
               

 עיריית הוד  השרון
  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס' 

ן, שלישימיום   25.06.2019, טתשע" כ"ב סיוו
        223649 

 

 נוכחים:

 ראש העירייה   -  אמיר כוכבי

 סגנית ומ"מ ראש העירייה -  יעל ברזילי

 סגן ראש העירייה  -  מאיר חלוואני

 הסגן ראש העיריי -  שירי נאור 

 מועצהחבר  -   רן יקיר

 חברת מועצה  - כנרת אלישע כהן

 חברת מועצה - עדי פרילינג אנקורי

 חבר מועצה -  נדב דואני

 חברת מועצה -  עדי ברמוחה

 חבר מועצה -   משה חנוכה

 מועצה חבר -  יגאל שמעון

 חברת מועצה -  יפעת קריב

 חברת מועצה -  אביבה גוטרמן

 החבר מועצ -  ארנון אברמוב

 
 נעדרו מהישיבה

 
 חברת מועצה -  רינה שבתאי

 חבר מועצה   -  חיים שאבי 

 חבר מועצה -  רפאל בן מרדכי

 

 משתתפים:

 מנכ"ל העירייה -  היילפרןרן   

 יועמ"ש העירייה  -  ירון סולברג  

 גזבר העירייה  -   בני זיני  

 מהנדס העירייה  - סרג'יו וולינסקי

 מח נכסיםמנהלת  - איילת לרר מילאנו

 מרכזת ישיבות מועצה  -  אתי ברייטברט  

   

 

   



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

2 
 

 

 :על סדר היום

 

 שאילתות של חברי מועצה  .א

 

 עמותת קליק בית יקינטון –אישור הסכם הקצאה  .ב
קהילה למען יזמות  – עמותת קלי"קאישור מועצת העיר להסכם הקצאה בין העירייה לבין  נושא:

בהתאם  6453בגוש  278ירוני ברח' יקינטון על חלקה ( בנוגע למבנה ע580044378לקשישים )ע.ר. 
 לפקודת העיריות. 188להוראות סעיף 

 כנספח א'. מצורף רצ"ב העתק חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה וכן נוסח הסכם ההקצאה
 

  הצעת החלטה:
עמותת מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה בהסכם הקצאה בנוסח לעיל בין העירייה לבין 

( בנוגע למבנה עירוני ברח' יקינטון על חלקה 580044378קהילה למען יזמות לקשישים )ע.ר.  – "קקלי
 לפקודת העיריות. 188בהתאם להוראות סעיף  6453בגוש  278

 

 לב העיר –אישור הסכם חכירה  .ג
()ד( לתקנות העיריה 2) 3אישור מועצת העיר להתקשרות העיריה בפטור ממכרז לפי סעיף  נושא:
לפקודת  188וכן להתקשרות העירייה בעסקה במקרקעין לפי סעיף  1987 –התשמ"ח  ים( )מכרז

 -ו 189,188,137העיריות )נוסח חדש( שלפיה העירייה תתקשר בסכם חכירה עם בעלי הזכויות בחלקות 
. בנוגע לשימוש בשטח התת קרקעי מתחת לדרך ציבורית, כמפורט בנוסח הסכם 6455בגוש  190

  החכירה.
העתק חוות דעת היועץ המשפטי ומנהלת מחלקת נכסים לראש העירייה וחברי מועצת העיר להם  רצ"ב

       .כנספח ב'. מצורף מצורפת טיוטת הסכם החכירה
 

 : הצעת החלטה
()ד( לתקנות העיריה )מכרזים( 2) 3מועצת העיר מאשרת את התקשרות העיריה בפטור ממכרז לפי סעיף 

לפקודת העיריות )נוסח  188ת העירייה בעסקה במקרקעין לפי סעיף וכן להתקשרו 1987 –התשמ"ח 
. 6455בגוש  190 -ו 189,188,137חדש( שלפיה העירייה תתקשר בסכם חכירה עם בעלי הזכויות בחלקות 

בנוגע לשימוש בשטח התת קרקעי מתחת לדרך ציבורית, בהתאם לתנאי טיוטת ההסכם המצורפת 
 .כנספח ב' לחוות הדעת

 

 מיחי:עמותת ע .ד
אישור מועצת העיר לעדכון הפרוגרמה למבנה ציבור כך שהשימוש במגרש ביעוד שב"צ ברח'  נושא:

ישמש למטרת שירותי קהילה ורווחה וכן  6566בגוש  226-ו 131,133הידיד המהווה חלק מחלקות 
אישור מועצת העיר להמלצת ועדת הקצאות בעניין הקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי רב 

  לעמותת עמיח"י 6566בגוש  226-ו 131,133יתי בשטח קרקע ברח' הידיד הידוע גם כחלק מחלקות תכל
 ( 58-024312-9עמותת משפחות לילדים חריגים )ע.ר  -

  כנספח ג'מצורף  רצ"ב העתק המלצת ועדת ההקצאות למועצת העיר.
 

  הצעת החלטה:
שהשימוש במגרש ביעוד שב"צ ברח' הידיד עדכון הפרוגרמה למבני ציבור כך   מועצת העיר מאשרת את

ישמש למטרת שירותי קהילה ורווחה. כמו כן מאשרת  6566בגוש  226-ו 131,133המהווה חלק מחלקות 
מועצת העיר את הקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי רב תכליתי בשטח קרקע ברח' הידיד 

עמותת משפחות לילדים חריגים  -  יח"ילעמותת עמ 6566בגוש  226-ו 131,133הידוע גם כחלק מחלקות 



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

3 
 

 ( וזאת בהתאם לתנאים שבהמלצת ועדת ההקצאות למועצת העיר.58-024312-9)ע.ר 

 

 מחיקת חובות והסכמי פשרהלאישור בקשות  .ה
 5/2012לפי חוזר מנכ"ל  338,339הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה עפ"י הסעיפים 

 :שרהבקשות הוגשו למחיקת חובות ו/או הסכמי פ  3
 הסכם פשרה. – בקשה  1
 בקשות למחיקה. –בקשות  2

כל בקשה נבחנה עפ"י אמות המידה שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים העוסק באופן מחיקת חובות 
 ו/או הגעה לפשרות. 

הבקשות שהוגשו, אושרו ע"י הגזבר, היועמ"ש וראש העירייה, בהתאם להליכים הנדרשים עפ"י נוהל 
 כנספח ד'סבר הגזבר. מצורף מצ"ב ה משרד הפנים.

 
 הצעת החלטה:

 הבקשות למחיקת חובות והסכמי פשרה כפי שהוגשו למועצה. 3מועצת העירייה מאשרת את 

 

 . 2019אישור תיקון/עדכון חלוקת כספי התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים  .ו
 :הסבר

 . 2019לשנת הכספים אושרו התמיכות לגופים ציבוריים  30.4.19מיום  8/19בישיבת המועצה 
בנתונים שהובאו לאישור המועצה נמצאו טעויות סופר וכן דרישה לעדכון חלוקת כספי התמיכה 
לעמותת משיבת נפש. ועדת התמיכות התכנסה לעדכון/תיקון הטעויות לקראת הבאתם לאישור 

 המועצה. 
  כנספח ה'פרוטוקול ועדת תמיכות  מצורף 

   . כנספח ו'וריים לאחר העדכון/תיקון  מצורפת טבלת חלוקת התמיכות לגופים הציב
 
 

הוקפאו עד לסיום בדיקת כפילות המימון עבור  ₪ 30,000על סך  משיבת נפשכספי התמיכה לעמותת  .א
פעילות המגידים ע"י החברה לקידום החינוך והתרבות בע"מ. גזבר העירייה ערך בדיקה מול מנכ"ל 

את ההתקשרות עם עמותת משיבת נפש  סיימהחברה החברה לקידום החינוך והתרבות ונמצא כי ה
. כעת שהסתיימה הבדיקה וההקפאה הוסרה, הסכום הכולל המחולק לשלוש 2018בחודש יוני 

ולכן גם החלק היחסי של העמותות ₪   75,000הינו  פעילות דת יישוביתהעמותות הפועלות בתחום 
 הנוספות בתחום זה  השתנה בהתאם ולפי החלוקה הבאה:

 

 
 
 

 שם העמותה תחום

הוצג בישיבת במועצה  
8/19 

 לאחר עדכון/תיקון
 הפרשים

תמיכה 
 ישירה

תמיכה  תמיכה עקיפה
 ישירה

תמיכה 
 עקיפה

 דת

 ₪ + 1,483 ₪  40,000 ₪  27,429 ₪ 40,000 ₪ 25,946 קהילת יונתן

גרעין תורני קהילת 
 מורשת 

19,054 ₪ ----------- 20,143  ₪ ------- 1,089 + ₪ 

 ₪  27,428 ------- ₪  27,428 התמיכה הוקפאה עד לבירור יבת נפשמש

 
 סה"כ

45,000 ₪ 
 

סה"כ     
75,000 ₪ 

 30,000 ₪ 
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מודגש בטבלאות שנשלחו לחברי המועצה נפלו טעויות סופר. להלן הפרטים לאישור לאחר התיקונים ) .ב
 (:באפור

 

 
 

 :הצעת החלטה
כמפורט  2019מועצת העירייה מאשרת את התיקונים והעדכונים בחלוקת כספי התמיכות לשנת 

 בהזמנה.
 

