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 :על סדר היום

 2019בקשה לאישור צו מיסים  .א
 'אנספח  -      2019צו ארנונה לשנת   מצ"ב 
 'בנספח  - 2019פרוט הבקשה לאישור צו ארנונה  מצ"ב 

 

 ת תבר ועדכון מקורות מימון בקשה להגדל .ב
  ₪ 35,000,000הקמת חט"ב השקמים ע"ס  –  1368תב"ר מס' 

 ₪  . 38,000,000ל ₪  35,000,000הגדלה מ 
 ₪  3,000,000סה"כ הגדלה 

 מקורות מימון לאחר השינוי:
  ₪ . 10,000,000הלוואה ₪ ,  19,000,000, משרד החינוך ₪ 9,000,000 –קרן פיתוח 

 :ברהתב"ר אושר בע
 ₪   35,000,000ל ₪  20,000,000הגדלה מ  21/09/2016מיום  17ישיבה מס' 

 . 10,000,000הלוואה ₪,  19,000,000משרד החינוך ₪ ,  6,000,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 
 ₪  20,000,000ע"ס  24/12/2014מיום  15ישיבה מס' 

 ₪ . 10,000,000משרד החינוך ₪,  10,000,000מקורות מימון: קרן פיתוח 
 'גנספח  -    מנהל אגף בינוימצ"ב בקשה 

 

 שינוי מקורות מימון בתבר  .ג
  ₪ 10,000,000שדרוג והקמה מבני תרבות ונוער ע"ס  –  1395תב"ר מס' 

 בקשה לשינוי מקורות מימון: )מועדון קהילתי הדרים(
 ₪  1,000,000ועדכון מפעל הפיס ₪  1,000,000הפחתה מקרן פיתוח 

 
 מימון לאחר השינוי:מקורות 

  ₪. 1,000,000, מפעל הפיס ₪ 9,000,000 –קרן פיתוח 
 התב"ר אושר בעבר:

 ₪   10,000,000ע"ס   24/12/2014מיום  15ישיבה מס' 
 ₪ . 10,000,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 

 'דנספח  -    מנהל אגף בינוימצ"ב בקשה 
 

 בקשה להגדלת תבר ועדכון מקורות מימון  .ד
  ₪ 25,000,000ביה"ס יסודי מזרח העיר ע"ס  –  1456מס' תב"ר 

 ₪  . 37,000,000ל ₪  25,000,000הגדלה מ 
 ₪  12,000,000סה"כ הגדלה 

 מקורות מימון לאחר השינוי:
  ₪. 14,000,000, משרד החינוך ₪ 23,000,000 –קרן פיתוח 

 התב"ר אושר בעבר:
 ₪    25,000,000ע"ס  28/12/2016מיום  22ישיבה מס' 

 ₪. 12,500,000משרד החינוך ₪ ,  12,500,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 
 'הנספח  -    של מנהל אגף בינוימצ"ב בקשה 

 

 נספח ו' –   2018יוני  -ינואר  2רבעון  –דוח כספי  .ה
 נספח ז' –  2018ספטמבר  -ינואר  3רבעון  –דוח כספי 

 
 אצילת סמכויות לראש רשות תמרור מקומית .ו

 , 1975 -לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(, התשל"ה  17ם לסעיף "בהתא
לכהן כראש רשות תמרור  גב' יעל עבוד ברזילימאשרת המועצה אצילת סמכויות מראש העירייה 

 מקומית, בכפוף לאישור המפקח על התעבורה, ויהיו לה את מלוא הסמכויות הקבועות בדין בענין זה."
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 שור מינוי עוזרת לראש הרשות אי .ז
, לא תחול חובת עריכת 1979 -( לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ3)ב()2בהתאם לסעיף 

  מכרז על משרות שונות ובניהן גם עוזר/ת לראש רשות מקומית.
גה כעוזרת ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דר הגב' איילת שמשמועצת העירייה מתבקשת לאשר את 

בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל  , 42-40מסלול קידום דרגות ב
 אגף.

 
 :הצעת החלטה

מסלול ב כעוזרת ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה  הגב' איילת שמשמועצת העירייה מאשרת את 
 לרמת שכר של סגן מנהל אגף.  בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים , 42-40קידום דרגות 

 
 אישור מינוי עוזר לראש הרשות  .ח

, לא תחול חובת עריכת 1979 -( לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת עובדים(, תש"מ3)ב()2בהתאם לסעיף 
 מכרז על משרות שונות ובניהן גם עוזר/ת לראש רשות מקומית.

מסלול ייה, לפי העסקה בדירוג דרגה בכעוזר ראש העיר מר בן ויזלמועצת העירייה מתבקשת לאשר את 
 בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף. , 42-40קידום דרגות 

 :הצעת החלטה
מסלול קידום ב כעוזר ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה  מר בן ויזלמועצת העירייה מאשרת את 

 ים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף.בכפוף לאישור משרד הפנ , 42-40דרגות 
 

 לגן הדמוקרטי. 13-152אישור פתיחת חשבונות בנק, כולל כרטיס דביט, בבנק איגוד סניף  .ט

 
 
 
 

)א( לפקודת העיריות )נוסח  180)סעיף  בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים .י
  א. י. :  -חדש( ל

 : 180סעיף 
  חוץ גם על מנת לקבל פרס, -)א( רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת

 תהא החלטתה טעונה אישורו של השר. 169-ו 167אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים       

 חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא -מועצה רשאית להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת)ב( אין 
 –אם      

 ( היא לטובת הכלל;1)      

 ( אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העיריה;2)

  ( אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,  מסחרי3)
 עם העיריה; או עניני     

 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)

 
לעסוק בעבודת  א.י.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר את בקשת 

 חוץ גם על מנת לקבל פרס.  

 25.2.2020עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

 
)א( לפקודת העיריות )נוסח  180רס במקרים מיוחדים )סעיף בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פ .יא

 חדש( 
  א. ב. :  -ל

 :180סעיף 
 חוץ גם על מנת לקבל פרס, -)א( רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת

 של השר.תהא החלטתה טעונה אישורו  169-ו 167אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים       

 

 ת.ז. שם הגננת כתובת הגן שם הגן
 301256210 ע. ע. , הו"ה 53הבנים  גן דמוקרטי
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 חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה, אלא -)ב( אין מועצה רשאית להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת

 –אם       

 ( היא לטובת הכלל;1)      

 ( אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העיריה;2)

 במגע כספי,  מסחרי  ( אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים3)
 או עניני עם העיריה;      

 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)        
 

לעסוק בעבודת  א.ב.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה המועצה לאשר את בקשת 
 חוץ גם על מנת לקבל פרס.  

 25.2.2020עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 
 
 

 

 

 חילת הישיבה **** ת

 

. כמו שאתם רואים 4/19ערב טוב, אני רוצה לפתוח את ישיבת המועצה   אתי ברייטברט:

ה. על מנת מאנחנו חונכים היום את השימוש באייפדים, חגיגה בפני עצ

מידע, אנחנו השתוכלו לתפעל את זה בהתאם וגם לשמור על אבטחת 

וגם לשימוש לפני נזמין את המנמ"רית שתאמר לכם כמה דברים לפתיחה 

 שנתחיל בישיבת המועצה. אז בבקשה אירית. 

קופצים מדרגה לשימוש באייפדים. סדר היום נשלח ערב טוב ערב נחמד, אירית כהן:

אליכם במייל, אתם יכולים להכין לעצמכם חומרים מראש, לעיין, לשלוח 

את זה לעצמכם בחזרה. מה שמאפשר לכם בעצם להיכנס כאן לחשבון 

ות את כל המסמכים שהכנתם, הערות, לשוטט לראות, להגיב שלכם ולרא

בזמן אמת, זה כמובן חוסך באיכות הסביבה והנושא של הקיימות, 

והשעות שמושקעות בכל הניירות. בנושא של אבטחת מידע גם כל הניירת 

שמסתובבת קשה מאוד לספור את כל הניירות אחר כך. מה שאני מבקשת 

יכנס לחשבון מייל שלכם, בסוף הישיבה האנשים שלנו פה עזרו לכם לה

יש לצאת בצורה מסודרת מהמייל שלכם, כדי שהמייל לא יישאר מקושר. 

מי שצריך עזרה אנחנו כאן. אני רוצה בהזדמנות זאת להודות גם להנהלת 

העירייה שאפשרה את כל זה, ולאנשי המחלקות אצלי לנתי, לוולד, 

ל חלק, וכמובן לאתי לאלכס, לשלומי, לירון, למאיר, כל מי שנט

 ברייטברט וחני בגדדי שליוו אותנו לאורך כל הדרך, ערב טוב. 

 תודה.  מאיר חלוואני:
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תודה גם לאירית המנמ"רית, נגיד גם תודה לחבר המועצה יגאל שמעון,  אמיר כוכבי:

שבתפקידו הקודם גם פעל כדי לקדם את הנושא של טאבלטים לישיבות. 

הוא שהם יהיו אישיים וישמשו אותנו גם  הטאבלטים, בגדול התכנון

במליאה גם בוועדת המשנה. זה בעצם חלק מקידום תפיסה של חסכון 

וקיימות. כמו שאירית אמרה זאת פעם ראשונה, בפעמים הראשונות בכלל 

הערות, הצעות לשיפור דברים כאלה יתקבלו בברכה, אפשר ישירות 

. נתחיל בכמה לאירית, כדאי לכתב גם את אתי כדי שיהיה מעקב

שנים, יש  10אני חבר מועצת עיר  ,זאת הזדמנות ,עדכונים, לפני העדכון

פה עוד כמה כאלה, יש פה כמה שגם יותר, יש כמה דמויות שהם לא 

עובדי ציבור ולא נבחרי ציבור שאנחנו רואים כל הזמן. זוג כזה זה עודד 

 ואלישבע שיושבים כאן מאחורה בקהל. 

 , קבועים. קבועים אביבה גוטרמן:

יודע כמה אתם יודעים, אנחנו פוגשים אנשים לפעמים ואנחנו לא  אמיר כוכבי: אני לא 

 יודעים מה קורה להם בחיים הפרטיים, אבל לפני חודש הם איבדו נכדה. 

אנחנו משתתפים בצער המשפחה ושלא תדעו יותר צער. ככה להתאפס   אתי ברייטברט:

ל ארנון שגם כן שכל את אמו. קצת... הוא גם משתתף בצער המשפחה ש

  -ארנון? אנחנו משתתפים גם בצער המשפחה ובצערך

 תודה.  :ארנון אברמוב

 שלא תדעו יותר צער.   אתי ברייטברט:

 אמן.  :ארנון אברמוב

 ונתבשר רק בבשורות טובות.   אתי ברייטברט:

מוני לגמרי. תודה אתי. במעבר חד מה שנקרא מחר ומחרתיים תערוכת  אמיר כוכבי:

אקספו, תערוכה מרכזית של מרכז השלטון המקומי, רואים בה חידושים 

מהארץ מהעולם חברות, כל מי מנבחרי הציבור שמכיר, אני מניח שכולכם 

קיבלתם את ההזמנות, גם דאגנו שכך יהיה, כדאי להיות אם אתם רואים 

משהו שנראה לכם מעניין, לגמרי כדאי לסמן אותו ולהציף אותו להנהלת 

ירייה. אני אעדכן שבתקופה האחרונה התקיימו כמה דיונים מול ועדת הע

הגבולות של משרד הפנים או התחלות של דיונים, אחד מול עיריית רמת 

, זאת תכנית שמקיפה את כל 1השרון בנוגע לקרקע שנמצאת בתוכנית מש/

שטחי תע"ש ובעצם היא מחלקת את השטח של תע"ש. יש שם איזה שהוא 

השרון  רמתהעיריות. הגענו לשם גם ראש עיריית  2בין  סכסוך קרקעות

וגם אני, ובעצם ביקשנו להסדיר את העניין בינינו, וזה מה שקורה כרגע. 

יצאנו עם בקשה לוועדת הגבולות, בקשה משותפת ששנינו חתמנו עליה 

בעצם לא להכריע בעניין העברת הקרקע הספציפית הזאת כל עוד תכנית 
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ומונחת לפנינו, זה נראה לנו פשוט הליך לא נכון, כולה לא ברורה  1מש/

וזה מה שמשרד הפנים רצה לעשות, אנחנו עכשיו מחכים לתשובה של 

ועדת הגבולות. זה היה דיון יחסית קל. היה דיון נוסף או אמור היה 

להיות דיון נוסף בוועדת גבולות על פי בקשה שהגישה עיריית כפר סבא 

פקיד פנינו ביחד גם ראש עיריית כפר בקדנציה הקודמת. כשנכנסתי לת

סבא רפי סער וגם ראשת מועצת דרום השרון אושרת גני גונן, וביקשנו 

דחייה בדיונים של הוועדה, כדי שנוכל בעצם לקיים שיח בין ראשי 

הרשויות, התקבלה בקשת הדחייה אבל היא ניתנה לפרק זמן מינימאלי, 

ומדובר בקרקע  מה שלא אפשר באמת לקיים את השיח הזה. מאחר

שפוטנציאלית צפויה להניב הכנסות של מיליונים מתעסוקה לעיריית הוד 

השרון, למעשה התחלנו בתהליך שנועד לדחות את הדיונים האלה עד 

לאחר הבחירות, בינתיים הצלחנו לבטל את הדיונים שהיו אמורים 

להיות, למרות ההתעקשות של משרד הפנים לקיים את זה עוד לפני 

. בינתיים במקביל בכל אופן כמו במקרה של רמת השרון, הבחירות

התחלתי שיח ישיר עם ראש עיריית כפר סבא, ולשמחתי אנחנו רואים 

לפחות בעניין של הצדק החלוקתי הכלכלי פחות או יותר קווים דומים, 

ולכן אני מאמין שתהיה לנו את היכולת באמת להגיע לאיזה שהיא 

תדון. אנחנו כרגע עוד לא יודעים מתי  הסדרה, עוד לפני שהוועדה עצמה

הדיון, כי אחרי שדחינו אותו בפעם הקודמת הוא עוד לא נקבע מחדש. 

