זה

 שאנחנו הדברים אלה. אמת ובזמן אמיתי באופן באתר וישודרו יצולמו הרחב לקהל פתוחות יהיו

 אותם מעלים אנחנו, הבאה העיר מועצת בישיבת מסודרת בצורה אותם נעלה אנחנו, מבקשים

 דף לקבל מצפים אנחנו, האלה הנושאים על לעבוד מהקואליציה מבקשים אנחנו כי, כרגע בפניכם

 . רבה תודה. הוועדות להרכב חדש

 הדברים את תגישו, העיריות פקודת חוקי פי על תפעלו גם שלהבא מציע אני, טוב :כוכבי אמיר

 לחרוג אפשר שאי דברים יש לקראתכם לבוא רוצים אנחנו אם גם, להיות אמורים שהם כמו בזמן

 שמרכז מי אם בין, עבודה של סוג שהוא איזה מחייבים הם גם, הזמנים לוחות זה מהם אחד, מהם

 מזלזלים בעצם אתם הזה בדבר מזלזלים כשאתם, מקצוע מגורמי תשובות זה אם ובין המועצה את

 . בזמנים לעמוד תקפידו אז, סיסמאות ולא תשובות רוצים באמת אתם אם. תשובות לתת שלנו ביכולת
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  -בטיפול לא או בטיפול זה אם יודעים היינו, הישיבה בתחילת עדכון לנו תיתן :קריב יפעת

  -שני דבר :כוכבי אמיר

 . עדכון שום קיבלנו לא :קריב יפעת

 דברים מביאים העיר למועצת אבל, לב שמה את אם יודע לא אני -ש כמו, שני דבר :כוכבי אמיר

  -נעשית העבודה. אותם לאשר צריכה העיר שמועצת

 . התושבים את שמייצגת נציגות זו העיר מועצת :קריב יפעת

 ככה זה אם? והלאה שיצלמו כדי שנאמת או תשובות לקבל רוצה את, זה לא אנחנו :כוכבי אמיר

 . כולם את נשחרר, בסדר זה אז

 . שלך הזאת לרמה יורדת לא אני, שוב :קריב יפעת

 אז. כלום השתנה לא, ומעולם מאז הזאת ברמה את, עושה שאת מה זה אבל :כוכבי אמיר

  -שלך לשאלות תשובות גם רוצה את אם השאלה

 . עצמך על תתאפס עירייה ראש אתה, אמיר :קריב יפעת

 . טוב והכול עצמך על ותתאפסי לא ואת יפעת :כוכבי אמיר

 . שאומרים כמו בהתאם תתנהג, בבקשה אז, בדיוק :קריב יפעת

 . תשחררי, שלי אימא לא את, בואי :כוכבי אמיר

  -הנמוכה מהרמה מופתעת אני אבל, לא :קריב יפעת

 . טוב :כוכבי אמיר

 . שוב :קריב יפעת

 במידת הצורך במידת שביקשתם הוועדות את. בסדר הכול? תשובות רוצה לא את :כוכבי אמיר

 שבכל בטוח לא, שרוצים חדשה ועדה כל להקים בעיה אין כאלה שיהיו ככול, הסיעות בין החלוקה

 אגב. בחשבון זה את גם קחו אז, האלה הנושאים את יקדמו שאכן אלה הן הוועדות האלה הנושאים

  -נחמד זה אז, להיות רוצים כן אתם ועדות לאיזה הגשתם לא זה רגע עד לדעתי

 . מהנייר להבין הצלחנו לא :קריב יפעת

 . מהנייר להבין מה אין. עוד להוסיף נחמד אז :כוכבי אמיר

 ? מהנייר להבין מה אין :קריב יפעת

 . שרציתם מה לבקש יכולתם מהנייר :כוכבי אמיר

 . לפניי פה הנייר הנה, לאופוזיציה שייכות ועדות איזה :קריב יפעת

 ? לאופוזיציה שייך זה מה :כוכבי אמיר

 ? לא היא ובאיזה ר"יו היא האופוזיציה ועדות באיזה, הנייר את תקרא אמיר בבקשה :קריב יפעת

  -הוועדות בכל המועצה חברי כל את לשתף שרוצה עירייה ראש יש :כוכבי אמיר

 . פה הנייר בבקשה? ציבור נציגי כמה :קריב יפעת
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 . הוועדות לכל לגשת יכולים שאתם לכם נאמר ולכן :כוכבי אמיר

 ? ועדה בכל רוצים שאנחנו אנשים כמה :קריב יפעת

 מה תגישו כל קודם אז, משחקים לעשות בוחרים ואתם שלא בחרתם אבל. בוודאי :כוכבי אמיר

 . הצעות עוד לנו תציעו זה ואחרי רוצים אתם

 . החדשות הוועדות עם ביחד יהיה שזה מבקשים אנחנו :קריב יפעת

 בהסכמים זה את שהגדרנו לזה ומעבר בחוק שזה לזה מעבר נשי ייצוג שני דבר :כוכבי אמיר

 אני הצעות מציעים שאתם לפני בואי אז, בדרישות זה את הצגנו שכבר לזה ומעבר, קואליציוניים