 המועצה מן המניין אישור פגרה של ישיבות  .ז
לתקנון בדבר ישיבות מועצה, זימונן והנוהל בהן מתבקשת מועצת העירייה לאשר  5בהתאם לסעיף 

 . 2019אוגוסט וספטמבר בשנת פגרה של ישיבות מועצה מן המניין חודשיים בשנה, בחודשים 

 
 : הצעת החלטה

אשרת מועצת העירייה את הפגרה לתקנון בדבר ישיבות המועצה, זימונן והנוהל בהן מ 5בהתאם לסעיף 
 . 2019אוגוסט וספטמבר בשנת לישיבות מועצה מן המניין בחודשים 

 

 אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפרישה .ח
 :הסבר

, לא תתאפשר אלא 70"הארכת שירותו של עובד מעבר לגיל  11סעיף  4/2014לחוזר מנכ"ל בהתאם 
אש הרשות המקומית באישור המועצה ולאחר המלצתה מטעמים מיוחדים שיירשמו על פי החלטת ר

 כנספח ז'מצורף  4/2014של הועדה להארכת שירות". חוזר מנכ"ל 
מעבר לגיל  מ.ק.המלצת הוועדה ובחתימת ראש העירייה לאישור הארכת שירותה של העובדת 

 הפרישה. 
 

 :הצעת החלטה
)סיום שנת הלימודים   31.8.2020מועצת העירייה מאשרת הארכת שירות לעובדת מ. ק. עד לתאריך 

 הבאה(  

 

 

 שם העמותה תחום

הוצג בישיבת במועצה  
8/19 

 לאחר תיקון
 הפרשים

תמיכה 
 ישירה

תמיכה 
 עקיפה

תמיכה 
 ישירה

תמיכה 
 עקיפה

תנועות 
 הנוער

תנועת הצופים 
 בישראל העבריים

200,683  ₪ 38,500  ₪ 216,433  ₪ 38,500  ₪ 15,750  ₪ 

תנועת הנוער 
 העובד והלומד

177,105  ₪ 80,000  ₪ 192,855  ₪ 80,000  ₪ 15,750  ₪ 

 ₪  15,750 -------- ₪  63,212 -------- ₪  47,462 תנועת בני עקיבא

 תרבות
התזמורת 

 הסימפונית 
 דורית-בין

 ₪  116,400 ש"ח 60,000 ₪ 120,000
60,000 

 ש"ח
3,600  ₪ 
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)א( )ב( לפקודת העיריות  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .ט
 א.א.: -)נוסח 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 167לפקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים  אלא שבנוגע
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)
 יצור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,  מסחרי או ( אין בה כדי ל3)

 עניני עם העיריה;     
 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)

לעסוק  א.א.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה מועצת העיר לאשר את בקשת 
 24.6.2020עד לתאריך  יתר זה יהיה בתוקף בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.  אישור ה

 

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

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

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

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)
 צור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,  מסחרי או ( אין בה כדי לי3)

 עניני עם העיריה;     
 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)

לעסוק  א.ב.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה מועצת העיר לאשר את בקשת 
 24.6.2020עד לתאריך  תר זה יהיה בתוקף בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.  אישור הי

 

)א( )ב( לפקודת העיריות  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יא
 ב.צ.: -)נוסח 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 167פקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים אלא שבנוגע ל
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)
 ור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,  מסחרי או ( אין בה כדי ליצ3)

 עניני עם העיריה;     
 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)

לעסוק  ב.צ.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה מועצת העיר לאשר את בקשת 
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 24.6.2020עד לתאריך  ר זה יהיה בתוקף בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.  אישור הית

 

)א( )ב( לפקודת העיריות  180בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים )סעיף  .יב
 ל.ד.: -)נוסח 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 167פקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים אלא שבנוגע ל
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)
 ור התקשרות בין העובד לבין אדם, תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי,  מסחרי או ( אין בה כדי ליצ3)

 עניני עם העיריה;     
 ( העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה.4)

לעסוק  ל.ד.בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה, מחליטה מועצת העיר לאשר את בקשת 
 24.6.2020עד לתאריך  זה יהיה בתוקף  בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס. אישור היתר

 
 '. הצעות לסדר חברי מועצהגי

 

 : 15.05.19מיום  אביבה גוטרמןהצעתה לסדר של חברת המועצה  .1
 הסבר להצעה: 

שנים בקשנו להוריד את אגרת השמירה שניגבת מכלל האוכלוסייה לשם שמירה על מוסדות החינוך 
ים במוסדות החינוך ולכן לא מובנת הגבייה מהם. בעיר. לרבים מהמשלמים ארנונה בעיר אין ילד

הגבייה אינה חוקית היות ונגבתה לצורך שעה בתקופה מסוימת אינה נדרשת כיום. לכן אני מבקשת 
 להסיר חיוב זה.   

 הצעת החלטה
 עיריית הוד השרון מבטלת את אגרת השמירה .בכל הערים שאינם בקו הגבול או בסכנת פיגועים בוטלה

  תה בתקופת האינתיפאדה.האגרה שנגב

 

 :15.05.19מיום  אביבה גוטרמןהצעתה לסדר של חברת המועצה  .2
 הסבר להצעה

חשיבותו של מוסד אקדמי בעיר הינו חשוב לכל הדעות כל עיר תשמח לקבל מוסד אקדמי זה שצבר 
לה מכמה סיבות: בעיית מקום שכן המכללה גד  מוניטין בכל הארץ. מיקומה של המכללה כיום בעייתי

 והתרחבה ישנן בעיות חנייה קשות.
 : הצעת החלטה

 עיריית הוד השרון תקצה שטח לבניית המכללה שערי משפט ומדע. עדיף שתמוקם באזור הרכבת שכן
   שיכול לפתור את בעיות החנייה.  תחסוך לסטודנטים הגעה עם רכבים ,מה

     

  21.5.19מיום  יגאל שמעוןהצעתו לסדר של חבר המועצה  .3
 ת הפגיעה בסטטוס קוו ובציבור הדתי מסורתי בעירעציר

 :הסבר להצעה
. 2004החברה לקידום החינוך והוקמה בשנת  מחלקת התרבות היהודית הינה מחלקה המופעלת ע״י

 100שיעורים בשבוע ו כ  25מגידי שיעור ורכז אחד שבסה"כ הם מוסרים   12במחלקה מועסקים 
משתתפים בניהם נשים, גברים,  2000 -"כ בכל המקומות כשיעורים בחודש, בשיעורים משתתפים בסה

נוער וילדים המשתייכים למגזר החרדי בעיר, מצד שני ישנו מגזר דתי לאומי שיש לו פעילות תורנית 
צרכי  ואותו תקצבה המחלקה לתרבות תורנית יוזמות ומורשת בעירייה בניהולו של אילן שרעבי 

מי הם שונים ולכן כל מחלקה דאגה למגזר שאליו היא התרבות בין מגזר חרדי למגזר דתי לאו
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כמובן שיש אירועים משותפים כגון: תהלוכת לג בעומר וכאלו. חברי המועצה צריכים להכיר  משתייכת, 
משתייך לדתי לאומי ולכן   במגזר החרדי שנמצא בעיר, אתן לכם דוגמא: הרב הולשטיין מכיכר מגדיאל 

הרב אריאל מדמון מגיל עמל משתייך לציבור חרדי, מקווה  רנית,יש לו את התקציבים של תרבות תו
של  מאפליה  שיבינו את ההבדל ולכן לפטר ולסגור את המחלקה זו פגיעה במגזר שלם שהפך להיות פגוע 

כמו שמבינים שהקהילה הגאה  עיריית הוד השרון, כך שההצעה לייעל ולחבר את המחלקות זה לא נכון 
ים תרבות שונה והעירייה מתקצבת אותם בגלל שיש צורך שוויוני כך גם בעיר הלהט"בים הם צורכ

עובדים ולשלוח אותם הביתה היות והם חרדים? זה  13לציבור החרדי צריך שוויון,  השאלה מדוע לפטר 
  שראש העיר לא רוצה חרדים בעירו זה לא אומר שהם לא גרים ותושבי העיר

 הצעת החלטה 
לעירייה לקחת אחריות על פעילות המחלקה לתרבות יהודית שקוצצה מועצת העיר מחליטה להורות 

 .2019בתקציב העירייה לשנת 
העירייה תפעיל שיעורי תורה ואירועים לרווחת הציבור החרדי והדתי בעיר בחגים ובמהלך השנה, כפי 

תידים שמפעילה לרווחת הציבור הכללי, ובתוך כך לקלוט בעירייה ו/או במועצה הדתית את העובדים שע
  לסיים תפקידם בחברה לקידום החינוך.

 

  11.6.19מיום   יפעת קריבהצעה לסדר של חברת המועצה  .4
 הצעה לסדר:    

מזה מספר שנים שמגן דוד אדום, עבר לשיטת  -  הקמת נקודת הזנקה למד"א בהוד השרון באופן מידי
ת שלו, ומנקודה זו האמבולנס הפעלה של "נקודות הזנקה". המדובר בנקודה, בה נמצא האמבולנס והצוו

 מוזנק לקריאות.
מד"א פועל, ככל המתאפשר מבחינתו, לצמצם את זמני ההגעה לחולה/פצוע ומקפיד על כך באופן  הדוק 

  עד לרמת בדיקת זמן היציאה של האמבולנס מרגע זמן ההקפצה ועד לזמן ההגעה לכתובת האירוע.
 הצעה החלטה:

בת הקמת נקודות הזנקה )אמבולנס וחדר צוות(  שייתן מענה מהיר עיריית הוד השרון תקצה שטח לטו 
 ויעיל לתושבי העיר בשעת חירום ומצוקה. 