אבל זה חלק מניסיון לייצר באמת שיתוף פעולה אזורי בין ראשי רשויות 

שיח פתוח, משהו שמאפשר לנו כנבחרי ציבור באמת לשרת את התושבים 

ות, בחילופי מכתבים, ולא להתבצר כל הזמן בבתי משפט, בהעמד

ובינתיים זה מתקדם טוב. קיימתי גם פגישות במינהל מקרקעי ישראל גם 

סביב בעיות נקודתיות שקיימות כבר לא מעט זמן בהוד השרון, מפתרונות 

חנייה לשערי משפט ועד אישורי קידום תכניות בשכונות ותיקות בעיר. יש 

ם העירייה. מנסים רצון של המינהל כן לקיים ולקדם עבודה משותפת ע

לרתום אותם בצורה כזאת או אחרת גם לסיפור של המטרו. תכנית 

 150המטרו התוכנית של משרד התחבורה, קידום פרויקט בעלות של 

זה קו  M-1אמור לרשת את מרכז הארץ בקווי מטרו, קו ₪ מיליארד 

רעננה, בעצם מגיע  –כפר סבא  –שאמור לתת שירות לאזור הוד השרון 

דרך תל אביב. ואחד הדברים שראינו זה שהשירות שהוא נותן או מבת ים 

מתוכנן לתת להוד השרון הוא לא שירות מטבי, זאת אומרת הוא לא 

מייצר פתרונות הוא עובר דרך העיר. קבעו דיון עם הצוות המקצועי, 

הצטרפתי לדיון הזה, ישבנו במינהל התכנון בירושלים וגילינו פערים 

ם בין ההבנה של המינהלת שמקדמת את התוכנית שקצת הפתיעו אותנו ג

לבין מינהל התכנון, לגבי הצרכים של העיר, אני אגיד אפילו פערים 
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חמורים, זאת אומרת הנתונים שהוצגו לנו לא תואמים את המצב של 

העיר היום, לא בכמות תושבים ולא בשימושים, נראה לי שכולם הבינו עד 

תכננו את החנייה בכפר מלל, כמה זה מוזר אם אני אגיד לכם שהם 

שברור לכולנו שזה לא רלוונטי לכלום ושום דבר, ואין באמת שום היגיון 

תכנוני. המטרו בעיניי והרבה אנשים אומרים לי: 'מה אתה מתווכח 

איתם על זה, זה לא ייקרה בחיים.' א' אני הראשון להיות סקפטי בטח על 

דוחפת את הפרויקט הזה תכניות גדולות כאלה, אבל הצורה שבה המדינה 

גורמת לי להאמין שהם באמת מתכוונים לממש אותו, ואנחנו לא יכולים 

 עור וגידים ואנחנו נהיה בחוץ.  ירקוםלקחת את הסיכון שפרויקט כזה 

שמענו את זה גם בקורס שאנחנו עוברים בוועדה המחוזית, תראה הם  עדי ברמוחה:

  -נותנים

  -לא, לא, הם באמת אמיר כוכבי:

 פול גז בנושא הזה.  עדי ברמוחה:

ישבנו שם, בסדר היו פערים ומה שנקרא הופתענו, אבל ברגע שהם הבינו  אמיר כוכבי:

שאנחנו הבנו את הפערים שלהם בדבר הזה, ורתמנו קצת לצדנו את אנשי 

מינהל התכנון שהיו שם כנציגים וגם חבר מהעיר השכנה שהוא יו"ר 

, כדי לסייע ביאלסקיהגיד שלום זאב הוועדה הלאומית לתשתיות נכנס ל

קצת בעניין הזה, וראינו שהם באמת מבינים תוך כדי הפגישה את 

לרחוב הבנים,  1הבעייתיות בתכנון, התכנון שלהם מעביר דרך מש/

המטרו אמור לעבור מתחת לרחוב הבנים, לפגוש את דרך רמתיים ולעלות 

עד הלאומי לצומת מלל ומשם לשבור לכיוון בית חולים מאיר, הי

מבחינתם זה חיבור לבתי חולים ודברים כאלה, זה ברור. אבל אנחנו גם 

במספרים של היום אבל בטח במספרים ובתוכניות שמונחות על השולחן, 

לא יכולים לפספס בתפיסה שלנו לא את אזור התעשייה נווה נאמן וגם 

  -הצגנו להם, אנחנו לא אמורים לעשות את זה

 . 531זור החדש ליד גם את הא עדי ברמוחה:

אנחנו לא אמורים לעשות את זה, אבל הצגנו להם תכניות אלטרנטיביות,  אמיר כוכבי:

שרטוט אלטרנטיבי גם צוות מינהל הנדסה עבד על זה. בתוך כמה שעות 

מהישיבה הגשנו להם הצעה אלטרנטיבית. נקבעה ישיבת המשך היא 

כמה הם רציניים, הם תהיה עוד שבועיים, זה גם מה שגורם לי להבין עד 

מכנסים שוב את כל המינהל את כל הגופים הרלוונטיים, כדי לדון שוב גם 

  -בהצעות שלנו

אנחנו מקבלים זימון באופן קבוע לישיבות האלה? אנחנו נמצאים שם  עדי ברמוחה:

 באופן קבוע? 
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 לא, זה ישיבה ייעודית לנו, זה שלנו של הוד השרון, שבלוחות זמנים אמיר כוכבי:

האלה מהישיבה הקודמת ועד הישיבה הבאה בעצם החברה המבצעת 

אמורה לתכנן על פי הנתונים שאנחנו העברנו ושמינהל התכנון יעביר. לא 

יודע להגיד אם את כל מה שאנחנו רוצים אנחנו נקבל, אבל מה שנקרא 

קפצנו על הרכבת אני חושב שנייה לפני שהיא יצאה מהתחנה. אני מקווה 

טרים או כמה קרונות, אבל את זה נראה בקרוב. היה שתפסנו כמה ק

השבוע תרגיל פיקוד העורף, זה תרגיל שפיקוד העורף עשה עם ראשי 

הרשויות מסביב כחלק מתרגיל פיקוד עורף קודם שהיה, שעלה בו שחוסר 

תקשורת בין הרשויות הסמוכות, למעשה הוא יהיה אחד מגורמי הכאוס 

ולכן עשו את התרגיל הזה, שהעלה לא  המרכזיים בכל אירוע רב נפגעים,

מעט פערים. יש לנו עוד הרבה עבודה בעניין הזה. חיים, תשלים ליגאל 

את מה שנאמר עד פה, עד כאן. דבר נוסף וסוג של עדכון אחרון בעניין 

, ערכתי השבוע פגישה עם מטה חברת עמידר, הם מקדמים פרויקט הזה

יח, הם באו רק להציג תמ"א ייחודי בעיר, ובעצם עלתה כחלק מהש

פרויקט, אבל עלתה כחלק מהשיח האפשרות להיעזר בעמידה וגם להם יש 

כמובן את האינטרס לייצר איזה שהיא תנופה די מיידית בחיזוק מבנים 

מסוכנים, למעשה המדינה הסמיכה את עמידר לקדם פרויקטים של חיזוק 

משמעותי, הוא יחידות דיור, והדבר הזה די  20%בכל בניין שיש להם מעל 

נותן להם הרבה מאוד כוח כגוף, ואנחנו נבחן את הדברים האלה בשבועות 

. אבל נסיים בשבועות הבאיםהקודמים. מה אמרתי הקודמים? נבחן גם 

שזכה  18את העדכון בלהגיד מזל טוב לליאור הדסי תושב העיר בן 

שלשום במדליית זהב ברומניה במתמטיקה. כשדיברתי עם אימא שלו 

י אותה באיזה כיתה הילד, ורק תוך כדי שהיא עונה לי הבנתי שאלת

שבעצם הוא כבר לא בכיתה, הילד סיים תואר ראשון. הוא זכה במקום 

נבחרת ייצוגית של מדינת ישראל, כבוד בעיקר מראשון בפער גדול, כחלק 

למשפחה, אבל גם העיר יכולה להתברך. התחיל בתוכנית בר אילן 

ם ומשם עבר לכיתות מחוננים, ומשם עבר שהייתה בחטיבות הביניי

לתואר ראשון, אבל מה שנקרא חזר עם המדליה בפער, כל הכבוד לו. 

 מבחינתי אפשר, אלא אם יש שאלות לעבור לסדר היום. 

 

 

. 2019בקשה לאישור צו מיסים  ,סדר היום אנחנו נעבור לסעיף א'פי על   אתי ברייטברט:

וגם פירוט הבקשה לאישור צו  2019נה צורפו לנושא הזה נספחים, צו ארנו

 . 2019הארנונה 

 

  2019בקשה לאישור צו מיסים  .א
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מאשרים קודם כל בשלב  2019-ערב טוב, אנחנו במסגרת צו הארנונה ל זיני: בני

בעצם. השלב השני אנחנו  1ראשון את צו המיסים כמו שהוא, זה סעיף 

בעצם מבקשים את אישורכם, אישור המועצה לפנייה למשרד הפנים 

, 0.32%ון האוטומטי לצו הארנונה בסך של לביטול התוספת, העדכ

וזה מתוך החובה שלנו כרשות להתכנס קודם ₪,  870,000-שמסתכמת ב

כל בסכום הזה בתוך הפעילות העצמית, לפני שאנחנו מטילים הוצאה 

נוספת אפילו שהיא מינורית על התושבים. הנושא השלישי בצו הארנונה 

  -מאשרים את ההנחה למשרתי מילואים

 כאילו הוא עוקץ עד הסוף עם המינורי הזה.  כוכבי:אמיר 

סליחה, הכול יחסי בחיים. לוקח בחזרה את המינורי. הנושא השלישי זה  זיני: בני

הנחה בארנונה למשרתי מילואים. לאחרונה גם התקבלו נתונים ממשרד 

 520-משרתי מילואים בהוד השרון, מתוכם כ 1,270-הביטחון, יש כ

ם בעצם הזכאים. כמובן שהם יצטרכו לעמוד מחזיקים בדירות, שה

בקריטריונים של מספר ימי מילואים שהם משרתים בשנה לפי התקנות. 

מיד לאחר האישור של מועצת העיר לנושא הזה, אנחנו גם נפרסם 

לתושבים את ההודעה, ואיך אפשר לבקש את ההנחה. אני רק אציין 

בשנה, ₪  220,000-שלגבי משרתי מילואים הערכת העלות היא כ

לחוק ההסדרים. בנוסף גם במסגרת  2ומאשרים מתן הנחות לפי תקנה 

 13דיון בוועדת כספים אנחנו הבהרנו שאנחנו מאשרים גם את תקנה 

הנחות לעסקים  14. וגם תקנה 100%-חודשים ב 6להנחה לבניין ריק עד 

 שמובאת במסגרת דיון בוועדת הנחות. 

 זה כולל גם עסקים.  אביבה גוטרמן:

  -הנחות כן. בכפוף לקריטריונים שמופיעים זיני: בני

כן ברור, אבל צריך להגיד את זה, צריך להגיד את זה, כי לא יודעים את  אביבה גוטרמן:

זה. לא אנשי העסקים יודעים את זה ולא תושבים, ורטרואקטיבי לא 

 נותנים. 

 . נכון. זהו זה נדרש אישור מועצת העיר לסעיפים שציינתי זיני: בני

  -קודם כל אני רוצה להודות לך יגאל שמעון:

 תפעיל את הרמקול, אם אתה כבר מודה.   :דובר

 למה זה כבר שגרה פה.  אביבה גוטרמן:

 אני מודה ואז.  נדב דואני:

אני חייב להגיד לך משהו, יש לך בעיה עם אנשי הקואליציה שלך, כשהם  יגאל שמעון:

 רגע, מה הוא הולך לעשות. שומעים מודה הם פוחדים. כאילו רגע, 



 26.02.19מיום  4/19מן המניין מס' שלא עיריית הוד השרון ישיבת מועצה 
 

 

10 
 

 זה ניסיון יגאל.  עדי ברמוחה:

אל תפחדו. אני רוצה להודות לך אדוני ראש העיר אמיר כוכבי על הפעלת  יגאל שמעון:

 הטאבלטים אני חושב שזה דבר חשוב. 

 הוא הודה לך בתחילת הישיבה.  עדי ברמוחה:

ל לבוא ראש עיר ולהגיד: אני יודע, אני יודע, אבל אתה יודע תמיד יכו יגאל שמעון:

 '  'רגע, מי עשה את זה, הא זה לא.