 בנוגע שאלה העלית את, רע דבר שום לך יעשה לא מדויקים פרטים על להקפיד וגם, שזה מציע

  -ש כפי המשפטי מהיועץ התשובה את תקבלי גם שם ולכן, במליאה במועצה לא מליאה של לשקיפות

  -התשובה, בשבילי לא היא התשובה, אמיר :קריב יפעת

  -תקבלי שמה אבל :כוכבי אמיר

 . העיר תושבי בשביל היא, בשבילי לא היא התשובה :קריב יפעת

 . התשובה את תקבלי שמה אבל :כוכבי אמיר

 . התשובה את להם תן :קריב יפעת

  -לפני מוכנה תהיה היא אם אלא :כוכבי אמיר

 ? להגיע יכולים הם הבאה לישיבה :קריב יפעת

  -הבאה המליאה :כוכבי אמיר

 ? הרחב לקהל פתוחה הבאה הישיבה :קריב יפעת

 . המליאה לפני תהיה היא אם אלא :כוכבי אמיר

 . לתושבים תענה :קריב יפעת

 .הקיימים הטכנולוגיים באמצעים התשובה את תקבלי ואז :כוכבי אמיר

 . לי לא, לתושבים תענה אז :קריב יפעת

 ? אפשר, להתייחס רוצה אני אמיר :כהן. א כנרת

 ... לא, יכולה את :כוכבי אמיר

 לגבי כל קודם אז. ברשותך שהעלית לנושאים להתייחס רוצה אני? כן אבל אפשר :כהן. א כנרת

, הקודמת בקדנציה העיר לראש ומשנה מועצה חברת גם הייתי שאני להגיד חייבת אני. עדכונים

 אני. שיתוף כן זה, שקיפות זה עליו דיבר שאמיר מה זה, רואה שאני והמשמעותי מהותי הכי וההבדל

, ובסביבה באזור קצת מעורה אני, מסביב ערים על גם מסתכלת ואני, עיר ראש שאין חושבת

  -דבר בכל, אסיים אני שנייה, הפייסבוק דפי מעל שמשתף

 . העיר מליאת זאת :קריב יפעת

 שיח יהיה לא שזה לענות אחד לכל תתני, שאלות שואלת את אבל, רגע שנייה :כהן. א כנרת

 חושבת ואני משקף שהוא חושבת ואני. בנועם זה אחרי להגיד לך שיש מה את אשמע אני, חירשים
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 זה אם, המועצה לחברי במיילים זה אם, שלו ההתנהלות בכל גם רואה אני הוא ונהפוך, משתף שהוא

 ברגע, עשו אחרים מה יודעת לא אני, מאחרים להבדיל אני. הוועדות של הנושא ל"כנ, נושא כל

 שיש חושבת שאני נוספת בוועדה. להיות רוצה אני ועדות באיזה לו כתבתי, הזה המייל את שקיבלתי

 שלא מה, יתאפשר שיתאפשר מה ואמרתי, רשימות באותן מופיעה שלא מסוימת ועדה להקים מקום

, ביקש שהוא אחרי מייל לשלוח גם אפשר אבל, הכול אפשר להגיד אפשר אז. יתאפשר לא יתאפשר

 בכל דבר בכל הדרך כל לאורך השיתוף את רואים אנחנו, הדרך מתחילת שדווקא חושבת ואני

 חברי כל את לשתף הוא והרצון לשתף פונים ובאמת, פתוח הכול נגיש הכול, נושא בכל הוועדות

 מה פה שהצעת כמו באמת לכתוב אפשר הרשימות את להגיש שאפשר חושבת כן אני אז. המועצה

 שיש חשבתי אני גם כי, במייל זה את כתבתי שאני כמו ולכתוב לבוא אבל, צורך רואה את ומה, חסר

 . חסרה היא באמת דעתי שלעניות ועדה איזו

 . במייל נשלח הכול כנרת :קריב יפעת

 . שלך לדברים שלי ההתייחסות זו, אוקיי אז :כהן. א כנרת

 . שתדעי רק :קריב יפעת

 . תודה :כהן. א כנרת

  -ה את נסיים טוב :כוכבי אמיר

 . הקצרה הישיבה את :קריב יפעת

 . קצרות ישיבות ירבו כן שנקרא מה, הישיבה את נסיים :כוכבי אמיר

 . דיבור זכות ביקשת לא :קריב יפעת

  -את גם לשנות נדאג להבא. חוקים יש עדיין, כולם של הזמן כל את שאבה היא :כוכבי אמיר

 ? שלי את גם לקחת :גוטרמן אביבה

  -רוצה את אם, הסטטוטוריות הוועדות של הטופס שנראה איך :כוכבי אמיר

  -בצורה ייראה שהוא מבקשת אני, כן :קריב יפעת

 הוועדות הרכב את להם שנשנה לזה יתנגד הפנים שמשרד לי שנראה למרות :כוכבי אמיר

 . טוב ערב שיהיה, לכולם רבה תודה. הקיימות

 

_______________  ______________ 
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