לספק מענה מהיר יותר למגוון רחב של מטרתה מיקומה של נקודת ההזנקה משמעותי ביותר, *** 
 .אירועים באזור כולו

 

 
 
 

 *** תחילת הישיבה ***
 

חנו רוצים להתחיל בישיבת המועצה מן המניין ערב טוב לכולם, אנ  אתי ברייטברט:

 . ונתחיל עם עדכונים של ראש העיר ונמשיך בסדר היום. 10/19

זכיר מת של חבר המועצה יגאל שמעון שרק עדכון ראשון בחסות תזכור אמיר כוכבי:

, אושר ובריאות. 50אבל לא מביא עוגות, מזל טוב לכנרת כהן שחגגה 

 בישיבת מישהו מזכיר לי יום הולדתאני כבר מזהיר שבפעם הבאה ש

 המועצה בלי עוגה, אני שולח אותו להביא. 

 אני לא מברך אותו.  נדב דואני:

לא, לא, אתה יודע הברכה מגיעה. אנחנו עברנו כמה אירועים  אמיר כוכבי:

משמעותיים לעיר. עברנו את חודש הגאווה חודש בו ציינו במערכת 
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ה של הקהילות השונות שקיימות החינוך וגם בתוך העירייה את ההכל

בעיר, גם שולחנות עגולים, פרויקטים בשותפות עם איגי ארגון נוער 

גאה, גם שולחנות עגולים במערכת החינוך, גם הבלתי הפורמליים 

ותנועות הנוער. ציינו לראשונה מזה זמן רב בעיר את שבוע הספר, 

גם בערכי עשינו אותו ביחד עם סיפור חוזר, עמותה שיש בה חשיבות 

קיימות אבל שוב גם בערכי הכלה של קהילות עם צרכים מיוחדים. 

שמחתי לראות שם את רובכם. אנחנו עומדים לקראת השלמה של 

תכנית אב למבני חינוך, אנחנו קוראים לה למבני ציבור אבל בסוף 

כשאנחנו מסתכלים על זה אנחנו רואים שזה בעיקר מבני חינוך אז 

הפערים שנוצרו גם בגני ילדים וגם בבתי ספר  נדייק, כדי להשלים את

בעיר. אני מקווה שבקרוב נוכל להציג את זה גם במועצה גם במליאה, 

יש לנו משמעויות כלכליות לא פשוטות, אנחנו נערכים ללקיחת הלוואה 

כדי לאפשר התקדמות עם הפרויקטים שנמצאים באמת באיזה שהוא 

נות בית ספר למחוננים, לחץ זמן. אני אעדכן שאנחנו מתחילים לב

מתחילים את התכנון והבינוי של החווה החקלאית, התחלנו שיפוץ 

במתחם בית הספר הדמוקרטי כדי לאפשר שם את הצמיחה של התיכון, 

ועוד ועוד פרויקטים שעולים לא מעט כסף. כשהרעיון סביב תכנית האב 

שהתכנון יושפע גם הוא וישפיע בחזרה על התפיסה הפדגוגית של 

יחודית למערכת החינוך. במסגרת הזאת גם קיימנו ביקור ארוך אצל י

סמנכ"ל בינוי במשרד החינוך, וחזרנו משם עם לא מעט תובנות, גם 

התקציבים שקיימים במערכת, וגם על דברים שאנחנו עוד רוצים 

לקדם. אני אעדכן אתכם שאנחנו נמצאים בבדיקת היתכנות לפתוח בית 

חדים על הספקטרום האוטיסטי. בשאיפה ספר לילדים עם צרכים מיו

שלנו באופן זמני כבר בשנה הקרובה, למרות שמשרד החינוך כרגע 

חושב שיהיה נכון להיערך לשנה שלאחר מכן. ובמקביל אנחנו מקדמים 

בנושאי תכנון ובנייה, גם על זה נדבר במפורט במליאה כשנציג את זה 

ת שמקדמת המדינה , זאת תכני48כאן במועצת העיר סביב נושא תמ"א 

ואנחנו כרגע נמצאים בה כמשקיפים בוועדות ההיגוי, ואנחנו 

משתמשים בזה כדי להכניס את הרצונות שלנו בנושאי תחבורה 

פתרונות תחבורה לעיר, אני יכול להגיד לכם שהצלחנו להזיז לא בכל 

ההיבטים שרצינו אבל כבר בחלקם את התוואי של המטרו שמתוכנן 

ו נמצאים בדיון ובניסיון להביא קו של הרכבת הקלה בעיר, אנחנו עכשי

שיגיע גם הוא אל הצד הדרום מזרחי של העיר, עד לכיוון גיל עמל 

 . אנחנו נתחיל בקרוב, עד לבית אביבה? 531ואולי אפילו עד למפגש עם 

 אליי? אני לא זקוקה.  אביבה גוטרמן:

ו לעשות תכנית אב אנחנו מתקדמים עם פרויקט הנת"צ שמאפשר לנ אמיר כוכבי:
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לתחבורה ציבורית, ועם הדבר הזה אנחנו נצא לשיתוף ציבור בקרוב, 

כדי לשמוע את הצרכים של תושבות ותושבי העיר. יש עוד לא מעט 

יגיע לכאן  עדכונים, נספר שבתקופה הקרובה אנחנו גם נגיע למפגש או 

מנכ"ל דואר ישראל והסמנכ"לים שלו כדי לייצר פתרונות, זאת חברה 

שעוברת הרבה מאוד קשיים ומי שמרגיש אותה זה אנשים בקצה, 

אנחנו רואים את זה גם בנווה נאמן, גם באזורים אחרים ואנחנו מנסים 

בעצם לייצר מולם איזה שהיא מערכת שתאפשר לנו לתת פתרונות, אז 

שתדעו שזה יטופל. יש גם פניות של תושבים בעניין, בקיצור יש לא 

פרק, חלק מהם גם מגיעים מכם. אם יש מעט נושאים כאלה על ה

נוכל לדבר עליהם בהמשך.   שאלות, אז 

אנחנו נעבור לסעיף הראשון שזה שאילתות של חברי המועצה. נתחיל   אתי ברייטברט:

-בשאילתה הראשונה של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום ה

. מדוע לא קושטה העיר בתאורה ודגלים כפי שהיה בכל השנים, 15.5.19

שנים שהנני גרה כאן ומעולם לא קרה.  34-ני מדברת לפחות בא

תושבים רבים פנו אליי בשאלה זו וסיפרו על תחושה קשה ואף 

השתמשו בביטוי עיר עצובה, אגב גם אני הרגשתי כך. והתשובה 

שניתנה: העיר קושטה כבעבר כולל תאורה קבועה שנרכשה והושארה 

 תליית דגלוניחלטה למנוע את לאירועים נוספים. השינוי היחיד נבע מה

הפלסטיק הצבעוניים שאולי מעניקים תחושת חגיגיות אך פגיעתם 

יוזמן הציבור בסביבה אנושה. לקראת האירועים החגיגיים הבא ים 

המשמרים את ערכי הקיימות ואיכות  להציע קישוטים עירוניים

הסביבה. נעבור לשאילתה הבאה, שאילתה של חבר המועצה יגאל 

  -שמעון

,  אביבה גוטרמן: אני רק רוצה משהו להגיד, להגיד שזה היה כמו שכל פעם זה לא נכון

זה ממש לא נכון. ואף שכונה, אני אומרת לך, תמיד בשכונות יש לפחות 

ברחוב הראשי של השכונה היו דגלים, עזוב את הקישוטים הצבעוניים, 

 ן. דגלים משהו, לא היה. ואל תגיד לי שהיה אותו דבר, זה לא נכו

 היה יותר דגלים, היה גם את דגלי עיר.  נאור שירי:

כן, היה יותר דגלים? לא היה אותו דבר, ולא רק אני אומרת את זה,  אביבה גוטרמן:

ויכול להיות אני נמוכה קטנה לא רואה, יכול להיות, אבל יש אנשים 

  -שיותר גבוהים

 הסתירו.  אמיר כוכבי:

 והתלוננו.  יש להם יכולת לראות אביבה גוטרמן:

  -נוציא פירוט של הרחובות שתראי אמיר כוכבי:
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 לא באמת אמיר.  אביבה גוטרמן:

 

אני אומר, נוציא לך פירוט של הרחובות שתראי באיזה רחובות היו  אמיר כוכבי:

 דגלים. 

טוב, מה שחשוב פה שזה... בסדר? זה מקובל עליי שצריך לשאול,  אביבה גוטרמן:

 ן שאנשים יהיו מרוצים. ולראות איך מקשטים נכו

אוקיי, נעבור לשאילתה הבאה, שאילתה של חבר המועצה יגאל שמעון   אתי ברייטברט:

תוקצב סעיף פסטיבלים  2019. בתקציב העירייה לשנת 21.5.19-מיום ה

אבקש לקבל את רשימת התהלוכות ₪,  526,000ותהלוכות בסך 

לוכות וכל וצפי ביצוען. הפירוט של התה 2019המתוקצבות לשנת 

האירועים מופיעים כאן בטבלה, מיותר שאני אקרא אותם, אתם 

 יכולים לעיין. אם אין הערות אפשר להמשיך. 

 ₪?  1,000-איפה ה יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -₪ 526,000לא, זה  יגאל שמעון:

 כן. ₪  1,000חסר  אמיר כוכבי:

 ₪.  1,000חסר  יגאל שמעון:

 תכנן את התוכנית. זה מי ש אמיר כוכבי:

 , זה לא מחיר סופי. -, בדרך כלל מדובר כ-טוב, מדובר על כ יגאל שמעון:

ברור, יש גם שאיפה להוריד חלק מהעלויות ואז להוסיף דברים  אמיר כוכבי:

 אחרים. 