 יגאל שמעון.  עדי ברמוחה:

טוב, מה שאני מבקש במקום שאנחנו נכנס למיילים, אז סדר היום צריך  יגאל שמעון:

להיות מונח באתר של העירייה, שנפתח אותו כאן באתר העירייה, אנחנו 

  -בשקיפות מלאה

 העירייה.  זה מונח באתר אמיר כוכבי:

  -לא, אני לא צריך עכשיו לפתוח במייל שלי את ה יגאל שמעון:

 לא, הוא נמצא באתר העירייה.  אמיר כוכבי:

 אוקיי, זה מה שאני אומר.  יגאל שמעון:

 עליו לראות.  לעבודזה נמצא במייל שלך, כדי שאתה תוכל  אמיר כוכבי:

  -בדיוק, שאנחנו נראה את כל ה יגאל שמעון:

 זה באתר העירייה.  וכבי:אמיר כ

 מצוין, זה מה שאני מבקש.  יגאל שמעון:

 אוקיי, מה עוד?  אמיר כוכבי:

 עכשיו נדבר על הארנונה?  יגאל שמעון:

 מה שאתה רוצה. הא, זאת הייתה הערה?  אמיר כוכבי:

 כן הערה.  יגאל שמעון:

 פתחתם את הדיון על הזה?  נדב דואני:

 כן.  אמיר כוכבי:

ן  אני בסוף אם אפשר.  :יגאל שמעו

 נראה לי שהגענו לסוף.  אמיר כוכבי:

 הצבעה יגאל. יגאל, זה לא מה שהיה פעם.  חיים שאבי:

 כן אביבה.  אמיר כוכבי:

שאלה אינפורמטיבית לגבי ההנחה למילואימניקים, זה עבר כרגע בכל  אביבה גוטרמן:
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 הרשויות נכון? 

-תאריכים שונים, אנחנו מגדירים מהלמיטב ידיעתי כן, כל אחד הגדיר  זיני: בני

 וזה יהיה רטרואקטיבית מן הסתם.  1.1.19

 . 1.1.19-מן הסתם ב אמיר כוכבי:

 רטרואקטיבי ממתי? בני, רטרואקטיבי ממתי?  אביבה גוטרמן:

 1.1.19-, פה אנחנו מה2018יש רשויות למיטב ידיעתי שגם אושרו ממאי  זיני: בני

 . 1.1.19-בקריטריונים יקבל מה ויעמוד מי שיגיש ,רטרואקטיבית

נגיד שהשינוי שאנחנו עושים עכשיו נועד לשפר או להקל,  במקום לחכות  אמיר כוכבי:

לרשימות כפי שהיה בהצעה הקודמת, עכשיו בן אדם רק צריך להוציא 

מאתר המילואים את הטפסים להגיע, עומד בקריטריונים מקבל את ההנחה 

ל משרד הביטחון ודברים כאלה, מייצר וזהו, לא צריך לחכות לרשימות ש

  -גמישות

 וזה צריך לעבור דרך ועדת הנחות שוב?  אביבה גוטרמן:

 לא. עוד מישהו? כן רפי.  אמיר כוכבי:

אנחנו מאשרים באופן אוטומטי למעשה למעט הטייס האוטומטי את   :בן מרדכי רפי

מה המערכת כמו שבושלה על ידי העירייה הקודמת. במערכת הזו יש כ

שומע גם שהיו דיונים פנימיים בקואליציה  אני לשנות אותםדברים שצריך 

אופוזיציה להשתתף בהם, לכן אני רוצה להציע  כאיש ,כדי לעשות את זה

התעריף  יחולשלגבי מרפסות ולגבי מקלטים שאינם מחוברים לבתים לא 

כמו שהוא נהוג היום, שהוא תעריף של מגורים. אני קודם אשלים את 

ה ואחרי כן אני אגיד כפוף למה. אני מציע שזה יהיה במחיר של ההצע

מחסנים, מפני שמרפסת בכניסה לבית או גגון או משהו כזה לא נראה לי 

להחיל עליו תעריף של מגורים. נראה לי אם נצטרך לבחור מבין התעריפים 

הקיימים שאומרים שזה קדוש, אז נראה לי לשים על זה תעריף של 

. 2019י שאנחנו לא יכולים עכשיו לקבל את ההחלטה לגבי מחסנים. ברור ל

, ואם תהיינה הסתייגויות שקשורות לגודל 2020-אני מציע שזה יוחל ב

תבוא לדיון עוד פעם. אם לאו ואם  ההנחההתקציב ולבעיות שזה יוחל, אז 

אתם תחשבו שזה ניתן לביצוע מבחינה כספית, אין לכם בעיות עם זה, אז 

  -זה ייכנס 2020-אני מציע שב

אני רוצה להבין, הרי הצעת ההחלטה הזו של המרפסות, הגשתי אותה  אביבה גוטרמן:

 בישיבה לפני האחרונה שלנו כחברי מועצה קודמת וזה אושר, זה אושר. 

. מעבר לנתון הבסיסי שאם 2019אני אגיד רגע משהו על צו הארנונה  אמיר כוכבי:

ה, ומעבר לזה שתסתכלו מסביב תסתכלו מסביב רוב הערים מעלות ארנונ
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למיטב  אחתותראו שאנחנו כרגע העיר היחידה, אמורה להצטרף עוד 

ידיעתי, אבל כרגע אנחנו העיר היחידה שפונה למשרד הפנים בבקשה לוותר 

על הטייס האוטומטי. יש לזה כמה סיבות, מעבר לסיבות הברורות 

, ואמרתי את זה קודם בישיבות  , משרד הפנים קודמותההתקציביות וכו'

 2019-הבהיר בצורה כמעט חד משמעית, שהוא לא יאפשר בטח ל

התעסקויות בצו הארנונה, בהתעסקויות שהוא מגדיר כמהותיות. למה? גם 

לוחות הזמנים של הבחירות המקומיות, גם לוחות הזמנים של הבחירות 

הארציות. את ההבהרה הראשונה קיבלנו כראשי רשויות מיד אחרי 

'מי שיגיש בקשות הבחירות של נו, ישירות ממנכ"ל משרד הפנים, הוא אמר: 

עם שינוי מהותי, פשוט לא נדון' ככה. ואז נכנס גם הסיפור של הבחירות 

הארציות. השאיפה שלי לגמרי לנסות לעשות את השינויים הנדרשים בצו 

, יכול להגיד לך שמרדכי כהן מנכ"ל משרד הפנים אמר שגם בצו 2020של 

מתכוון לתת לראשי רשויות לשנות דברים מהותיים. זה לא הזה הוא לא 

משנה, אנחנו את העבודה נעשה, ובהקשר הזה אני אגיד לגבי האמירה שלך, 

יש פה חברי מועצה מהאופוזיציה שלגמרי מקדמים דברים ודוחפים, אנחנו 

לא בולמים אף אחד בחוץ, יש גם דיונים שמובילים אנשים שזאת העבודה 

כל דבר אפשר להזמין מתנדבים, שזה מה שבסופו של דבר  שלהם, ולכן לא

רוב חברי המועצה. אבל אם יש תחום שמעניין שאתה רוצה אני בטוח שגם 

פנייה למי שמרכז את העניין, ואם לא אז בוודאי פנייה אליי, ואתה לגמרי 

חלק מהעניין אין פה שום, בדברים האלה זה בכלל לא, בעיניי אין לזה 

 צד יושבים. משמעות באיזה 

רפי, כיו"ר ועדת הכספים ואתה כחבר בוועדת כספים, שנכח בדיון  יעל ברזילי:

  -האחרון

 לא, לא, אני לא מדבר על זה.   :בן מרדכי רפי

אני הזמנתי אותך, וההזמנה עדיין תקפה, להיות שותף מלא לתהליך  יעל ברזילי:

 . 2020החשיבה ובחינת צו הארנונה לשנת 

אני הזמנתי כצוות שעסק בנושא הזה בהתנדבות לפני הבחירות, הזמנתי   :בן מרדכי רפי

'רפי, יש לנו דיון, אנחנו עוסקים בזה וכן  את מוטי ליטר הוא אמר לי: 

הלאה.' מאחר שאני לא הייתי כחלק מהדיון ההוא, והוא סרב בעצם 

להמשיך את הדיון הלא פורמלי שאנחנו הכנו לקראת. אמרתי את מה 

, אני אשמח להצטרף לכל דיון שיהיה בנושא הארנונה. שאמרתי עכשיו

עדיין אני חושב את מה שאמרתי, שהמרפסות לא יכולות, מרפסות גגונים 

וכן הלאה, לא יכולים להיות מחויבים כמו מה שאמרתי, אני לא רוצה 

לעשות את זה לגבי השנה כי ברור, מה שאמרת הוא ברור מאליו. יותר 

יודע אם ז ה לא יפגע בהכנסות באופן שלא נוכל לעמוד מזה אני גם לא 
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 unlessבזה, גם את זה אני לא רוצה. לכן אני מציע את מה שאני מציע, 

בני או אתה תחליטו שאי אפשר לעמוד בזה כי זה נטל כבד מידי, אז 

 למרות שזה צודק, יכול להיות שהיה צריך לעשות שיקול שני. 

ד עושה ככה. הגזבר כבר החליט שזה אתה רואה שאחד עושה ככה ואח אמיר כוכבי:

 נטל כבד מידי, אנחנו עוד מנסים לכווץ אותו. 

הגזבר עושה עכשיו מיפוי לכל העיר, חזקה שהוא ירוויח לא מעט כסף.   :בן מרדכי רפי

  -הוא, אנחנו העירייה

 תתקן את עצמך רפי תוך כדי תנועה.  מאיר חלוואני:

 הגזבר חס וחלילה.  אני לא רוצה להגיד שזה  :בן מרדכי רפי

אני אגיד אמירה שכבר אמרתי אותה, ארנונה היא לא מילה גסה, זה  אמיר כוכבי:

הכנסות של עיר, זה חלק ממה שמאפשר לתת את השירותים. אני כראש 

חברי המועצה גם קואליציה וגם עם האופוזיציה  ,הסגנים ,עירייה חדש

התאמץ יותר כדי שדיברתי איתם בעניין, מרגישים שהעירייה יכולה ל

לתת תמונת מצב מדויקת לגבי, נקרא לזה בפשטות עלות מול תועלת בכל 

עניין הארנונה. יכול להיות שכשתהייה לנו תמונת המצב המדויקת אנחנו 

יודע מה. אבל  נבין שהשד הוא נורא מאוד או לא כזה נורא או אני לא 

ה היא לא מאחר וכרגע אנחנו לא מצליחים, לא שלא מצליחים אבל התמונ

מספיק מדויקת אל מול השירותים שאנחנו רוצים לתת בעיר, אנחנו גם 

מוותרים על הטייס האוטומטי, כי לשלוח יד לכיס לא צריך להיות בטייס 

אוטומטי, זה צריך להיות גם מתוך התחשבות במה שמחזירים לעיר. אבל 

גם בכל שאר הבדיקות זה בסדר, אנחנו נדחוף לדבר אחד, הצוות 

ועי יעשה את החישובים ויראה איך אפשר מה אפשר, ואנחנו נתכנס המקצ

להחלטות גם בנושאים האלה. אתה לגמרי מוזמן כמו שיעל אמרה לכל 

 דיון בעניין. 

הטייס האוטומטי זה חוק ההסדרים, מטרתו היא אחת, הרי לעמוד בכל  אביבה גוטרמן:

ם יאפשרו התשלומים וכו' ולתת את האחוזים האלה. למה אתה חושב שה

 לנו לבטל את זה? 

 כי יש אפשרות כזו.  עדי ברמוחה:

אתם הגשתם תכנית התייעלות וכו' שיש לנו לתת במקום? את הסכום  אביבה גוטרמן:

 הזה שאתה צריך. 

 הוא אמר בצורה מאוד נחרצת, מה הוא לא יאשר, את זה הוא לא אמר.  אמיר כוכבי:

 

 טוב בסדר.  אביבה גוטרמן:



 26.02.19מיום  4/19מן המניין מס' שלא עיריית הוד השרון ישיבת מועצה 
 

 

14 
 

לכן לשם הלכנו. זה מגיע למועצת עיר, זה צריך לקבל אישור מועצת עיר,  אמיר כוכבי:

זה בעצם אמירה שלנו כמועצה שאנחנו אומרים לו כרגע אנחנו לא 

צריכים את זה, אנחנו רשות איתנה יש לנו את היכולת, הכול בסדר. 

יודע ב שהוא יחתום? לא. אבל יש לי יותר  100%-להגיד לך אם אני 

  -מתחושה

 תקווה.   :מרדכי בן רפי

לא, לא, יש לי יותר מתחושה שכן, יכולנו להביא הרבה דברים, אבל  אמיר כוכבי:

דווקא בגלל שזה משהו מאוד נקודתי ואנחנו מראים שאנחנו רשות 

  -שמסוגלת

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

 אני מאמין שעל זה הוא כן יחתום. עוד מישהו?  אמיר כוכבי:

 ילואים, צריך להגיש בקשה להנחה? לגבי ההנחה למ חיים שאבי:

.  זיני: בני .  כן, כי אחד מהקריטריונים בתקנות זה מספר ימי מילואים.

 ולא קיבלנו בדו"ח ממשרד הביטחון?  חיים שאבי:

לא, קיבלת את משרתי המילואים, אנחנו עשינו הצלבה לראות מי מחזיק  זיני: בני

  -בנכס

 ? אפשר אבל ליידע אותם כאילו חיים שאבי:

ניידע. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נכין טופס להגיש  זיני: בני אנחנו ניידע, אנחנו 

  -בקשה, ואז אנחנו

יידעו.  חיים שאבי:  מה שחשוב שהם 

 יידעו, יידעו.  זיני: בני

ושאלה שנייה שיש לי לגבי המדידות. מה המצב מבחינת המדידות, באיזה  חיים שאבי:

 שלבים אנחנו נמצאים? 

אנחנו בעצם מבחינת המדידות מטמיעים את מה שעשינו פחות או יותר  י:זינ בני

  -עד אוגוסט

 הוא הזמין את השאלה הזו?  אמיר כוכבי:

 לא, לא, אני אגיד לך למה, אני אגיד גם למה אני שואל אותה.  חיים שאבי:

 צריך תקציב למודד החדש.  אביבה גוטרמן:

גדלה, זה צריך להתבטא בתקציב. ואז  יש הרבה טענות שהארנונה שלהם חיים שאבי:

אם באמת יש הכנסות כמו שצריך, אז יכול להיות שכן  2020הצו של 

, שזה יבוא לידי 2020אפשר לוותר על דברים כאלה ואחרים בצו של 
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 ביטוי, לזו הכוונה שלי. 

זה שפרויקט  2019אז אני אגיד שלפחות ההרגשה שלי כגזבר לתקציב  זיני: בני

 לם, גם התקציב שלו, ואז נשלים את כל המדידות בעיר. המדידות יוש

 יכול להיות שיהיו עודפים.  חיים שאבי:

 ימים יגידו.  זיני: בני

 עצרנו את התקציב, חיים.  אביבה גוטרמן:

 מה?  חיים שאבי:

, אז עכשיו -עצרנו את התקציב למדידות בישיבה האחרונה, לפני פיזור ה אביבה גוטרמן:

 ה את התשלום, זה מה שאני שואלת. צריך לחדש את ז

 א' צריך להשלים את הפרויקט הזה, כי אי אפשר שחלק כן וחלק לא.  חיים שאבי:

 צריך לשלם על זה.  אביבה גוטרמן:

 ב' זה יכול להתבטא בהכנסות. -ו חיים שאבי:

לא מדדו את כל העיר. חברים מדידה חוזרת צריך לשלם על זה,  הרי אביבה גוטרמן:

 עצרנו את התקציב הזה, אני מזכירה לכם. ואנחנו 

  -בסך הכול אנחנו אומרים שזה מתבטא בצו הארנונה חיים שאבי:

 צריך מחדש עכשיו.  אביבה גוטרמן:

 הבא, לא הזה, זה בסדר גמור.  חיים שאבי:

 מה זה קשור לארנונה?  אביבה גוטרמן:

 חיים אתה מפתיע אותי.  עדי ברמוחה:

 ? עוד מישהו אמיר כוכבי:

אני מקשיבה לך ואני מחייכת. אני רק מבקשת להודות על עניין הדחייה  עדי ברמוחה:

 שנים.  5של הטייס האוטומטי, משהו שהיה בדמנו ובנפשנו במשך 

 שנים.  10 חיים שאבי:

 . 5שנים, זה קדנציה שנייה אז זה  5, אני רק 5זה  עדי ברמוחה:

 שנים.  10 זה חיים שאבי:

שנים מנעתם אז עכשיו תודה רבה שהבאנו את זה  5שנים,  10-מיותר  עדי ברמוחה:

 לשולחן המועצה, תודה לכם וזהו. 

 אני גם רוצה להודות.  יגאל שמעון:

 אתה רוצה להוכיח את מה שאמרנו מקודם נכון?  נדב דואני:
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 קשה לכם הא.  יגאל שמעון:

 בוא נשמע מה תגיד.  נדב דואני:

וועדת הכספים לקבל נתונים לגבי מרפסת מעל טוב, אני ביקשתי מ יגאל שמעון:

 מרפסת מה זה אומר מבחינת ביטול חיוב. האם יש לכם נתונים? 

עדיין לא, בעבודה. אתה רוצה בעצם רק שנחדד את המשמעות של חיוב  זיני: בני

 המרפסות נכון להיום. 

 כן.  יגאל שמעון:

  -עדיין זה בעבודה ברגע שזה יהיה זיני: בני

ן  אבל אנחנו מאשרים צו ארנונה היום.  :יגאל שמעו

 שינויים למרפסות.  כולל לא, כרגע שינוי של צו הארנונה לא זיני: בני

לא, אני אגיד לך למה, לפי מה שאני יודע יש חוק שחוקק בנוגע  יגאל שמעון:

יודע את זה?  50למרפסות. פרגולות עד   מ"ר לא צריך לחייב, האם אתה 

 יודע.  זיני: בני

 וזה בתקציב?  מעון:יגאל ש

 מה זאת אומרת בתקציב?  זיני: בני

אתה יודע שאתה צריך היום לא לחייב ארנונה למרפסות שמקורות עם  יגאל שמעון:

  -פרגולות, ועוד שפרגולות

 בסדר, האם אנחנו מוכנים לזה? האם אנחנו מיישמים את זה השנה הזו?  יגאל שמעון:

 עדיין לא.  זיני: בני

 ה בשינויים שיהיו. ז עדי ברמוחה:

.  זיני: בני . הנושא שעל הפרק נידון גם ביחד עם הלשכה המשפטית לראות איך.

  -ולמה, ברגע שנבשל את ההחלטה ופרשנות של הדבר הזה, אז אנחנו

אני אקצר את התהליך. הבעיה העיקרית זה לדעת איפה יש את הנכסים  אמיר כוכבי:

יות לא הקיפה כל סוג האלה. בגלל שבמדידות נקרא לחלוקה קטגור

מרפסת שקיים, אין להם יכולת להיכנס למחשב ללחוץ על כמה כפתורים 

ולקבל רשימה של המרפסות שעונות להגדרה של מה שאתה מדבר. לכן מה 

  -שהצוות צריך לעשות זה למצוא את הדרך

  -זה פשוט אמיר יגאל שמעון:

  -לפנות אמיר כוכבי:

  -נטרנט את התקנותפשוט בוא נפרסם באי יגאל שמעון:
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 נכון.  אמיר כוכבי:

ונקבע כל תושב שיש לו את הפרגולה או שקירוי כיסוי מסוג כזה נא  יגאל שמעון:

להגיש ערר כמה שיותר מהר כדי שנזכה אותם, כי אני חושב שאנחנו 

 עוברים על החוק ברגע שאנחנו לא מאשרים את זה.

וות המקצועי לעשות. מעבר לזה גם זה לגמרי מה שמתוכנן ומה שנאמר לצ אמיר כוכבי:

לפנות למקומות שבהם יש את המחשבה שיש מרפסות מהסוג הזה, זה 

 בעבודה מה שנקרא. 

 זה בעבודה. סוף כל סוף מישהו מקשיב פה.  חיים שאבי:

 -אני רוצה להודות לך על כל מה ש יגאל שמעון:

 תודה.  אמיר כוכבי:

 ליציה. לא יתנו להרגיז היום את הקוא חיים שאבי:

 אפשר להעלות להצבעה?  אמיר כוכבי:

 פה אחד.  חיים שאבי:

 ? כולם פה אחד מהנוכחים? 2019מי בעד אישור צו המיסים   אתי ברייטברט:

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 16
 ר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקי

 גוטרמן,  עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה
 רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.

 
 :1917/החלטה מס' 

 , הכוללת:  2019מועצת העירייה מאשרת את צו המיסים לשנת 

 0.32%לביטול עדכון תוספת לתעריף הארנונה בסך  בקשה למשרד הפנים  

  למשרתי מילואים. 5%הנחה בארנונה של 

  בתקנות ההסדרים במשק המדינה )הנחה מארנונה(  2מתן הנחות מקסימליות הקבועות בתקנה 
 . 1993-התשנ"ג            

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

 אנחנו קיבלנו החלטה אסטרטגית היום.  י:חיים שאב

תקשיבו אנחנו ממלכתיים, אתם פשוט לא מבינים את זה. אנחנו  יגאל שמעון:

מאמינים בראש העיר מאמינים באמיר כוכבי, נבחר קיבל את המספרים 

 הכי גבוהים. 

  -אני רוצה להסביר לך למה חיים שאבי:

.  עדי ברמוחה: .   שנה. 30.
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 נו היינו בצד הזה ויודעים מה המשמעויות. כי אנח חיים שאבי:

  -יש לנו פה אחריות  :רינה שבתאי

 המשמעות לבוא בענייני כספים ולשחק משחקים פוליטיים.  מה אומרים חיים שאבי:

 נכון.  יגאל שמעון:

 אנחנו לא משחקים בכסף ופוליטיקה.  חיים שאבי:

  )מדברים יחד(

 לחברי המועצה על אישור צו הארנונה. תהיה הסיבה שתהיה, תודה  אמיר כוכבי:

 ההמשך יהיה מעניין אל תדאגי. חכי  חיים שאבי:

 אני נראית לך מודאגת?  עדי ברמוחה:

 

  הקמת חט"ב השקמים – 1368בקשה להגדלת תב"ר ושינוי מקורות מימון בתב"ר  ב.
 ₪.  35,000,000ע"ס     
 

 1368ן מקורות מימון, תב"ר מספר שני. בקשה להגדלת תב"ר ועדכוסעיף   אתי ברייטברט:

-הגדלה מ₪.  35,000,000הקמת חטיבת ביניים השקמים, על סך 

מקורות ₪.  3,000,000סך הכול הגדלה ₪,  38,000,000-ל₪  35,000,000

 19,000,000משרד החינוך ₪,  9,000,000מימון לאחר השינוי: קרן פיתוח 

 ₪.  10,000,000הלוואה ₪, 

 , פה אחד. אין, אין, אנחנו בתב"רים, אין ויכוח אפילו. פה אחד יגאל שמעון:

 החברה הכלכלית.  זומי שבונה את זה  אביבה גוטרמן:

 כן.  יגאל שמעון:

 נכון?  אביבה גוטרמן:

 רונן, יש לך משהו להגיד? רוצה להוסיף משהו?   אתי ברייטברט:

 בבקשה, אני אשמח לענות על כל שאלה.   :רונן שמעוני

 יש למישהו שאלה לפני שנעלה להצבעה?   רט:אתי ברייטב

 אולי תציג לנו מה הולך להיבנות בתיכון עצמו, כמה כיתות? מתי?  יגאל שמעון:

 זה לא תיכון זה חטיבה.  נדב דואני:

 התב"ר הזה לחטיבה, והיא בנויה.  אמיר כוכבי:

 ,שקמיםערב טוב לכולם, אני רונן מנהל אגף הבינוי. לגבי חטיבת ה  :רונן שמעוני

כיתות אם, חדרי  6בספטמבר האחרון נפתח שלב א' של חטיבת השקמים, 

 12ספח וכל אגף המנהלה. אנחנו עכשיו עסוקים בשלב ב' שיכלול עוד 
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אודיטוריום קטן וספרייה. זה ייפתח בעזרת השם  ,כיתות, מעבדות

 ,אם לא יהיו שינויים ותוספות תהיה המסירה 2019לתלמידים בספטמבר 

ני העברתי לכולכם את התקציב של הפרויקט. מסגרת התב"ר במאי. א

היום בתקציב שהחלק הארי בו זה המכרז שזכה ₪,  35,000,000הייתה 

אם אני זוכר נכון, ואנחנו ₪  36,300,000-הקבלן, זה מגיע כמעט ל

לתב"ר, התב"ר שבתקציב עכשיו הוא מאוד ₪  700,000מבקשים תוספת 

₪  36,000,000לפרויקט של ₪  200,000בד. בל₪  200,000קטן, על סך של 

לטובת ריהוט, מחשוב ושונות. סך הכול ₪  1,000,000זה ממש קטן, ועוד 

-ל₪  1,000,000-ו₪  700,000ועוד ₪  36,300,000-אנחנו מגיעים מ

 כדי לסיים את הפרויקט. ₪  38,000,000

 כסף הזה?זו התוספת האחרונה להערכתך? סיימת את הפרויקט עם ה נדב דואני:

אם הפרויקט לא יהיו בו שינויים משמעותיים או דרישות חדשות זה יכול   :רונן שמעוני

להספיק. בסופו של כל פרויקט, יכולה להעיד גם יוכי יש שינויים 

  -במקורות מימון אולי, בכסף שמעביר לא מדויק

 אני מדבר על המסגרת התקציבית.  נדב דואני:

, אני כבר שומע שיש כל מיני רעיונות לשינויים. במסגרת שוב אני חוזר  :רונן שמעוני

 התוכניות הקיימות זה מספיק. 

 זה מספיק, תודה.  נדב דואני:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה רבה. אתה יכול להישאר פה, כי סעיף   אתי ברייטברט:

 ב' גם מתייחס אליך. 

 כן.   :רונן שמעוני

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 61
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, 
 רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.

 
 

 הקמת חט"ב השקמים: -1368תב"ר :  18/19החלטה מס' 
הקמת חט"ב השקמים  1368מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להגדלת תב"ר ומקורות מימון בתב"ר 

 ₪.  35,000,000ע"ס 
 ₪  . 38,000,000ל ₪  35,000,000הגדלה מ 

 ₪  3,000,000סה"כ הגדלה 
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 לאחר השינוי:מקורות מימון 
   ₪ . 10,000,000הלוואה ₪ ,  19,000,000, משרד החינוך ₪ 9,000,000 –קרן פיתוח 

 התב"ר אושר בעבר:
 ₪   35,000,000ל ₪  20,000,000הגדלה מ  21/09/2016מיום  17ישיבה מס' 

 . 10,000,000הלוואה ₪,  19,000,000משרד החינוך ₪ ,  6,000,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 
 ₪  20,000,000ע"ס  24/12/2014מיום  15ישיבה מס' 

 ₪ . 10,000,000משרד החינוך ₪,  10,000,000מקורות מימון: קרן פיתוח 
============================================================= 

 ₪.  10,000,000ני תרבות ונוער ע"ס בשדרוג והקמת מ – 1395שינוי מקורות מימון בתב"ר  ג.

 

שדרוג והקמת  – 1395נעבור לסעיף ג' שינוי מקורות מימון בתב"ר מספר   אתי ברייטברט:

בקשה לשינוי מקורות מימון ₪.  10,000,000מבני תרבות ונוער על סך 

ועדכון מפעל ₪  1,000,000מועדון קהילתי הדרים. הפחתה מקרן פיתוח 

 9,000,000פיתוח מקורות מימון לאחר השינוי: קרן ₪.  1,000,000הפיס 

 בבקשה רונן. ₪.  1,000,000מפעל הפיס ₪, 

  -קיבלנו כסף ממשרד החינוך  :רונן שמעוני

 רגע מה זה הדרים זה לא מבית המתנדב?  אביבה גוטרמן:

לא, זה לא בית המתנדב, זה ברחוב הדרים. ברחוב הדרים מעל מעון   :רונן שמעוני

ה שזה רק קירות שסוגרים עם יש שמה קומה שניי ,היום, יש שם מעון יום

 חלל פתוח שם. 