 אפשר להמשיך?   אתי ברייטברט:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

  -תודה. השאילתה השלישית  אתי ברייטברט:

  -הלאה, היא לא נמצאת בי:אמיר כוכ

 לא, לא, אל תוריד את זה.  אביבה גוטרמן:

 מה זאת אומרת היא לא נמצאת.  אמיר כוכבי:

 אבל אנחנו יחד.  אביבה גוטרמן:

 את לא חתומה עליו.  אמיר כוכבי:

 סליחה רגע למה?  אביבה גוטרמן:
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 יש חוקים.  אמיר כוכבי:

 איך שרוצים. אין חוקים, מה זה חוקים?  אביבה גוטרמן:

 בוודאי.  אמיר כוכבי:

 מה הבעיה עם השאילתה הזו? גם אני רוצה לשאול.  אביבה גוטרמן:

 שיש פה דיון ארנונה, שתשאל את זה בארנונה.  אמיר כוכבי:

 זה מקובל גם עליי, אבל אני יכולה לנהל את זה, מה הבעיה?  אביבה גוטרמן:

 אז תעלי את זה בארנונה.  אמיר כוכבי:

 נו באמת אמיר.  ה גוטרמן:אביב

 השאילתה היא שמית היא לא סיעתית אביבה.  עדי ברמוחה:

  -חבר'ה אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:

 כל דבר שאנחנו אומרים זה יחד.  אביבה גוטרמן:

 את השם. ו ..אז תוסיפו שאילתה של עדי ברמוחה:

.  אביבה גוטרמן: .  אני חושבת כמוה, ואני חושבת שצריך.

 אבל היא שמית, שאילתה היא שמית.  י ברמוחה:עד

 וצריך לדון, למה לדחות את זה, למה?  אביבה גוטרמן:

 אנחנו לא דוחים כלום.  אמיר כוכבי:

 זה שאילתה זה לא הצעה לסדר, זה שאילתה.  עדי ברמוחה:

 אבל יש מה לדבר על הדבר הזה.  אביבה גוטרמן:

 זה שאלה תשובה. אבל לא מדברים על שאילתה,  עדי ברמוחה:

 יש לך דיון על ארנונה שלם.  אמיר כוכבי:

 אז תגישי את זה בהצעה לסדר, אבל זה שאלה תשובה.  עדי ברמוחה:

 טוב, תקריאי אותה.  אביבה גוטרמן:

 תקריאו אותה תנו תשובה וזהו, אין לכם משהו אחר.  יגאל שמעון:

  -ניות ולא רלוונטיותאת רוצה תקריאי, אם את בעד שאילתות קנטר אמיר כוכבי:

 למה קנטרני?  אביבה גוטרמן:

 תקריאי.  אמיר כוכבי:

 למה קנטרני?  אביבה גוטרמן:
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 את מוזמנת להקריא.  אמיר כוכבי:

 

מהם השינויים לטובת תושבי העיר עליהם אנו מצביעים בצו הארנונה  אביבה גוטרמן:

 בישיבה זו, בדגש על שינויים הקשורים לנושא מדידות השטחים

 . 1200המשותפים ודגש על העוול המתמשך הקיים במתחם 

 זה שאילתה שקובעת בעצם השאלה כבר את התשובה.  עדי ברמוחה:

.  אביבה גוטרמן: . על מנת לא ליצור מצג שווא, אבקש שהתשובה לא תתייחס לשינויים.

במשרד הפנים של אישור אי אישור הטייס האוטומטי, אלא אישורים 

צת העיר וראש העירייה בנושא מדידות השטחים מבפנים בהחלטת מוע

המשותפים, והחלטות מעשיות נוספות לטובת תושבי העיר. על זה אני 

  -יכולה להגיד, הרי כולנו דיברנו על זה בכל חוגי הבית

  -העלית, העלית אמיר כוכבי:

  -רגע אביבה גוטרמן:

 לא, לא, רגע תני לענות, העלית שאילתה.  אמיר כוכבי:

  -במסגרת השינויים גוטרמן:אביבה 

 לא, לא.  אמיר כוכבי:

 תקראו אתם.  אביבה גוטרמן:

יש את התשובה הזאת ונצמיד אותה לפרוטוקול, ולך אביבה אני אומר,  אמיר כוכבי:

 7דרישה של המועצה כמו שעולה פה עוד מעט לוותר על הכנסה של 

  -₪מיליון 

 אין לי מושג על מה.  אביבה גוטרמן:

מטייס אוטומטי שזה חוק, ואנחנו מבקשים לבטל אותו, שיבוא חבר  בי:אמיר כוכ

 המועצה או חברת המועצה שיגיד שזה לא משהו משמעותי לתושבים. 

  -אמיר זה אביבה גוטרמן:

  -זה משהו משמעותי לתקציב העירייה אמיר כוכבי:

נו אביבה גוטרמן: עד לכל אתה לא יכול להוריד אותו מסיבה פשוטה, ההסדר הזה הוא 

יודע את זה, לכן קשה להוריד את זה, בשביל זה משרד  המשכורות, אתה 

 הפנים לא נותן. 

ולכן גם עשינו תכנית כדי להראות להם למה אנחנו יכולים להוריד את  אמיר כוכבי:

זה, ואם הם לא יאשרו אז ההצעה לסדר שלך שהיא כבר ניתנה כהוראה 

השמירה, שזה יוצא פחות את אגרת  2.58%-מזמן, זה להביא במקום ה
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 או יותר אותו סכום. 

 אותו סכום?  אביבה גוטרמן:

כן, מה לעשות. אי אפשר גם וגם וגם, אבל אם משרד הפנים לא ייתן את  אמיר כוכבי:

זה, אז הוא יקבל את הקיצוץ מאגרת השמירה. אז אני אומר אפשר 

ש פה לשאול שאילתות, ואפשר לבקש זה, אבל לא צריך להיות קנטרן, י

  -עירייה

 לא זה לא קנטרנות.  אביבה גוטרמן:

 8-העירייה היחידה בסביבה, יש פה חברי מועצה מחזיקי תיקים שעם ה אמיר כוכבי:

יופי של עבודה₪ מיליון  ₪7 מיליון    -יכלו לעשות 

  -אמיר, כולם דיברו אביבה גוטרמן:

נבקש לבטל, וגם  והם באים ואומרים אנחנו לא נעלה את זה, ואנחנו אמיר כוכבי:

יודעים שהפתרון אם משרד הפנים לא יאשר את זה, זה לבטל את אגרת 

 השמירה, אז די עם הקנטרנות אביבה. 

 1200אמיר זה לא קנטרנות, עוד פעם אתה עצמך הובלת יחד עם מתחם  אביבה גוטרמן:

 את הנושא של שינוי סיווגים וכל הדברים האלה. 

.  אמיר כוכבי:  נכון

 כי להוריד בצורה אחרת קשה יותר.  רמן:אביבה גוט

.  אמיר כוכבי:  נכון

  -על זה אני תוהה איפה אביבה גוטרמן:

 אז הנה יש לך שם תשובה, עד שלא ייגמר פרויקט המדידות, לעירייה אמיר כוכבי:

את היכולת לדעת בכלל איפה כמה ובטח לא מה המשמעות של  אין

 העירייה. 

 בכסף.  צריך לכמת את זה עדי ברמוחה:

  ומתי ייגמר המדידות? אביבה גוטרמן:

 שיתחיל.  עדי ברמוחה:

 אין תקציב למדידות, גם זו בעיה.  אביבה גוטרמן:

  -יש תקציב אמיר כוכבי:

 שאלה שמדדו הם משלמים והשאר לא.  אביבה גוטרמן:

אז אני אתן בקטנה, פרויקט המדידות יחודש בקרוב, כשהדגשים  אמיר כוכבי:

יתנו הם קודם כל לבדוק מחדש את החברה הראשונה, לצוותים שי

שפעלה בעיר והמדידות לא מקובלות גם על העירייה וגם על התושבים, 
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והדבר השני לייצר מנגנון בדיקה מהיר לכל מי שיש לו תלונות ומשם 

נתקדם ביחד עם, סליחה לא אמרתי את זה מבני ציבור. זאת אומרת 

דעת מה המשמעויות של הדברים העירייה גם תמדוד את עצמה, כדי ל

האלה, כי גם את זה עד היום לא עשו, אז זה ייקרה. להגיד לך אם זה 

ייקרה עד סוף השנה או עד סוף השנה הבאה, לא יודע, אבל זה ייקרה 

וזה יאפשר לנו גם לטפל בצו לעומק. אבל פה יש אמירה, יגיד את זה שוב 

למשרד הפנים. אתה לא אחר כך כשנדבר על צו הארנונה, יש פה אמירה 

יכול במשך שנים לא לתת לנו לשנות פסיק בצו מצד אחד, ומצד שני 

אחוזים שנה אחרי שנה. אז אנחנו לא  X-לבוא ולכפות עלינו להעלות ב

רוצים את העלאת האחוזים הזאת, אלא אם תיתן לנו לעשות ככה וככה. 

לעשות  ואם נצטרך גם נלך איתם הלאה לבתי משפט כדאי, כי הגיע זמן

 סדר בדבר הזה. 

נותן  אביבה גוטרמן: בטייס האוטומטי זה בעיה, מהסיבה אמרתי לך עוד פעם, כי זה 

  -פתרון לעליות של המשכורות

  -אנחנו מכירים את הבעיות, אביבה אבל אנחנו מכירים אמיר כוכבי:

אז מאיפה תוציא את זה? אתה גם צריך להוציא את זה מאיזה שהוא  אביבה גוטרמן:

 מקום. 