 . 1200 מעון יום במתחם  אתי ברייטברט:

 )מדברים יחד(

 ליד הגנים אשכולית, תפוז.   :רונן שמעוני

 אשכול הפיס של התיכון.   :דוברת

 )מדברים יחד(

מעל מעון  1200-עוד פעם אני אחדד, התב"ר הזה מדבר על רחוב הדרים ב  :רונן שמעוני

היום יש לנו שמה חלל שנבנה, קירות בלבד. מפעל הפיס רוצה להעניק לנו 

1,000,000  .₪ 

 מצוין, מצוין.  אביבה גוטרמן:

שלנו ₪  10,000,000אנחנו מבקשים שינוי במקורות מימון, במקום   :רונן שמעוני

 מפעל הפיס. מ₪  1,000,000

 מה הולך להיות שם?   :רינה שבתאי

אני לא חושב שהתקבלה החלטה מה יהיה שמה, משתנה רק מקורות   :רונן שמעוני

  -המימון



 26.02.19מיום  4/19מן המניין מס' שלא עיריית הוד השרון ישיבת מועצה 
 

 

21 
 

לא משנה, קודם כל שייבנה. שיהיה שמה צריך מקום כזה. כן עדי, למלא  אביבה גוטרמן:

 אותו תוכן זאת הבעיה הכי קטנה. 

  -לא, התכנון הוא אמיר כוכבי:

קודם כל להביא מבנה, וזה גם גוף שימושי, כי זה נמצא מעל, את לא  אביבה גוטרמן:

 צריכה קרקע בשביל זה, אז זה מצוין. 

התכנון הוא מועדון, אין שם ריבוי שטחים ציבוריים בשכונה הזאת, לכן  אמיר כוכבי:

הכינו את התשתית מראש. עכשיו רק אישרנו להתקדם עם זה. את התוכן 

 העירייה ביחד עם התושבים בשכונה. תיקבע 

 אפשר יהיה להעלות להצבעה?   אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

 בבקשה, אני מעלה להצבעה. כולם פה אחד מהמשתתפים?   אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה.   אתי ברייטברט:

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

 ה: הצבע

  בעד )פה אחד(: 61
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, 
 רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.

 

 שדרוג והקמת מבני תרבות ונוער -1395ב"ר : ת 19/19החלטה מס' 
שדרוג והקמה מבני תרבות  –  1395שינוי מקורות מימון בתב"ר מס' מועצת העירייה מאשרת את הבקשה 

  ₪ 10,000,000ונוער ע"ס 
 בקשה לשינוי מקורות מימון: )מועדון קהילתי הדרים(

 ₪  1,000,000ועדכון מפעל הפיס ₪  1,000,000הפחתה מקרן פיתוח 
 

 מקורות מימון לאחר השינוי:
  ₪. 1,000,000, מפעל הפיס ₪ 9,000,000 –קרן פיתוח 

 
 התב"ר אושר בעבר:

 ₪   10,000,000ע"ס   24/12/2014מיום  15ישיבה מס' 
 ₪ 10,000,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 

============================================================= 
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 מזרח העיר  ביה"ס יסודי  –  1456להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון בתב"ר  בקשה ד.
 ₪.  25,000,000ע"ס     

 

 1456נעבור לסעיף ד'. בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון תב"ר   אתי ברייטברט:

₪.  25,000,000בית ספר יסודי מזרח העיר בית ספר נחשון על סך  –

 12,000,000סך הכול הגדלה ₪,  37,000,000-ל₪  25,000,000-הגדלה מ

משרד החינוך ₪  23,000,000מקורות מימון לאחר השינוי: קרן פיתוח ₪. 

 בבקשה. ₪.  14,000,000

כיתות, מי  18מדובר על בית ספר ברחוב נחשון בית ספר יסודי של   :רונן שמעוני

. 1200צמוד לבית ספר הירוק, בית ספר יסודי ישרת את תושבי  ,שמכיר

ככול הנראה על בסיס ₪,  25,000,000אושר תב"ר על סך  2016בסוף 

העלויות של הבית הספר הירוק. אנחנו יצאנו למכרז וסך הכול העלויות, 

אנחנו ₪,  35,000,000-יש לכם גם את גיליון התקציב אנחנו מגיעים ל

לטובת חדר טרפו שישרת את בית ₪  ₪500,000,  2,000,000מבקשים עוד 

ו לממש זה משהו חדש, נישה שצריך הספר, -על ידי חברת חשמל. 

לטובת ריהוט, מכשור, תקשורת ושונות, פה אנחנו פחות ₪  1,500,000

מבקשים בצ"מ, כי יש במסגרת התקציב, גם את זה ניתן לראות בצ"מ 

שאני מאמין שיכסה אותנו אם ויתעוררו דרישות נוספות,  10%מכובד של 

 רה בכל פרויקט. שינויים, תוספות, מה שקו

כשאני רואה פה הגדלה של ₪  2,000,000מה זאת אומרת הגדלה של  יגאל שמעון:

12,000,000  .₪ 

זה הגדלה מהתקציב שקיבלתם את ₪  2,000,000כשאני אומר הגדלה של   :רונן שמעוני

. ככול הנראה, אני לא 2016נקבע בעבר בסוף ₪  25,000,000הפירוט שלו. 

הנראה על סמך העלויות של בית הספר הירוק התקציב הייתי שותף, ככול 

רוב רובו הוא התוצאות של המכרז. אם תסתכל על ₪  35,000,000של 

עלויות של המכרז יש את העלויות של המכרז, עלויות של התכנון, עלויות 

 , אלה עלויות... 10%של הפיקוח וכמובן מע"מ ובצ"מ 

₪  2,000,000אתה לא מבקש ₪,  12,000,000אבל עכשיו פה ההגדלה היא  יגאל שמעון:

 ₪.  12,000,000הגדלה, ההגדלה היא 

  -נכון  :רונן שמעוני

 -אתה מבקש כמעט הגדלה₪.  25,000,000-יחסית ל₪  12,000,000  :בן מרדכי רפי

 )מדברים יחד(

  -אתה רק מתרגם עדי ברמוחה:
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 אני לא, אני שואל אותו אני לא שואל אותך.  יגאל שמעון:

 אבל אני רק מתרגמת.  י ברמוחה:עד

 נכון? ₪  37,000,000-ל₪  25,000,000-מ יגאל שמעון:

 נכון.   :רונן שמעוני

 האלה? זה היה מכרז בזמנו? ₪  12,000,000-מה זה ה יגאל שמעון:

  -היה מכרז  :רונן שמעוני

 של כמה?  יגאל שמעון:

כרז של המבנה, פיתוח, וזה כתוב כאן בדיוק את המכרז כולל עלויות מ  :רונן שמעוני

 ₪.  35,000,000-מביא אותנו בתקציב כאן ל

 ? -ו 30,000,000אז המכרז היה  יגאל שמעון:

 אם אתה רוצה לראות את המספרים.   :רונן שמעוני

 בטח.  יגאל שמעון:

אתם יכולים להסתכל, יש ₪.  20,000,000הנה סך הכול מבנה פאושלי   :רונן שמעוני

 -לכם את ה

 לא, אין לי את זה.  שמעון: יגאל

 לא קיבלתם את הזה?   :רונן שמעוני

 אם זה פאושלי זה כולל הכול.  אביבה גוטרמן:

 זה לא באתר של העירייה, אני לא יכול לראות את זה.  יגאל שמעון:

  -רגע אני אסביר  :מר רונן שמעוני

  -יואם אתה אומר פאושלי זה כולל הכול, אז מה אתה עכש אביבה גוטרמן:

, המבנה הוא 2-רגע, רגע, אני אסביר ברשותך. המכרזים שלנו מתחלקים ל  :רונן שמעוני

פאושלי וכל הפיתוח הוא למדידה. על זה אנחנו צריכים להוסיף את 

עלויות התכנון ועל זה את התקורה של החברה הכלכלית שמנהלת את זה, 

מביא אותנו, של בצ"מ וכמובן מע"מ, וזה  10%על זה אנחנו הוספנו כאן 

  -אני לא יודע אם קיבלתם, יש את

 לא קיבלנו.  יגאל שמעון:

 גיליון תקציב.   :רונן שמעוני

 קיבלנו הביתה.  רינה שבתאי:

.  :רונן שמעוני .   -ויוצא מכך שעלות.
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 גם במייל הקודם.  רינה שבתאי:

  -פלוס עלויות התכנון פלוס את ה  :רונן שמעוני

 כל זה.  משה תכניס את אמיר כוכבי:

 אבל זה לא נשמה, אני רציתי לראות את זה באתר של העירייה.  יגאל שמעון:

 אז תיכנס למייל.  אמיר כוכבי:

 להיות במייל יש פה שקיפות, תשימו את הכול באתר העירייה, למה צריך יגאל שמעון:

 מה הבעיה?  יעל ברזילי:

.  יגאל שמעון: .   -מה זה₪  37,000,000-ל₪  25,000,000הבעיה היא פשוטה.

..אני מודה שבקדנציה  נדב דואני: הכול באתר העירייה, וחבל שזה  באמתהקודמת.

 לא חוזר על עצמו, צריך להמשיך. 

 דוברת העירייה אומרת שגם הנספחים באתר.  אמיר כוכבי:

 איפה?  יגאל שמעון:

 את יכולה להראות לו? תעזרי לו למצוא רגע.  אמיר כוכבי:

 קבל עוד כסף? ל ,לתוספת ממשרד החינוך בני בהמשך ייש צפ נדב דואני:

 לדעתי לא.  זיני: בני

 לא למה?  נדב דואני:

-מה פתאום, זה הסכום שהם נותנים. אני לא מבינה איך זה מגיע ל אביבה גוטרמן:

 באמת אני לא מבינה את זה. ₪,  37,000,000

 חברים בקהל.  אמיר כוכבי:

 זהו. ₪  14,000,000 משרד החינוך נותן אביבה גוטרמן:

משרד החינוך נותן הרשאות בסיסיות, בהמשך הפרויקט מאשר עוד   :יוכי נחמן

 אחוזים שיכולים לנוע... 

 ₪. מיליון  3.7כלומר יכול להיות עוד  נדב דואני:

יכול להיות שמקורות המימון של משרד החינוך יגדלו ואז נקטין מהקרן   :יוכי נחמן

 שלנו. 

 י אוקיי. הבנת נדב דואני:

ברור, הם נותנים הרי סטנדרט. המטרה היא לא לבנות סטנדרט. השאלה  נדב דואני:

אם אתה בתקציב שהם נתנו לך אתה יכול לבקש תוספות או שזה 

יופי אני שמח לשמוע עוד   זה הרבה כסף, מעולה.  11%המקסימום. אבל 
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 עוד שאלות משהו יגאל?  אמיר כוכבי:

 ל אני בעד. לא הבנתי, אב יגאל שמעון:

כולנו בטח נצביע בעד, אבל אני רוצה להגיד מילה על התהליך. כשמשהו   :בן מרדכי רפי

מביאים את זה, מסבירים את זה, ₪  ₪1,000,000  500,000-גדל ב

בקיצור ₪  35,000,000-ל₪  25,000,000-. כשמשהו גדל מעל זה מצביעים

יר, אנחנו נאשר את זה לא סב₪,  25,000,000-מ₪  12,000,000תוספת של 

הזה, אני אאשר את זה, אני מניח שגם חברים שלי, אבל מבחינת תהליך 

עבודה צריך לדאוג שלא ייקרה דבר שמאשרים סכום כזה ואחר כך 

, זה דבר שלא יכול לקרות. 50%-מביאים לאישור סופי סכום שגבוה ב

ו על אנחנו עירייה חדשה, אני לא הולך כרגע לעשות בירור, אנחנו דיברנ

  -זה בוועדת כספים

  -למה, אני בעד אמיר כוכבי:

 אני חושב שלהבא זה לא צריך לקרות.   :בן מרדכי רפי

.  עדי ברמוחה: .  אם היית עושה בירור זה היה.

בית הספר כבר חצי עומד וברור לך, אם לא האני בעד שתעשה בירור,  אמיר כוכבי:

נגיד הפערים האלה  גם תוקצב, בואוברור נזכיר לך, שהוא גם תוכנן 

  חודשים האלה.שאתה מדבר עליהם הם לא תולדה של ה

 לכן אני בעד.   :בן מרדכי רפי

  -אני רוצה רגע להגיד, בוועדת מכרזים אביבה גוטרמן:

 מה שאתה אומר הוא בדיוק נכון, בגלל זה אני מתייחס.   :בן מרדכי רפי

 ברור.  אמיר כוכבי:

ני סומך וא יום אני מצביע בעד, אני מעיר כרגע הערהאז אני אומר, ה  :בן מרדכי רפי

  -בעתיד עליך שלא ייקרה עוד פעם דבר כזה

 מה שנקרא את אותה הסתייגות הם שמעו ממני.  אמיר כוכבי:

תראה, בוועדת מכרזים אני כל פעם שואלת, גם הערתי את הדבר הזה,  אביבה גוטרמן:

יש מי שמכין, הוא  אמרתי תראו מישהו מכין את המפרט הטכני, תמיד

צריך להיות אחראי לזה, לא יכול להיות שיש פער בין המפרט הטכני 

, הפער צריך 20%אתה מתקצב, שהפער יכול להיות  ושאתה מגיש ועל פי

שבעיניי זה המון למכרזים,  25%להיות במכרזים, בדרך כלל מדברים על 

  -אבל בסדר, לא יכול להיות הפער

 י את צריכה לבוא פה בטענה נכון? את יודעת למ עדי ברמוחה:

  -אני יודעת מה שאני אומרת עכשיו וכמובן שגם אני אצביע בעד אביבה גוטרמן:
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  -אוקיי, אבל את יודעת עדי ברמוחה:

ואנחנו מעירים את זה להבא, אני מצטערת, אני לא מדברת על מה שכבר  אביבה גוטרמן:

 יצא ועל זה אני לא יכולה... 