.  אמיר כוכבי:  נו נכון

 עלייה כל שנה מאיפה תביא?  אביבה גוטרמן:

 אפשר להתייחס גם?  יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

 אני יכול להתייחס?  יגאל שמעון:

 שאילתה.  עדי ברמוחה:

 . קודם נשנה את צו הארנונה אמיר כוכבי:

 טוב.  יגאל שמעון:

 ות, אז זה אני שמחה לשמוע שמודדים שוב. בסדר, שיגמרו המדיד אביבה גוטרמן:

 אז רגע, את התשובה הקראתם לפרוטוקול או לא צריך?  יגאל שמעון:

מובאת לאישור  2020במסגרת השינויים המבוקשים לצו הארנונה לשנת  אמיר כוכבי:

, 2.58%המועצה בקשה לביטול ההתייקרות האוטומטית בסך של 

, לאור העובדה שהעיר 0.32%של בסך  2019מצטרפת לבקשה דומה לשנת 

טרם השלימה את פרויקט המדידות, לא יהיה נכון לבחון שינויים 

מהותיים בצו הארנונה, כאשר התמונה העובדתית בנוגע לסך הנכסים 
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בעיר אינה מושלמת. כמו כן יצוין שבמסגרת השיקולים לשינויים בצו 

ה בערעור הארנונה יש לשים לנגד עינינו את הפגיעה בתקציב העיריי

? אוקיי. לאשר בפעם -מעמדה כרשות איתנה. בני, אתה הכנסת את ה

 הבאה אצלי את התשובות של בני. הלאה. 

 

 עמותת קליק בית יקינטון. –אישור הסכם הקצאה  ב.

 

עמותת קליק בית יקינטון. לנעבור לסעיף הבא אישור הסכם הקצאה   אתי ברייטברט:

 –העירייה לבין עמותת קליק  אישור מועצת העיר להסכם הקצאה בין

קהילה למען יזמות לקשישים, בנוגע למבנה עירוני ברחוב יקינטון על 

לפקודת העיריות.  188בהתאם להוראות סעיף  6453בגוש  278חלקה 

כמובן שכל הנספחים מצורפים אליכם, אתם קיבלתם אותם במיילים, 

 איילת את אתם גם יכולים לפתוח אותם באייפדים. ואנחנו הזמנו כאן

 להסבר בנושא. 

גם מכירים. מישהו  איילת, כולם אני לא חושב שיש פה יותר מידי מה אמיר כוכבי:

 צריך מעבר להצגה? 

 לא.  אביבה גוטרמן:

 לא, אין צורך.  יגאל שמעון:

 -את יכולה להעלות אמיר כוכבי:

 אז אפשר להעלות להצבעה? אני מעלה להצבעה מי בעד?    אתי ברייטברט:

 פה אחד.  אל שמעון:יג

 כולם פה אחד מהמשתתפים מהנוכחים? תודה רבה.   אתי ברייטברט:

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

 :הצבעה
 בעד)פה אחד(:  12

 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, 
 ה, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. משה חנוכ

 
 :75/19החלטה מס' 

 עמותת קלי"קמועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה בהסכם הקצאה בנוסח לעיל בין העירייה לבין 
בגוש  278( בנוגע למבנה עירוני ברח' יקינטון על חלקה 580044378קהילה למען יזמות לקשישים )ע.ר.  –

 לפקודת העיריות. 188בהתאם להוראות סעיף  6453
============================================================= 

 לב העיר. –אישור הסכם חכירה  ג.

 

נעבור לסעיף הבא. אישור הסכם חכירה לב העיר. נושא: אישור מועצת   אתי ברייטברט:
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)ד( לתקנות 2) 3העיר להתקשרות העירייה בפטור ממכרז לפי סעיף   )

העירייה מכרזים, וכן להתקשרות העירייה בעסקת מקרקעין לפי סעיף 

לפקודת העיריות, שלפיה העירייה תתקשר בהסכם חכירה עם בעלי  188

. בנוגע לשימוש בשטח 6455בגוש  190-ו 189, 188, 137הזכויות בחלקות 

 התת קרקעי מתחת לדרך ציבורית כמפורט בנוסח הסכם החכירה. כל

 בבקשה. .הנספחים צורפו

)חברת המועצה כנרת אלישע כהן עזבה את הדיון עקב ניגוד עניינים   

 לנושא הבא(

ניגוד עניינים  אמיר כוכבי: נציין לפרוטוקול שחברת המועצה כנרת כהן יצאה, יש 

 בסעיף הזה. איילת, סרג'יו מי מסביר? 

ם חכירה עם היזם, ההסכם שאנחנו מביאים לאישור המועצה זה הסכ :איילת לרר

שעומד להקים את המבנה על הבניין, על החלקה הזאתי, ובעתיד יעבור 

גם למי שירכשו דירות בבניין, לשימוש בשטח התת קרקעי מתחת לשטח 

הציבורי כחלק מהחניון של הבית הפרטי. סרג'יו תכף יציג את זה במצגת 

 ר ברורים. וככה ייתן את התמונה כולה, ואז אולי הדברים יהיו קצת יות

בניינים בין בן גמלא  2אני אגיד את זה בשפה לא של עורכי דין. יש  אמיר כוכבי:

לרמתיים, צריך לייצר שם זיקת הנאה לתוך חנייה מתחת לפני הקרקע. 

כדי לעשות את זה יזם אחד צריך לעשות דרך שטח ציבורי שעובר כדי 

ינים לא הבני 2הבניינים, אם לא היה צריך לשרת את  2שישרת את 

בניינים, ולכן היזם שעושה את זה צריך  2הייתה בעיה, צריך לשרת 

כאילו לקבל חכירה מתחת לפני הקרקע מהעירייה, כי זה עובר מתחת 

לשצ"פ וזכויות החכירה הם גם מתחת לפני הקרקע. אז בעצם צריך 

לעשות פה אישור של המועצה להסכם שלקח לחבר'ה פה לא מעט זמן 

 פעם ראשונה שעושים כזה.  לעצב ולבנות, זה

כן, יש לנו כאן מקרה שהוא מיוחד, שבו התב"ע קבעה שהמעברים יהיו  :איילת לרר

 דרך השטחים הציבוריים. 

 אני מבינה שאין שום אופציה אחרת.  אביבה גוטרמן:

 אין ברירה, תחשבי, תחשבי רגע.  עדי ברמוחה:

ובהתאם לה בעצם נדרשנו  אנחנו פועלים לפי ההוראות של התוכנית, :איילת לרר

הדרך  לעשות את ההסכם הזה. ברגע שהתוכנית הזאת אושרה,

גם לפרויקט מדרום יהיה  שמאפשרת כניסה למבנה הזה בעתיד תהיה

. השטח העל קרקעי ישמש עדיין כדרך ולחניות 1מקומה מינוס 

  -ציבוריות. בחומר ששלחנו לכם גם צרפנו

 ? יהיו חניות ציבוריות אביבה גוטרמן:
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 יהיו מספר חניות ציבוריות בשטח העילי.  :איילת לרר

 תני מספר, כמה?  אביבה גוטרמן:

  . 4-5 :איילת לרר

 לא להגזים.  נדב דואני:

.  אמיר כוכבי:  לא, זה לא שיש שם יותר מידי

  -כמה חניות :סרג'יו וולינסקי

 -כמה חניות ב :איילת לרר

העליונה, זאת אומרת קומת הקרקע, ועוד  חניות מסחריות בקומה 20 :סרג'יו וולינסקי

 חניות לטובת התושבים.  112

 זה דיירים לא תושבים.  אביבה גוטרמן:

 כמה יחידות דיור יש שם?  עדי ברמוחה:

 כן, כן, לטובת התושבים שירכשו.  :סרג'יו וולינסקי

 הדיירים.  אביבה גוטרמן:

  )מדברים יחד(

 להם גם את החניות?  רק שנייה, אנחנו מחכירים יגאל שמעון:

.  :סרג'יו וולינסקי .  רק את החלק הציבורי.

  הבניין? מה קורה עם החניות הציבוריות בתוך יגאל שמעון:

 החניות הציבוריות הם ציבוריות.  :סרג'יו וולינסקי

 לא, אבל זה בחלק של העירייה?  יגאל שמעון:

 בחלק של העירייה.  :סרג'יו וולינסקי

 זה בחלק של העירייה הם נכנסים דרך הבניין. אז אם  יגאל שמעון:

  -לא, זה רק בחלק העליון, בחלק התחתון זה רק רמפות שיורדות :סרג'יו וולינסקי

 הרמפות הם בשטח של העירייה?  יגאל שמעון:

 כדי שהם יגיעו לחניות.  אביבה גוטרמן:

 רק הגישה.  אמיר כוכבי:

  -ני מבקשאני יודע. אז מה שחשוב, מה שא יגאל שמעון:

אם תסתכלו בנספח א' לחומר שהעברנו לכם יש את התשריט של שטח  :איילת לרר

  , ואתה יכול לראות שבעצם הרמפה תהיה...החכירה
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אני זוכר, רק מה שחשוב, ביקשתי שהנושא הביטוחי יהיה בתוך  יגאל שמעון:

החכירה, הנושא של הביטוח, אני מבקש שיהיה רשום בפרוטוקול. מה 

תוך הרמפה ששייכת לעירייה נוסעים שם אנשים, ברגע שקורה ב

שהשימוש בבניין שייך לאותו קבלן, האחריות היא גם של העירייה. כי 

נוסעים ברמפה ששייכת לעירייה בשטח של העירייה, ואם חס וחלילה 

ייקרה משהו ברמפה הזו, זו אחריות של העירייה. אז צריך לקחת את 

 וחי. זה בחשבון ביטוחי, בנושא הביט

 נכנס להסכם.  :איילת לרר

 שאלות?  אמיר כוכבי:

 יש העתק שמאות איפה הוא, נספח ג' פה מופיע?  נדב דואני:

 כן, כן.  עדי ברמוחה:

   ?שאני אפתח לכם את זה   אתי ברייטברט:

 לא, אני רוצה לדעת כמה הם משלמים. כמה הם משלמים על זה?  נדב דואני:

נו עשינו שמאות מטעם העירייה, מדובר על, תכף אני לגבי התשלום אנח :איילת לרר

אנחנו ₪, אגיד לך, השמאות של העירייה מדברת על סכום של כמיליון 

   -אפשרנו להם

  -40במשך מה  נדב דואני:

 . 49 עדי ברמוחה:

  למשך כל תקופת החכירה.  :איילת לרר

 כל תקופת החכירה?  נדב דואני:

 . 49 עדי ברמוחה:

ה השטח של הדרך בעצם שמחכירים להם. אנחנו אפשרנו להם תקופה ז :איילת לרר

יום להגיש שמאות מטעמם, וככול שלא נגיע איתם להסכמה,  45של 

 ימונה שמאי מוסכם על שני הצדדים שיקבע את הסכום. 

 זה גם צריך לעבור רישום משרד הפנים ההסכם הזה.  אמיר כוכבי:

  -כן, בהסכם הזה :איילת לרר

 שיהיה ברור.  י:אמיר כוכב

יועבר לאישור משרד הפנים.  :איילת לרר  אחרי שהוא יאושר, 

 אפשר לעבור להצעת ההחלטה?   אתי ברייטברט:

רק אני אגיד עוד מילה אחת, אנחנו מאשרים פה בעצם שני דברים, דבר  :איילת לרר

אחד אנחנו מאשרים כאן אישור לפטור ממכרז למקרה הזה, ואישור לפי 
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 תקשרות בעסקה במקרקעין. בה 188סעיף 

 . 49-ל עדי ברמוחה:

אילת רק להבהיר שהחלק הראשון, כיוון שהרשות היא רשות איתנה לא  ירון סולברג:

רשות איתנה  פנים, אלא אם כן אנחנו לאזקוקה לקבל אישור ממשרד ה

אין צורך. העניין הוא שיש פה מעין פטור ממכרז, כי מבצעים עבודות על 

 מהטעם הזה אנחנו מעבירים לאישור של משרד הפנים. שטח ציבורי, אז 

אני אקרא את הצעת ההחלטה: מועצת העיר מאשרת את התקשרות   אתי ברייטברט:

( )ד( לתקנות העירייה, וכן 2) 3העירייה בפטור ממכרז לפי סעיף 

לפקודת העירייה,  188להתקשרות העירייה בעסקה במקרקעין לפי סעיף 

, 137הסכם חכירה עם בעלי זכויות בחלקות שלפיה העירייה תתקשר ב

, בנוגע לשימוש בשטח התת קרקעי מתחת 6455בגוש  190-ו 189, 188

לדרך ציבורית, בהתאם לתנאי טיוטת ההסכם המצורפת כנספח ב' לחוות 

 הדעת. אני מעלה להצבעה, מי בעד? פה אחד מהנוכחים, תודה רבה. 

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  12
 אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, 

 משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :76/19החלטה מס' 
()ד( לתקנות העיריה )מכרזים( 2) 3ממכרז לפי סעיף מועצת העיר מאשרת את התקשרות העיריה בפטור 

לפקודת העיריות )נוסח חדש(  188וכן להתקשרות העירייה בעסקה במקרקעין לפי סעיף  1987 –התשמ"ח 
. בנוגע 6455בגוש  190 -ו 189,188,137שלפיה העירייה תתקשר בסכם חכירה עם בעלי הזכויות בחלקות 

ך ציבורית, בהתאם לתנאי טיוטת ההסכם המצורפת כנספח ב' לשימוש בשטח התת קרקעי מתחת לדר
 .לחוות הדעת

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

 עמותת עמיחי.  ד.

 

  נעבור לסעיף הבא.   אתי ברייטברט:

 לקרוא לכנרת?  נדב דואני:

 קראתי לה.  עדי ברמוחה:

מיחי. אישור מועצת העיר לעדכון הפרוגרמה למבנה סעיף ד' עמותת ע  אתי ברייטברט:

ציבור, כך שהשימוש במגרש בייעוד שב"צ ברחוב הידיד, המהווה חלק 

ישמש למטרת שירותי קהילה  6566בגוש  226-ו 131, 133מחלקות 

ורווחה, וכן אישור מועצת העיר להמלצת ועדת ההקצאות בעניין הקצאת 

ליתי בשטח קרקע ברחוב קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי רב תכ

לעמותת  6566בגוש  226-ו 131, 133הידיד, הידוע גם כחלק מחלקות 
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עמותת משפחות לילדים חריגים, רצ"ב העתק המלצת ועדת  –עמיחי 

 הקצאות למועצת העיר, זה מצורף לכם כנספח ג'. 

 לא נפתח.  עדי ברמוחה:

 מה?   אתי ברייטברט:

 נפתח.  זה לא נפתח, הנספח לא עדי ברמוחה:

  -טוב, אנחנו מביאים בפניכם לאישור :איילת לרר

 אפשר לפתוח אותו פה?  עדי ברמוחה:

  -אני אפתח לכם את זה פה, יכול להיות שיש  אתי ברייטברט:

 כן, תפתחי פה.  עדי ברמוחה:

 הנה אם מישהו רוצה לראות... מה אתם רוצים לראות?   אתי ברייטברט:

  הקובץ לא מוכר. נאור שירי:

 לא, אי אפשר לפתוח.  עדי ברמוחה:

 המלצות ועדת ההקצאות. עדי, יש משהו שאת רוצה ספציפית?   אתי ברייטברט:

 לא ראיתי, לא ראיתי את המסמך הזה.  עדי ברמוחה:

 לא שמעתי.   אתי ברייטברט:

  היא לא ראתה את המסמך.  נאור שירי:

 טוב, שתיתן סקירה בינתיים.  נדב דואני:

אוקיי, מביאים לאישורכם את המלצת ועדת ההקצאות להקצות שטח  :איילת לרר

ברחוב הידיד, למטרת הקמת מרכז לימודי שיקומי רב תכליתי. מדובר 

בבקשה של עמותת עמיחי להקים מרכז שישמש גם ללימוד וגם לתעסוקה 

בעלי צרכים  45עד  21של אוכלוסיית המבוגרים בטווח גילאים של 

אן את הבקשה של העמותה. מדובר על הקצאה מיוחדים. צרפנו לכם כ

  דונם למטרה הזאתי.  3.5-דונם מתוך חלקה של כ 2של 

 דונם הנוספים?  1.5-יודעים מה מיועד ב נדב דואני:

   -עדיין לא באופן סופי, יש כמה :איילת לרר

ל נדב דואני:   -מה רעיונות? אבל זה לא נפתח עדיין 

   -עדיין לא. בכל מקרה :איילת לרר

  -וכמה זמן יש להם נדב דואני:

   -כל חטיבת קרקע :איילת לרר
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 וכמה זמן יש להם לבנייה שמה?  נדב דואני:

  שנים להקים את המבנה.  3יש להם  :איילת לרר

 להקים אותו? או להתחיל?  נדב דואני:

   -כן לפיתוח, לפיתוח להקמה. מהרגע שנחתם איתם ההסכם :איילת לרר

 מעט? זה לא  נדב דואני:

  זה לא מאוד גדול.  אמיר כוכבי:

זה לא משנה, יש להם תקציב כבר לבנות את המבנה החדש? הם  נדב דואני:

 מסודרים? הם יכולים לצאת לדרך? יש להם תכניות, יש הכול? 

אנחנו כרגע בשלב של אישור ההמלצה, הם אמורים להתחיל ועדת היגוי  :איילת לרר

שר את התוכניות תוך כדי העבודה. במשרד הרווחה, במסגרת הזאת לא

  שנים לפיתוח.  3ומהרגע שייחתם איתם ההסכם אז יש להם 

והיה ויש פה בעיה, יש לנו פה אופציה לפתוח ולהאריך נכון? אין עם זה  נדב דואני:

 בעיה. 

 לא, לא צפוי שתהיה איתם בעיה.  אמיר כוכבי:

  לא תהיה בעיה.  אביבה גוטרמן:

 ם בהסכם הזה יש את האפשרות. השאלה א נדב דואני:

שנים לפיתוח עם אפשרות  3לפי משרד הפנים, משרד הפנים מכתיב לנו   :איילת לרר

   -להארכה

 עוד שנתיים.  נדב דואני:

  בעוד שנתיים.  :איילת לרר

 אוקיי בסדר, אז אין בעיה.  נדב דואני:

.  אביבה גוטרמן:  זה לא כסף פרטי

   -עכשיו במקרה הזה :איילת לרר

 הם תמיד מגייסים עוד כסף פה.  נדב דואני:

   -כן, אבל את הכסף הגדול הם אביבה גוטרמן:

 זה לא משנה.  נדב דואני:

  -הם מחכים לעירייה בעניין הזה אמיר כוכבי:

 לא, זה פרויקט מאוד חשוב.  אביבה גוטרמן:

ים שאנחנו לי יש שאלה אחרת, יש שם עניין עם פולש, איך אנחנו מבטיח אמיר כוכבי:
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 יכולים להתחיל בשטח הלא פלוש? 

 -אז מה שאנחנו נעשה, אנחנו נמסור להם את הקרקע :איילת לרר

  -2דונם והם על  3.5אבל אם זה  אמיר כוכבי:

יבים לעשות משהו, הבית שם בנוי איך שזה בנוי שם, כנראה שחי ירון סולברג:

..  באלכסון  אבל עדיין אין לנו תכניות.