והעירייה  2019אחבר את זה לעוד משהו, ההבנה שאנחנו בהוד השרון  אני אמיר כוכבי:

, נגיד בגני ילדים בסטנדרט שהוא  בונה, ואני רואה את זה עכשיו

משמעותית יותר גבוה ממה שמקובל ברשויות אחרות, אני אומר זה 

יש לזה עלויות, זה עניין של תעדופים, ומסכים איתך שההגעה אל  ,אחלה

אלא כמו שאמר רונן בהיבט  בצורה...לאורך הזמן  הסטנדרט לא נעשתה

של התב"ר הקודם, כל פעם באים שינויים רוצים לשפר עוד ועוד ועוד, 

  -בסדר צריך לייצר את הסטנדרט האחיד שמתאים לעיר

 זה לא דבר חדש שאני אומרת את זה, אי אפשר בצורה כזו.  אביבה גוטרמן:

 זה לא תהליך נכון.   :בן מרדכי רפי

 נכון.  יר כוכבי:אמ

  -זה לא חדש אביבה גוטרמן:

 עכשיו מביאים את זה להצבעה, נצביע בעד בסדר.   :בן מרדכי רפי

 כן.  אביבה גוטרמן:

 אנחנו מצביעים על זה אבל, הסכמנו על זה.  עדי ברמוחה:

 עדי אנחנו לא אומרים את זה פעם ראשונה.  אביבה גוטרמן:

 נכון.  עדי ברמוחה:

  -עדי, צריך להגיד את זה גם פה, אמרנו את זה בוועדת כספים  :יבן מרדכ רפי

 בסדר.  עדי ברמוחה:

 ואנחנו חוזרים ואומרים את זה פה.   :בן מרדכי רפי

 אין בעיה.  אמיר כוכבי:

 אמרנו את זה כבר.  עדי ברמוחה:

אני רוצה להודות על זה שישנה חשיבה של שדרוג בתי הספר ברמה כזאת  רינה שבתאי:

יתן מענה בסטנדרט הגבוה. אני חושבת שעיר איתנה צריכה לחשוב על שת

הכיוון הזה, ולתת את המענה המיטבי לאוכלוסייה צעירה שגדלה בעיר 

הזאתי, ולמערכת החינוך שמתפתחת בעיר הזאתי בצורה המקסימלית. 

 ואני מאוד מברכת על זה. 

  -נגיד שזה קיים כבר לא מעט שנים אמיר כוכבי:

  -אני יודעת י:רינה שבתא
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 רינה אין סתירה, אנחנו חושבים כמוך.  אביבה גוטרמן:

 אני יודעת. אמרתם מה שאמרתם, ואני אומרת את מה שאני אומרת.  רינה שבתאי:

הפלוס כאן שהעירייה וגם ראש העיר הנוכחי, תמיד רואים את מה  יגאל שמעון:

  -שמעבר ומה שמשדרג את ה

 זה התפקיד שלנו.  רינה שבתאי:

הוא מסתכל על  הזה ד החינוך לא נותן לך את התקציבנכון. עכשיו משר יגאל שמעון:

 -הסטנדרטים הנמוכים

ולכן אני גם מברכת  ת זהבתי ספר אני מכירה א 7מכיוון שבניתי בערך  רינה שבתאי:

  -את מה

זה מה שהיא אמרה, זה בדיוק מה שהיא אמרה. ומעבר לזה יש אקסטרה  נדב דואני:

 ה על האקסטרה. והיא שמח

 ואני מברכת על כך.  רינה שבתאי:

 יפה, עד שבונים שיבנו כמו שצריך.  נדב דואני:

.  עדי ברמוחה: . יגיד שהוא שמח.  ועכשיו יגאל 

אפשר להעלות להצבעה? אני מעלה להצבעה, מי בעד? כולם פה אחד   אתי ברייטברט:

 מהמשתתפים? תודה רבה. 

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

 

  בעד )פה אחד(: 61
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, 
 ן אברמוב.רפי בן מרדכי, ארנו

 
 :בי"ס יסודי מזרח העיר – 1456: תב"ר  20/19החלטה מס' 

ביה"ס  –  1456תב"ר מס' ב ר ועדכון מקורות מימון"הבקשה להגדלת תבמועצת העירייה מאשרת את 
  ₪ 25,000,000יסודי מזרח העיר ע"ס 

 ₪  . 37,000,000ל ₪  25,000,000הגדלה מ 
 ₪  12,000,000סה"כ הגדלה 
 ון לאחר השינוי:מקורות מימ

  ₪. 14,000,000, משרד החינוך ₪ 23,000,000 –קרן פיתוח 
  

 התב"ר אושר בעבר:
 ₪    25,000,000ע"ס  28/12/2016מיום  22ישיבה מס' 

 ₪. 12,500,000משרד החינוך ₪ ,  12,500,000 –מקורות מימון: קרן פיתוח 
============================================================= 
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  נספח ו'.  – 2018יוני -ינואר – 2ה. דו"ח כספי רבעון 
 נספח ז'.  – 2018ספטמבר -ינואר – 3דו"ח כספי רבעון     

 

נעבור לסעיף הבא. הוגשו לכם במיילים דו"חות כספיים וגם בארד קופי,   אתי ברייטברט:

דו"ח וגם  2018של חודשים ינואר עד יוני  2דו"חות כספיים של רבעון 

 . 2018לחודשים ינואר עד ספטמבר  -3כספי של רבעון 

 כן, זה בסדר.  עדי ברמוחה:

 

אנחנו נמשיך מכאן לסעיף הבא שזה בחלק השני של ההזמנה שנשלחה   אתי ברייטברט:

 אליכם. 

 אצילת סמכויות לראש רשות תמרור מקומית. ו.

 

ר מקומית. בהתאם לסעיף הנושא הבא, אצילת סמכויות לראש רשות תמרו אתי ברייטברט:

לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם(  17

, מאשרת המועצה אצילת סמכויות מראש העירייה 1975 –התשל"ה 

לגברת יעל עבוד ברזילי לכהן כראש רשות תמרור מקומית, בכפוף 

לאישור המפקח על התעבורה, ויהיו לה את מלוא הסמכויות הקבועות 

 בעניין זה. בדין 

 שאלות הבהרות זה חלק מהאצלת סמכויות.  אמיר כוכבי:

 פה אחד, פה אחד.  חיים שאבי:

 מינוי ראוי בהחלט.  יגאל שמעון:

 אני מעלה להצבעה מי בעד?    אתי ברייטברט:

אני רוצה רק לשאול שאלה. היות שזה מינוי מאוד חשוב נושא של תמרור  אביבה גוטרמן:

שזה יהיה, ראש עיר אני יודעת זה תמיד, האם זה בעיר, האם זה חובה 

 חובה שזה ילך רק לסגן? 

 זה ממלא מקום אפילו לדעתי.  אמיר כוכבי:

 רק ממלא.  אביבה גוטרמן:

.  חיים שאבי: .  בגלל שזה כזה חשוב.

 -לא, אני מדברת על מקצועיות אביבה גוטרמן:

 לא, זה מינוי סטטוטורי את צודקת.  אמיר כוכבי:

  -ואם אין ברירה זה בסדר, אני אסמוך עליה היא תלמד את התחום וטרמן:אביבה ג
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 היא הכי מקצועית בעיר.  חיים שאבי:

 היא לא מקצועית, אבל היא תלמד יש לה את היכולת, אין לי בעיה.  אביבה גוטרמן:

 

היא לא מחליטה לבד, היא לא עושה ככה. היא שומעת צוות מקצועי מה  נדב דואני:

 שאומר לה. 

 אני לא סתם שאלתי, אין לי שום התנגדות ליעל.  אביבה גוטרמן:

  -מצוין, אבל השאלה צריכה להיות נדב דואני:

אני ברמה העקרונית שואלת, ואין לי ספק ביעל שתיקח כל תכנית ותיקח  אביבה גוטרמן:

  -כל דבר ותלמד אותו וזה. אני רק אומרת שזה באמת חשוב

 מדים מהר. היום הצעירים לו חיים שאבי:

  -חבר'ה זה לא רלוונטי  אביבה גוטרמן:

 , אין לך מה לשאול. העיריות זה רשום בפקודתאביבה  עדי ברמוחה:

 היות שזה החוק, אני לא מתווכחת עם החוק.  אביבה גוטרמן:

אני גם בטוח שישיבת חפיפה ארוכה ומוצלחת עם ראש רשות התמרור  אמיר כוכבי:

 עיר, יגאל שמעון יעבור במקצועיות. הקודם הממונה על השילוט ב

 יחפוף אותה.  נדב דואני:

 כן.  אמיר כוכבי:

 נעלה את זה להצבעה, מי בעד? פה אחד מהמשתתפים?   אתי ברייטברט:

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 61
 רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני,  אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי,

 עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, 
 רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.

 
 : 21/19החלטה מס' 

 , 1975 -וכהונתם(, התשל"ה לחוק הרשויות המקומיות )בחירת ראש הרשות וסגניו  17"בהתאם לסעיף 
לכהן כראש רשות תמרור מקומית,  גב' יעל עבוד ברזילילמאשרת המועצה אצילת סמכויות מראש העירייה 

 בכפוף לאישור המפקח על התעבורה, ויהיו לה את מלוא הסמכויות הקבועות בדין בענין זה."
============================================================= 

 אישור מינוי עוזרת לראש הרשות. ז.

 

  -נעבור לנושא הבא. אישור מינוי  אתי ברייטברט:
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 רגע שני הנושאים הבאים הם זהים?  אמיר כוכבי:

  -של מינויי עוזריםזה שני אישורים,   אתי ברייטברט:

אז אני אתחיל רגע. שני הנושאים הבאים אישור של מינוי עוזרים בלשכת  אמיר כוכבי:

העיר. משרד הפנים שינה לאחרונה את חוזר מנכ"ל שמאפשר לראשי  ראש

רשויות בערים בסדר גודל של הוד השרון, לשנות את הרכב הלשכה שלו 

במובן של תקן, שעד עכשיו היה מוגדר כתקן נהג, היום הוא מוגדר כתקן 

/ עוזר היכולת לבחור, זה לא בא משום מקום. הבחירות והשינוי די  נהג 

הביא לזה שהרבה ראשי רשויות שזוכרים איפה הסוויץ' של רחב בארץ 

הרכב נמצא נבחרו והציפו בקשה למשרד הפנים, כדי לחזק את ההון 

המסייע בתוך הלשכה. הפתרון של משרד הפנים שהקשיב לבקשה הזאת 

היה ללכת למשרד האוצר, לתקנן את זה ביחד איתם, לשנות, להוציא 

צם מה שאני עושה פה זה מחליף תקן בחוזר מנכ"ל את השינוי הזה, ובע

ונהג יהיו  עוזרים. דבר שני שאנחנו עושים  2אחד בלשכה ובמקום עוזר 

קצת אחרת, גם זה בתיאום ורינת כאן אם למישהו יש שאלות, אבל גם זה 

בתיאום גם עם האגף של כוח אדם למשרד הפנים וגם עם משרד האוצר 

התקנים האלה לא כשכר  מביאים אתוגם עם המרכז לשלטון מקומי, זה 

דירוג דרגה. לחדשים נגיד לאלה שפחות מכירים, עובדי בכירים אלא ב

עירייה בדרך כלל הם בסוג של דירוג, דירוג אקדמאי דירוג מקצועי, 

בלשכות ובמינויים אישיים בדרך כלל היה נהוג להביא על שכר בכירים, 

וז שכר ששכר בכירים בעצם מאפשר איזה שהוא מתח דרגות מתוך אח

מנכ"ל. זאת אומרת ראש רשות יכול להביא על המינימום או על 

המקסימום, אני העדפתי להביא את זה דווקא בדירוג דרגה. בדירוג דרגה 

קבלים מול תההישגים האישיים של המועמדים באים לידי ביטוי, הם מ

תארים אל מול השכלה אל מול ניסיון, כמו עובדי עירייה אחרים, זה 

וי המהותי. כתוב פה בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים בעצם השינ

 משאבי אנושהנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף, זאת ההגדרה של 

אבל זה מקביל לצורך העניין לאותו מתח דרגות שמגיע או הוצג עד היום 

בחוזרי מנכ"ל למינוי אישי על שכר בכירים, זאת אומרת אין פה לא 

יותר, אני בטוח שכשתראו את הסימולציות שכר מעקף ולא ניסיון להביא 

אנחנו נבין עוד יותר לעומק את אחת הבעיות המהותיות בלהביא הון 

אנושי חזק ומנוסה לעירייה, וזה אתגר שהשלטון המקומי מתמודד איתו. 