נחנו בכל מקרה נמסור להם את הקרקע שהיא פנויה. השעון ירוץ א :איילת לרר

  -נפנה את הקרקע מהרגע שאנחנו

 אתם לא יכולים לחתום הסכם לפני שיהיה פנוי.  יגאל שמעון:

 נכון, זה השלב הראשון של האישור.  :איילת לרר

 נביא אותו אחרי זה לאישור המועצה.   :כנרת כהן אלישע

  -רק האישור ההקצאה, עוד לא הגענובסדר, זה  אמיר כוכבי:

 אישור הקצאה. מה עם ההליך של הציבור?  יגאל שמעון:

 היה כבר.  אמיר כוכבי:

 היו?  יגאל שמעון:

 אתה לא זוכר את ההתנגדות?  אמיר כוכבי:

 בטח, בטח, היה, היה.  אביבה גוטרמן:

  צרפנו לכם בחומר.  :איילת לרר

 הם רצו לבוא להתייעץ איתו. תזכיר לו, תזכיר לו,  נדב דואני:

  -היה, והיה מי שיצא נגד ואמר שהולכים להיות שם אביבה גוטרמן:

 עבריינים.  אמיר כוכבי:

  עבריינים, שכחתם?  אביבה גוטרמן:

 שיקום, שיקום. שיקום של נרקומנים.  נדב דואני:

 כן.  אביבה גוטרמן:

גם הוכיחה את עצמה חבר'ה אפשר להצביע על זה? עמותת עמיחי  אמיר כוכבי:

כרצינית, גם פועלת בעיר בצורה משמעותית, וגם אני חושב שזה לגמרי 

 פרויקט ראוי ומתאים. 

את עדכון הפרוגרמה למבני ציבור, כך שהשימוש  תמועצת העיר מאשר  אתי ברייטברט:

-ו 131, 133במגרש בייעוד שב"צ ברחוב הידיד, המהווה חלק מחלקות 

מטרת שירותי קהילה ורווחה. כמו כן מאשרת , ישמש ל6566בגוש  226

מועצת העיר את הקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי רב תכליתי 
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 226-ו 131, 133בשטח קרקע ברחוב הידיד, הידוע גם כחלק מחלקות 

עמותת משפחות לילדים חריגים, וזאת  –לעמותת עמיחי  6566בגוש 

יר. אני מעלה בהתאם לתנאים שבהמלצת ועדת הקצאות למועצת הע

 להצבעה, מי בעד? 

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהנוכחים, תודה רבה.   אתי ברייטברט:

 תודה איילת.  אמיר כוכבי:

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
רת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנ

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

 :1977/החלטה מס' 
עדכון הפרוגרמה למבני ציבור כך שהשימוש במגרש ביעוד שב"צ ברח' הידיד   מועצת העיר מאשרת את

ישמש למטרת שירותי קהילה ורווחה. כמו כן מאשרת  6566בגוש  226-ו 131,133המהווה חלק מחלקות 
מועצת העיר את הקצאת קרקע למטרת הקמת מרכז לימודי רב תכליתי בשטח קרקע ברח' הידיד הידוע גם 

-58עמותת משפחות לילדים חריגים )ע.ר  -  לעמותת עמיח"י 6566בגוש  226-ו 131,133כחלק מחלקות 
 לתנאים שבהמלצת ועדת ההקצאות למועצת העיר.( וזאת בהתאם 024312-9

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

 בקשות לאישור מחיקת חובות והסכמי פשרה. ה.

 

הסעיף הבא בקשות לאישור מחיקת חובות והסכמי פשרה. הסדרת   אתי ברייטברט:

לפי חוזר מנכ"ל  338, 339תהליך מחיקת החובות נעשה על פי הסכמים 

בקשות הוגשו למחיקת חובות ו/או הסכמי פשרה. בקשה אחת  3. 5/2012

בקשות למחיקת חוב. כל בקשה נבחנה על פי  2-הייתה הסכם פשרה ו

אמות המידה שנקבע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים העוסק באופן מחיקת 

חובות ו/או הגעה לפשרות. הבקשות שהוגשו אושרו על ידי הגזבר, 

ועמ"ש וראש העירייה בהתאם להליכים הנדרשים על פי נוהל משרד הי

 הפנים. כל ההסברים והחומר הנלווה לזה מצורפים כנספח ד' להזמנה. 

 א' הסברנו ראיתם את הנספחים.  אמיר כוכבי:

  אפשר להעלות להצבעה?  אתי ברייטברט:

  רגע, אתם רוצים שאלות? יגאל שמעון:

 לא הבנת איזה שהיא מילה אז נסביר.  הכול כתוב, אם עדי ברמוחה:

 אם יש לך שאלות מעבר לזה.  אמיר כוכבי:

 לא, אין לי שאלות, אני רואה שאתם רוצים שאני אשאל.  יגאל שמעון:
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 אז אני מעלה להצבעה, מי בעד?   אתי ברייטברט:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהמשתתפים.   אתי ברייטברט:

בוד למי שעשה את המהלך, שזה חשוב שגם עיריית הוד השרון כל הכ יגאל שמעון:

יודעת למחוק חובות אבודים של אנשים, ולא להשאיר בספרים מספרים 

 אסטרונומיים. 

  -יגאל אתה עדי ברמוחה:

 עכשיו אני מודאג והולך לבדוק מה מחקנו.  אמיר כוכבי:

 בדיוק. אתה חזק יגאל.   עדי ברמוחה:

  -התהליך הוא כל כך רציני וכל כך הרבה ביקורתחבר'ה  אביבה גוטרמן:

 כן, אין ספק.  יגאל שמעון:

 הכול בסדר.  אביבה גוטרמן:

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, 

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

 :1987/החלטה מס' 
 הבקשות למחיקת חובות והסכמי פשרה כפי שהוגשו למועצה. 3ועצת העירייה מאשרת את מ

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

 . 2019כספים ה  שור תיקון / עדכון חלוקת כספי התמיכות לגופים ציבוריים לשנת אי ו.

 

נעבור לסעיף הבא, אישור תיקון עדכון חלוקת כספי התמיכות לגופים   אתי ברייטברט:

 30.4.19מיום  8/19. בישיבת המועצה 2019ציבוריים לשנת הכספים 

. בנתונים שהובאו 2019אושרו התמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 

לאישור המועצה נמצאו טעויות סופר, וכן דרישה לעדכון חלוקת כספי 

התמיכה לעמותת משיבת נפש. ועדת התמיכות התכנסה לעדכון / תיקון 

הטעויות לקראת הבאתם לאישור המועצה. פרוטוקול ועדת התמיכות 

 צורף אליכם כנספח ה'. טבלת חלוקת התמיכות לגופים הציבוריים לאחר

 . ו'  העדכון או תיקון מצורפים כנספח 

 מה הייתה טעות הסופר?  אביבה גוטרמן:

הייתה בדיקה של איזה שהיא כפילות מימון עבור משיבת נפש, זה נבדק  אמיר כוכבי:

הכול בסדר, את זה אפשר לשחרר, טעויות הסופר היו סביב תנועות 
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 הנוער, נכון? 

 רת הסימפונית הבין דורית. כן, תנועות הנוער והתזמו  אתי ברייטברט:

 לא שמעתי.  אביבה גוטרמן:

נוער שהחסירו איזה שהוא סעיף לכולם   אתי ברייטברט: טעויות הסופר היו בתנועות 

באופן גורף, והתזמורת הסימפונית הבין דורית נתנו נתון שגוי, ולכן 

  -התיקונים נמצאים בעמודה שלאחר התיקון, את זה אנחנו

 פרשים. של הה אמיר כוכבי:

לא, לאחר התיקון זה הסכום הכולל. יש עמודה שהוצגה בישיבת   אתי ברייטברט:

, יש עמודה שזה לאחר התיקון ובצד כתוב לכם 2019המועצה של אפריל 

  -את ההפרשים

 ₪.  15,750לצורך העניין לכל תנועת נוער היה חסר  אמיר כוכבי:

 ין דורית כמה מקבלים תמיכה? לא, יש לי שאלה אחרת, לתזמורת הב אביבה גוטרמן:

אז אנחנו ₪.  120,000והופיע בטבלה ₪  116,400הם היו אמורים לקבל   אתי ברייטברט:

עדכנו את זה, כי זה הופיע בטבלה שנשלחה אליכם. דרך אגב מה שבני 

  -הציג לכם במעמד הישיבה

  -זאת אומרת נתתם לפי₪?  120,000-הורדתם מ אביבה גוטרמן:

כן, אבל מה שבני הציג לכם במעמד הישיבה איזה שהיא מצגת, לגבי   ט:אתי ברייטבר

חלוקת התמיכות, הנתונים היו תואמים את מה שעכשיו מופיע כאן, אבל 

לא בהזמנה שנשלחה אליכם, בחומר שנשלח. לכן אנחנו מתקנים את זה, 

 כי זה היה טעות סופר. 

 טעות סופר בסדר.  עדי ברמוחה:

ק, אז אני מבקשת להעלות להצבעה מי בעד כל השינויים בהתאם בדיו  אתי ברייטברט:

 למה שהופיע בהזמנה? תיקונים ושינויים? כולם פה אחד? 

 כן.  עדי ברמוחה:

 תודה רבה.  אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה 
 

 בעד)פה אחד(:  31
לי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזי

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

 :1997/החלטה מס' 
 כמפורט בהזמנה. 2019מועצת העירייה מאשרת את התיקונים והעדכונים בחלוקת כספי התמיכות לשנת 
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============================================================= 

 אישור פגרה של ישיבות המועצה מן המניין.   .ז

 

סעיף הבא יורד מסדר היום זה טעות סופר, אישור פגרה, אנחנו נגד  אמיר כוכבי:

 פגרה. אז נפגש פה גם בחודשים הבאים. 

 ישה. אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל הפר  .ח

 

סעיף אחרי זה אישור הארכת שירות של עובד מעבר לגיל פרישה, ראיתם  אמיר כוכבי:

  את הנספח?