אנחנו מתעסקים בזה בסיפור של דרגות כאמצעי להגביר דווקא, זה בלי 

ונטי, זה ממש מקביל למה שהיה נהוג, קשר לנושא הזה, כי פה זה לא רלו

פשוט במקום שכר בכירים בדירוג ודרגה, אנחנו כן מתעסקים בנושא של 

דרגות כדרך לפתח או לתת קידום כלכלי לצורך העניין למועמדים 

מתאימים לתפקידים מהותיים. עוד דבר שאני אוסיף, כמובן שאלה עדיין 



 26.02.19מיום  4/19מן המניין מס' שלא עיריית הוד השרון ישיבת מועצה 
 

 

31 
 

בהליך מכרז זה נעשה בהליך מוגדרים מינויים אישיים, ולכן זה לא נעשה 

המינויים  2של מינוי אישי. וכמו כל עוזר, כמו כל מינוי אישי למעשה גם 

הללו ימלאו מול הלשכה המשפטית טופס ניגוד עניינים, יקבלו הסדר 

העוזרים הם עוזרים אישיים שגם במינוי אישי  2-ניגוד עניינים מאחר ו

היועץ המשפטי שברגע מוהקרבה האישית לראש העירייה ברורה ביקשתי 

סתיים הסדר ניגוד העניינים שלי ייפתח, ובמידת הצורך שהתהליך הזה י

יעשו התאמות גם בדבר הזה. לכשיושלם התהליך הזה גם נפרסם אותו 

  -באמצעים

 באתר העירייה.  נדב דואני:

יוכל למצוא.  אמיר כוכבי:  באמצעים הדיגיטליים הרלוונטיים שבהם יגאל שמעון 

.  בי:חיים שא .  כבר יותר מידי, איבדנו שליטה.

ממש ליד לוח הזמנים שלי ובצד של ההסכמים הקואליציוניים, כאילו  אמיר כוכבי:

אפשר לצחוק אני חושב שלשקף את הדברים האלה זה חשוב זה מהותי, 

אני חושב שזה מחזק אותנו כארגון ומגביר את האמון של הציבור ואת 

לבדוק משהו יש לו איפה, והדברים  הידיעה של הציבור שכשהוא רוצה

 קיימים. שאלות כן? 

אם כבר התחלת ראיתי ביומן שלך איזו פגישה בתאריך, א' אתה יכול  יגאל שמעון:

 להסביר לי מה זה הפגישה הזו? איפה זה? תראה לי. זה נכון? 

 מי יודע מה נכון יגאל?  נדב דואני:

 ? 6.2.19-מישי במה עשה אצלך מאיר חלוואני ביום ח יגאל שמעון:

 יש כמה דברים שאנחנו לא יכולים לספר לך.  מאיר חלוואני:

 אבל אתה יכול לדעת שהוא היה אצלי.  אמיר כוכבי:

  -למרות שזה נחמד ויפה והכול בסדר, אני חושב שזה חיים שאבי:

 זה לא צריך להיות לדעתי.  יגאל שמעון:

 מיותר.  חיים שאבי:

 מיותר.  יגאל שמעון:

  -אני אגיד לכם, אני מבין מה אתם אומרים, אני אגיד למי שלא הבין וכבי:אמיר כ

  -יותר מידי יגאל שמעון:

  -חברי המועצה אמיר כוכבי:

  -יותר מידי ישר בסוף אתה יודע זה כאילו התואר שלך יגאל שמעון:

 -זה לא קשור אמיר כוכבי:
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 אתה יותר מידי ישר.  נדב דואני:

 עיר לא ייפול על זה. אף ראש   :בן מרדכי רפי

  -אני אגיד מה אני חושב אמיר כוכבי:

 בסוף נופלים מחמור.  חיים שאבי:

-מה רפי היה אצלך? רפי סער היה אצלך? הנה הוא פה ביום שני ב יגאל שמעון:

 . 14:00בשעה  10.12.18

 אחרי פגישה בבית הנשיא.  443-אכלנו ארוחת צהריים בגריל ב אמיר כוכבי:

 שאתה לא מזמין בגדול.  בכאילו הוא נעל נדב דואני:

תראה אבל איזה זיכרון, אני גם זוכר, אבל הוא גם היה היום בבוקר, אם  אמיר כוכבי:

 לא קיבלת זה. 

 אנחנו לא מחזירים את הוד השרון.  יגאל שמעון:

אבל את זה תראה בחודש הבא. הרעיון של לפרסם את הלו"ז מאפשר לך  אמיר כוכבי:

. גם כנבחר ציב וכו' וכו' וכו'   ור לראות את סדרי העדיפויות 

אין לנו מה להגיד, משרות אמון זה החלטה שלך וזה בסדר גמור, מה  אביבה גוטרמן:

שאתה רוצה. אני רק רוצה לוודא מהיועץ המשפטי רק שזה חוקי, שזה 

 יעבור במשרד הפנים, בסדר? 

 מה זה חוקי?  יגאל שמעון:

.. עומד בוחוקי   :בן מרדכי רפי  מגבלה.

כל הסיפור של מגבלה אם זה יעבור את משרד הפנים. סליחה, אני רוצה  אביבה גוטרמן:

רק לוודא שזה עבר אותך, אנחנו נצביע בעד זה, זה לזכותו שימנה משרות 

  -אמון

  את שואלת שאלה האם זה יעבור את משרד הפנים. ירון סולברג:

 זה מה שאני שואלת.  אביבה גוטרמן:

  -אני לא משרד הפנים, לא יודע מה יעבור רג:ירון סולב

 חוקית אני שואלת אותך, בדקת את זה?  אביבה גוטרמן:

 הקשבת למה שראש העיר אמר. אם אז אני אומר,  ירון סולברג:

 שמעתי.  אביבה גוטרמן:

ולקביעת אנחנו נפעל לבדיקת יאושר על ידכם המינוי הוא אמר לאחר ש ירון סולברג:

ינים. ברור כי לפני כן אם אתם לא מאשרים אז אין מה הסדר ניגוד עני

לבדוק. אז קודם אתם מאשרים, עושים בדיקה. האישור של משרד הפנים 
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ניגוד עניינים, אלא אם כן יהיה צורך  לא רלוונטי לצורך בדיקת הסדר 

לפנות אז נפנה, אבל לפחות בשלב זה לא נראה לי. ומדובר על שני 

ינות ההחלטה כרגע שלכם אין בה פגם, אתם תהליכים שונים, מבחינת תק

יכולים להחליט, מה יתפתח בהמשך וכו' אנחנו יכולים להגיד רק על מה 

יודעים היום. היום הפעולה היא תקינה.   שאנחנו 

 וכמו שכתוב בכל הזה בכפוף לאישור משרד הפנים.  אמיר כוכבי:

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

אקרא את הסעיף ונאשר אותו. אישור מינוי עוזרת לשם הפרוטוקול אני   אתי ברייטברט:

) 2לראש הרשות. בהתאם לסעיף  ( לתקנות העיריות )מכרזים לקבלת 3)ב(

, לא תחול חובת עריכת מכרז על משרות שונות 1979 –עובדים( תש"מ 

וביניהם גם עוזרת לראש רשות מקומית. מועצת העירייה מתבקשת לאשר 

העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה  את הגברת איילת שמש כעוזרת ראש

, בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים 40-42במסלול קידום דרגות 

 הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף. אני מעלה להצבעה, מי בעד? 

  -שנייה רגע, אפשר להגיד משהו לפני? רצינו לאחל בהצלחה פשוט חיים שאבי:

 שהו רוצה להגיד? מיאם לפני ההצעה את שואלת  יגאל שמעון:

עוזר ראש העיר זה התפקידים בין החשובים, ואנחנו רוצים באמת לאחל  חיים שאבי:

 להם בהצלחה, ולשיתוף פעולה. 

 עוד מישהו?   אתי ברייטברט:

 כן, אני רוצה.  כנרת א. כהן:

 חבר'ה מדהימים.  2-כן, אני חושב שהעיר זכתה בגדול ב נאור שירי:

 עים אם מאשרים. רגע, עוד לא יוד  :דובר

 אוקיי, אני מקדים את הזה, כדי לייצר רצף שלטוני.  נאור שירי:

  -יגאל, תברך גם אתה, אל תשאיר אותו לבד  :בן מרדכי רפי

 אני דיברתי בשם הסיעה רפי אל תדאג.  חיים שאבי:

אני רוצה לברך אותך, אנחנו זכינו בקדנציה  איילת אני לא רואה אות, כנרת א. כהן:

ת שהיא הייתה ברשימה שלנו. לצערי הרב היא לא נכנסה. אני הקודמ

חושבת שאת מינוי ראוי, אני חושבת שאת תתרמי המון, ואני בטוחה 

שאת תעשי עבודה מדהימה עם הצניעות, השקט שלך, ובשיתוף פעולה. 

 המון בהצלחה. 

ש להלן הצעת ההחלטה: מועצת העירייה מאשרת את הגברת איילת שמ  אתי ברייטברט:

כעוזרת ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה במסלול קידום דרגות 
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, בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן 40-42

 מנהל אגף. מי בעד? כולם פה אחד? 

 יגאל לא בעד.  נדב דואני:

 לא, כולם פה אחד.   אתי ברייטברט:

 פה אחד כן.   :דובר

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

 הצבעה: 

  בעד )פה אחד(: 61
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, 
 כי, ארנון אברמוב.רפי בן מרד

 
 :22/19החלטה מס' 

מסלול ב כעוזרת ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה  הגב' איילת שמשמועצת העירייה מאשרת את 
 בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף.  , 42-40קידום דרגות 

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

 אישור מינוי עוזר לראש הרשות. ח.

 

  -נעבור למינוי הבא  אתי ברייטברט:

 בהצלחה.  עדי ברמוחה:

) 2אישור מינוי עוזר לראש הרשות. בהתאם לסעיף   אתי ברייטברט: ( לתקנות העיריות 3)ב(

, לא תחול חובת עריכת מכרז על 1979 –)מכרזים לקבלת עובדים( תש"מ 

ונות וביניהם גם עוזר לראש רשות מקומית. מועצת העירייה משרות ש

כעוזר ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג מר בן ויזל מתבקשת לאשר את 

, בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים 40-42דרגה במסלול קידום דרגות 

מועצת העירייה הצעת החלטה:  הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף.

ויזאת  תמאשר עוזר ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה ל כמר בן 

, בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים 40-42במסלול קידום דרגות 

 יש למישהו לומר משהו? הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף. 

 בהצלחה.  רינה שבתאי:

 בהצלחה.  יעל ברזילי:

 בהצלחה גדולה.  עדי ברמוחה:

ו מאיר חלוואני:   -ולהיות גאים בבן שמעון לקום רגעאני מבקש ממיכל 

 לגמרי.  עדי ברמוחה:
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 בהצלחה. שמעון אתה יכול לקום.  ,אחלה מינוי מאיר חלוואני:

 המון המון בהצלחה, אתה תותח ואני בטוחה שתעשה עבודה מעולה.   :אנקורי עדי פ.

 נעבור להצבעה?   אתי ברייטברט:

 פה אחד.  חיים שאבי:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 פה אחד מהמשתתפים.   י ברייטברט:את

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

  בעד )פה אחד(: 61
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

 ה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, עדי פרילינג אנקורי, חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכ
 רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.

 
 :23/19החלטה מס' 

מסלול קידום ב כעוזר ראש העירייה, לפי העסקה בדירוג דרגה  מר בן ויזלמועצת העירייה מאשרת את 
 .בכפוף לאישור משרד הפנים והתנאים הנלווים לרמת שכר של סגן מנהל אגף , 42-40דרגות 

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

אמיר יש לי שאלה. מה עשית עם רפי בן מרדכי ואביבה גוטרמן, ולמה לא  יגאל שמעון:

 ביחד למה כל אחד חצי שעה בנפרד? 

.  אמיר כוכבי: .  אני נפגש באהבה עם כל נבחר או נבחרת ציבור.

 מה אני? איתי לא נפגשת,  יגאל שמעון:

 אתה לא מופיע בחודש או בחודשיים האלה?  רן יקיר:

 לא.  יגאל שמעון:

 לא יכול להיות.  רן יקיר:

 תחת תושב.  נדב דואני:

 תראה, יש מצב שאתה תחת תושב.  אמיר כוכבי:

 בסדר, הוא כל כך מחמיא לך.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

 מה? מה?  יגאל שמעון:

 זרח מודאג. האזרח המודאג הקודם חזר ביג טיים. הוא אמר א נדב דואני:

 גנץ. רן יקיר:

 נתניהו.  נדב דואני:
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  )מדברים יחד(

 בקיצור אביבה, אל תקבעו פגישות במשרד, אל תעשו שום דבר.  יגאל שמעון:

מעולם לא הסתרתי שום דבר שאני עושה, ושום אדם שנפגשתי איתו אף  אביבה גוטרמן:

 פעם לא עשיתי את זה. 

אני חושב שזו אולי הזדמנות טובה לאפשר לחברי מועצה גם לפרסם את  אור שירי:נ

 היומן שלהם. 

 היומן שלי זה ספורטן הוד השרון.  יגאל שמעון:

 דמוקרטי. הלגן  13-152אישור פתיחת חשבונות בנק כולל כרטיס דביט בבנק איגוד סניף  ט.

 

תיחת חשבון בנק כולל כרטיס דביט נעבור לסעיף הבא אישור פ ,רבותיי  אתי ברייטברט:

הוד השרון. יש  53לגן הדמוקרטי ברחוב הבנים  13-152בבנק איגוד סעיף 

 למישהו לומר משהו לפני שנאשר? מעלים להצבעה. 

 תסבירו מה זה.   :בן מרדכי רפי

  -לפתוח חשבון בנק  אתי ברייטברט:

 אתה עשית את זה שנים.  נדב דואני:

 בון למוסד חינוכי. פתיחת חש אמיר כוכבי:

 שנים באמצע. אם אפשר לקבל ממך מה זה.  10ה לי איזו הפסקה של תהי  :בן מרדכי רפי

פתיחת חשבון למוסד חינוכי, הם צריכים שיהיה להם חשבון, יש נציג  אמיר כוכבי:

הורים יש נציג עירייה ונציג הגוף החינוכי הרלוונטי. יש כזה לבתי ספר 

 ולכל גן עירוני. 

  -זו צורה סטנדרטית כמו כל שבתאי: רינה

 כן. בסדר?  אמיר כוכבי:

 אוקיי.   :בן מרדכי רפי

 יש פה התלהבות מהיומן.  עדי ברמוחה:

  )מדברים יחד(

 עדי עברה על היומן היא יודעת מי היה כמה.  אמיר כוכבי:

 אני זוכרת אותו כבר בעל פה.  עדי ברמוחה:

 יהיה בלבול בפרוטוקול. בואו נחזור להצבעה,   אתי ברייטברט:

 קדימה.  אמיר כוכבי:

ן הדמוקרטי בעה את אישור פתיחת חשבון הבנק לגאני רוצה להעלות להצ  אתי ברייטברט:
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 , מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה רבה. 53ברחוב הבנים 

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

  :בעד )פה אחד( 15
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, 

 חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, 
 ארנון אברמוב.

 
 : 24/19החלטה מס' 

 לגן הדמוקרטי. 13-152ק, כולל כרטיס דביט, בבנק איגוד סניף פתיחת חשבונות בנמועצת העירייה מאשרת 
 

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

 יות )א( לפקודת העיר 180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  י.
 א.י. -)נוסח חדש( ל   

 

  -נעבור לסעיף הבא. מדובר על  אתי ברייטברט:

 הוא בחיים לא היה שותף ליומן של חי.  נדב דואני:

 לא יודע כמה הוא נכח ביומן של חי.  אמיר כוכבי:

ם נעבור לסעיף י', בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרי  אתי ברייטברט:

)א( לפקודת העיריות נוסח חדש לא.י. אתם קיבלתם  180מיוחדים סעיף 

את השם ואת הפרטים המלאים כולל הבקשה והאישור לאותו עובד, 

מפאת צנעת הפרט אני לא מקריאה את שמו כאן לפרוטוקול. א. רשאית 

המועצה במקרים מיוחדים להתיר לעובר העירייה לעסוק בעבודת חוץ, על 

 167אלא שבנוגע לפקידי העירייה שנתמנו לפי הסעיפים  מנת לקבל פרס,

תהא החלטתה טעונה אישורו של השר. ב. אין מועצה רשאית  169-ו

להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף 

זה אלא אם: היא לטובת הכלל, אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של 

צור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד עובד העירייה, אין בה כדי לי

. העובד 4או מוסד העומדים במגע כספי, מסחרי או ענייני עם העירייה. 

הצהיר על הפרס שיקבל בעד. בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי 

המועצה, מחליטה המועצה לאשר את בקשת א.י. לעסוק בעבודת חוץ גם 

. 25.2.20תוקף עד לתאריך על מנת לקבל פרס. אישור היתר זה יהיה ב

 בבקשה. 

  -אני רוצה רגע רק, בזמנו אביבה גוטרמן:

  -תזכירי שאם את רוצה לדבר לגופו של בן אדם, צריך להוציא אמיר כוכבי:

אני מדברת כללית, אני מדברת אך ורק כללית. אנחנו בזמנו דיברנו, זה  אביבה גוטרמן:

 ת.ז. שם הגננת כתובת הגן שם הגן
 301256210 ע. ע. , הו"ה 53הבנים  גן דמוקרטי
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יודעים אבל המשכורות  חוזר על עצמו הדבר הזה, מה לעשות אנשים לא

של עובדי העירייה באמת על הפנים בכל הערים לא רק אצלנו. אני רוצה 

לדעת, כי פעם דיברנו על זה, אנחנו עושים את זה לשנה, אבל אנחנו 

  ?יודעים שזה חוזר אותם עובדים כל שנה אותו דבר. מה הקריטריונים

הבא נראה לי, לא לזה, זה זו שאלה בסדר, אבל היא רלוונטית לעובד  אמיר כוכבי:

  -נראה

ת על עובד אמיר, לא מדברת על עובד ספציפית. אמיר, אני לא מדבר אביבה גוטרמן:

, אני מדברת בכללי עכשיו. אני באמת רוצה לדעת. כי אם בן אדם ספציפי

במצוקה, אני יכולה להגיד במשכורות האלה בעצם כל עובדי העירייה 

השאלה אותם אנשים שמגיעים כל הזמן באמת אני לא צוחקת.  הזה במצב

איך אנחנו בודקים את המצב לראות אם משתפר, לפי איזה קריטריונים 

 אנחנו מחזירים את אותם אנשים לדבר הזה, אני לא יודעת. 

 אני יכול לשאול אותך שאלה?  נדב דואני:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 את שואלת ספציפית על משהו שפה בעייתי?  נדב דואני:

 לא, ממש לא.  בה גוטרמן:אבי

  -את יודעת שהרי העובד מגיש בקשה נדב דואני:

 לא, לא.  אביבה גוטרמן:

בסדר הבנתי, העובד מגיש בקשה למנהל שלו, והמנהל שלו ממליץ כן או  נדב דואני:

  -לא

 אתה אומר לי מה התהליך?  אביבה גוטרמן:

 את שאלת, את שאלת מה התהליך.  נדב דואני:

 אני לא שאלתי על התהליך.  מן:אביבה גוטר

 בוודאי שאלת.  נדב דואני:

 ממש לא.  אביבה גוטרמן:

.  נדב דואני: וכו' וכו'   שאלת איך אנחנו בודקים שהעובד באמת צריך 

  -לא, אני שאלתי אביבה גוטרמן:

 אז תחדדי את השאלה.  נדב דואני:

  -לא, שאלתי לגבי הפנייה החוזרת כל שנה אביבה גוטרמן:

  -זה אומר שהוא דואני:נדב 
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ואז אני אומרת אם אותם אנשים חוזרים כל פעם, אז תקשיבו יש פה  אביבה גוטרמן:

 בעיה מאוד רצינית של האנשים האלה. 

 איפה בעיה?  נדב דואני:

 למה?  רינה שבתאי:

 איפה בעיה?  נדב דואני:

 שהם במצוקה מאוד גדולה, הם צריכים עוד עבודה.  אביבה גוטרמן:

 אז לא הבנתי, אז מה צריך לעשות? מה היית עושה?  דואני:נדב 

  -די חבר'ה אביבה גוטרמן:

 מה היית עושה?  נדב דואני:

 העובדים האלה הם עובדים עוד עבודה נוספת.  אביבה גוטרמן:

 אביבה, מה היית עושה? מה היית עושה?  נדב דואני:

.  אביבה גוטרמן: .  אני לא יודעת, אנחנו חברה יש פה.

  -המנכ"לית רוצה להשיב לך ,אביבה  תי ברייטברט:א

זה קהילה זה חברה, אנחנו צריכים לדעת אם האנשים האלה ממש  אביבה גוטרמן:

  -במצוקה, כנראה אנחנו צריכים

צריך לבדוק למה שכר המינימום עלה בצורה כזו ואפשר גם לבדוק  נדב דואני:

 בהשוואה לשכר חברי הכנסת. 

 ר, לא יודעת. לעזו אביבה גוטרמן:

 המנכ"לית רוצה להשיב לך, לפחות להבהיר את הנושא.   אתי ברייטברט:

 ממשלת הליכוד.  נאור שירי:

.. זה מדהים. אתה זוכר  נדב דואני: אתה רואה, אתה מפרגן להם גם אתה גם אמיר.

 איפה פרגנת?... 

  -קודם כל על פי הנחיות משרד הפנים אנחנו מורשים לאשר לשנה חנה גולן:

 ידיים.  2-כל מחמאה לוקחים ב נדב דואני:

כאלה, זאת אומרת שזה לא, אולי אתם  12מכלל העובדים ישנם אולי  חנה גולן:

נתקלתם בזה כל שנה מחדש, אבל זה לא מדובר על איזה מסות גדולות, 

  -זה ממש כלום לעומת באמת השכר הנמוך. ומי שמבקש

 

 המצב על הפנים.  אביבה גוטרמן:
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משרה  100%-אז בדיוק. ולא תמיד, יש כאלה שעובדים בעירייה ב ן:חנה גול

  -ומלמדים באחד מבתי הספר. אז אנחנו מעדיפים שהם יעשו

 אני אומרת את זה בחיובי דרך אגב מה שאני שואלת.  אביבה גוטרמן:

 אז אני עונה לך בחיובי גם.  חנה גולן:

 ת. צריכים לעזור יותר, לזה אני מתכוונ אביבה גוטרמן:

אז אני עונה לך בחיובי. קודם כל הקטסטרופה של השכר היא קיימת בכל  חנה גולן:

המדינה אמרתי, אבל בהוד השרון זה מזערי לעומת כמות העובדים 

 שקיימים בעיר. 

בחיובי יש מחשבה שמעבר לעניין הכלכלי יש גם את העניין ההתפתחותי,  אמיר כוכבי:

ה בתפקיד א' והוא לצורך העניין זאת אומרת בן אדם שהוא עובד עיריי

. איזה  מדריך או מורה במשהו אחר, וזה מאפשר לו איזה שהוא אופק..

שהוא אופק מקצועי אחר, וגם זה נעשה פה בתוך הקהילה, זה חלק 

מהעניין, יהיו לזה קריטריונים יותר ברורים. זה לגמרי משהו שלמועצת 

קריטריונים ברורים העיר יש, לחברי המועצה יש יכולת לסייע בקידום 

  -יותר לעניין, קריטריון

  -אני בעד קידום, מצידי אביבה גוטרמן:

של משרד הפנים  םלא עניין של קריטריונים ברורים יותר, כי הקריטריוני אמיר כוכבי:

 ברורים. 

  -את כל הסייעות צריך לתת להם ללמוד אביבה גוטרמן:

  -בהחלט האבל הרשות יכול אמיר כוכבי:

  -... שיהיה להם תקציב יותר גדול גוטרמן:אביבה 

.., יש מקומות שבהם העירייה יכולה להשקיע  אמיר כוכבי: להבדיל זה כמו העניין של.

 -יותר גם ב

יש לי שאלה בנושא הזה, אם יש לנו למשל עובד במשרה מלאה, שהוא  רינה שבתאי:

יקה עובד מקצועי, ניקח למשל בשפ"ח או אנשי מקצוע ויש להם גם קלינ

 פרטית, הם מוגשים מסוג כזה של אנשים לאישור? 

 כן.  אביבה גוטרמן:

כי יש לנו עניין מול שלושת אנשי המקצוע אצלנו, מצד שני יש לנו גם  רינה שבתאי:

 עניין שהם יתפתחו ויתמחו.  

 משרה... אחוזי כנראה שזה עניין של חוזה עם  אמיר כוכבי:

משרה, כי כולם באמת  100%-ח שהוא בקודם כל אין אף עובד שפ" חנה גולן:
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שומרים על קליניקה פרטית, ויש כאלה שעובדים בעוד מקום. והיה ויהיה 

מישהו שיעבוד משרה מלאה וירצה לשמור גם על הקליניקה הפרטית, 

  -יעלה לפה

.  רינה שבתאי: .  זה לא עלה.

 לא.  חנה גולן:

 משרה.  100%אבל אין  יגאל שמעון:

 ים לעובדי שפ"ח. אין גם תקנ  :דובר

 100%לא, יש תקנים. אבל הם מעדיפים, זה כמו עובדות סוציאליות, אין  חנה גולן:

 משרה, הן מעדיפות לעבוד פחות משרה ולעסוק גם בדברים פרטיים. 

 אפשר להעלות להצבעה?   אתי ברייטברט:

 כן.  עדי ברמוחה:

 אחד.  מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים? כולם פה  אתי ברייטברט:

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

  בעד )פה אחד(: 15
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, 

 רפי בן מרדכי,  חיים שאבי, יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן,
 ארנון אברמוב.

 
 : 25/19החלטה מס' 

חוץ גם -ק בעבודת)א( ו)ב( : " רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסו 180לפי סעיף 
 על מנת לקבל פרס".

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.    א.י.מועצת העירייה מאשרת את בקשת 

 .25.2.2020עד לתאריך  קף אישור היתר זה יהיה בתו
============================================================= 

 )א( לפקודת העיריות 180יא. בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף 
 א.ב. -)נוסח חדש( ל      

 

 ור לסעיף י"א, אותו דבר. נעב  אתי ברייטברט:

 מה שאמרתי רק קשורה לבן אדם. זה  אמיר כוכבי:

אותה הצעה, את אותו נושא שהיה בסעיף י' לגבי אותו עובד, אנחנו נפנה   אתי ברייטברט:

את זה לעובד א.ב. שאת שמו אתם קיבלתם. בהתאם לאותם המסמכים 

שקיבלתם שהוגשו לעיון החברים מחליטה המועצה לאשר את בקשת א.ב. 

ל פרס. אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקב

. לפני שנעלה להצבעה יש למישהו לומר משהו? אפשר 25.2.20לתאריך 
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 להעלות להצבעה? מי בעד? כולם פה אחד? אוקיי תודה רבה. 

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

  בעד )פה אחד(: 14
 , נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי

 יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, , אביבה גוטרמן, רפי בן מרדכי, ארנון אברמוב.
 

 :26/19החלטה מס' 
חוץ גם -בעבודת ק)א( ו)ב( : " רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד העיריה לעסו 180לפי סעיף 

 על מנת לקבל פרס".

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.  . בא.מועצת העירייה מאשרת את בקשת 

 .25.2.2020עד לתאריך  אישור היתר זה יהיה בתוקף 

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

 

 רבה לכולם.  תודה רבה הסתיימה הישיבה, תודה אמיר כוכבי:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 אתי ברייטברט

 מרכזת ישיבות המועצה

______________ 

 אמיר כוכבי

 ראש העירייה