 ראינו זה בסדר, לא צריך, צריך לאשר את זה.   יגאל שמעון:

  -אז כל עוד אין דיון בשם אז אפשר אמיר כוכבי:

 אפשר לאשר את זה.  יגאל שמעון:

להצבעה את אותו סעיף של אישור הארכת  אפשר לאשר? אני מעלה  אתי ברייטברט:

 שירות של עובד מעבר לגיל פרישה, מי בעד? 

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהנוכחים.   אתי ברייטברט:

לציבור שצופה נגיד יש בעיה חוסרים בסייעות לכן סייעות שמקבלות  אמיר כוכבי:

החלטנו  המלצות גם על התפקוד וגם על היכולת להמשיך עוד שנה,

 לאפשר עוד. 

 מדובר בסייעת.  יגאל שמעון:

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, 

 אני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דו
 

 : 80/19החלטה מס' 
 )סיום שנת הלימודים הבאה(    31.8.2020עד לתאריך מ. ק. מועצת העירייה מאשרת הארכת שירות לעובדת 

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

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

 א.א.-העיריות )נוסח חדש( ל    

 

ו  אתי ברייטברט: , י"א  ' י  , י"ב הם עובדים שהגישו בקשה -בסעיפים  הבאים שזה ט'

לעסוק בעבודה נוספת. אני לא אקרא את כל הזה, אני רק אעבור לפי 
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 הסעיף ואנחנו נביא לאישור כל אחד בנפרד. 

 אין שום בעיה, אנחנו נאשר את כל הסעיפים.  מעון:יגאל ש

 לא, כל אחד בנפרד.   אתי ברייטברט:

 בסדר, אבל את לא צריכה להקריא שמות.  יגאל שמעון:

כולם בעצם את אותו הדבר. סעיף ט' אני מעלה להצבעה את הפרטים של   אתי ברייטברט:

 אותו עובד, מי בעד? 

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהמשתתפים.   רט:אתי ברייטב

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, 

 ביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. יגאל שמעון, משה חנוכה, נדב דואני, עדי ברמוחה, א
 

 :81/19החלטה מס' 
)ב(: "רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד עירייה לעסוק בעבודות חוץ -)א( ו 180בהתאם לסעיף 

 גם על מנת לקבל פרס"  
 

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

 . 24.06.20לתאריך ה בתוקף לשנתיים עד אישור היתר זה יהי
============================================================= 

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

 .בא.-העיריות )נוסח חדש( ל   

 

, מי בעד?   אתי ברייטברט:  כנ"ל לגבי סעיף י'

נגיד שתהליך כזה עובר גם אישורים של המנהלים  ר כוכבי:אמי שוב לצופים מבחוץ 

הישירים, גם אישור מנכ"ל, וחלק מהדברים שנבדקים הם שאין ניגוד 

עניינים עם העבודה הקיימת בעירייה, ושלא מדובר בעבודה שתפגע 

 בעבודה בעירייה. 

  וזה לשנה אחת לא?  יגאל שמעון:

 מופיע.  יש לך תוקף נדב דואני:

  אז זה לשנה.  יגאל שמעון:

 . 24.6 נדב דואני:

 בסדר גמור.  יגאל שמעון:

.  אמיר כוכבי: .  אם המנכ"ל מאשר כנראה.



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

28 
 

 

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע 

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

 :1928/החלטה מס' 
)ב(: "רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד עירייה לעסוק בעבודות חוץ -)א( ו 180בהתאם לסעיף 

 גם על מנת לקבל פרס"  
 

 לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.     א.ב. עירייה מאשרת את בקשת מועצת ה
 . 24.06.20לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנתיים עד 

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

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

 .ב.צ-העיריות )נוסח חדש( ל      

 

 נעבור לסעיף י"א, כנ"ל אני מבקשת להעלות את זה להצבעה, מי בעד?   אתי ברייטברט:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד?   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, 

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

 :1938/החלטה מס' 
לעסוק בעבודות חוץ )ב(: "רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד עירייה -)א( ו 180בהתאם לסעיף 

 גם על מנת לקבל פרס"  
 

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

 . 24.06.20לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנתיים עד 
============================================================= 

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

 ל.ד.-העיריות )נוסח חדש( ל     

 

 נעבור לסעיף י"ב כנ"ל, כולם פה אחד? תודה רבה.   אתי ברייטברט:
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====================================================== 

 : הצבעה
 

 בעד)פה אחד(:  31
ד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבו

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

 :1948/החלטה מס' 
עבודות חוץ )ב(: "רשאית מועצה, במקרים מיוחדים, להתיר לעובד עירייה לעסוק ב-)א( ו 180בהתאם לסעיף 

 גם על מנת לקבל פרס"  
 

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

 . 24.06.20לתאריך אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנתיים עד 
============================================================= 

 הצעות לסדר חברי המועצה.   .יג

 

 15.5.19הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום . 1

 

נעבור להצעות לסדר של חברי המועצה. הצעה לסדר של חברת המועצה   אתי ברייטברט:

. שנים ביקשנו להוריד את אגרת השמירה 15.5.19-אביבה גוטרמן מיום ה

שניגבת מכלל האוכלוסייה לשם שמירה מוסדות החינוך בעיר. לרבים 

למים ארנונה בעיר אין ילדים במוסדות החינוך ולכן לא מובנת המש

ונגבתה לצורך שעה בתקופה  הגבייה מהם. הגבייה אינה חוקית, היות 

מסוימת ואינה נדרשת כיום, לכן אני מבקשת להסיר חיוב זה. הצעת 

ההחלטה: עיריית הוד השרון מבטלת את אגרת השמירה, בכל הערים 

פיגועים בוטלה האגרה שנגבתה בתקופת  שאינם בקו הגבול או בסכנת

 האינתיפאדה. 

 צריך הסבר?  אביבה גוטרמן:

 לא.  אמיר כוכבי:

לא צריך הסבר, אני חושבת שכל הוותיקים פה, מי שהיו בקואליציה היה  אביבה גוטרמן:

להם קשה להגיד כן, אבל כל החברים שהיו אופוזיציה, כולם העלו את 

שתיים, ואנחנו הבאנו רק עכשיו אפילו  זה את הדרישה הזו לא אחת ולא

בראש העין ביטלו, ובעצם אנחנו בין הערים הבודדות שגובים אגרת 

שמירה. אני מוכרחה רק לומר לכם שלי אישית, לא אכפת לי לשלם אגרת 

שמירה, אם הייתה פה משטרה קהילתית, שיטור קהילתי, והייתי יודעת 

אנחנו יודעים שבגני ילדים שזה נטו באמת הולך לדבר הזה של הקהילה. 

היו שומרים, היום הורידו. יש בכל הגנים יש מנגנונים אחרים, אנחנו 

יודעים את זה, אז אני לא חושבת שאנחנו צריכים להשאיר את הדבר 
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הזה. שוב, אם תהיה משטרה קהילתית, אני אישית אשמח שאנחנו גם 

עיניי היא נממן את זה, אבל אגרת שמירה שמה שפעם הייתה כצו שעה ב

 מיותרת. 

דברים ונתקדם. א' כבר אמרתי בעבר שבכוונה שלי  2אני אגיד על זה  אמיר כוכבי:

להוריד את זה. אני כן אגיד, את אומרת ראש העין מורידים, זה כי הם 

  -העלו את הארנונה בצורה משמעותית

 אין קשר אמיר.  אביבה גוטרמן:

 יש קשר.  אמיר כוכבי:

 אין קשר. לא,  אביבה גוטרמן:

המחוקק קבע תהליכים שבהם אתה יכול לגלם את תקציבי השמירה  אמיר כוכבי:

בתוך הארנונה, מה שפעם לא היה. ולכן חלק, לא כל, אבל חלק 

מהרשויות שהורידו את אגרת השמירה עשו את זה בד בבד עם העלאה 

משמעותית בארנונה, לא משנה. ברמה העקרונית אמרנו ואמרתי כבר אני 

ן שלשנה, שהיערכות של העירייה לדבר הזה היא להוריד את זה. גם מתכנ

אמרתי מקודם חלק ממה שאנחנו באים ואומרים למשרד הפנים, אנחנו 

, אגרת שמירה יוצא קצת יותר 2.58%-מעמידים את זה מול הביטול של ה

אפילו, אבל אנחנו מעמידים את זה ₪ מיליון  ₪9 מיליון  8-זה סביב ה

יאשרו את זה, נבטל את זה באופן מיידי. כשאם לא נבטל  זה מול זה, לא

את זה בשנה אחרי זה בכל מקרה, זאת אומרת זה התכנון. על המשטרה 

הקהילתית אני יכול להגיד לך שגם היינו כבר ארנון ונאור ואני אצל 

השר, יש הבנה במשרד שהדבר הזה חשוב, אין כרגע ממשלה שתתקצב 

השרון צריכה להיות בראש סדר את זה, אבל הם מבינים שהוד 

העדיפויות, אנחנו מקווים שברגע שיהיה משרד לביטחון פנים עם תקציב 

עבודה, אנחנו נקבל את השיטור העירוני. אנחנו גם מורידים את 

הארנונה וגם זה, זה גדול על התקציב של העירייה לעשות גם וגם, אבל 

לא מתקבל זה זה לגמרי התניה שגם הצוות המקצועי מכיר, שאם זה 

 יורד מיידי, ואם זה מתקבל אז זה ירד שנה אחרי. 

 בסדר אוקיי.  אביבה גוטרמן:

 בסדר גמור.  אמיר כוכבי:

 בסדר גמור.  יגאל שמעון:

 אז אני לא חושב שיש מה.  אמיר כוכבי:

רה מאוד חשובה. בסך הכול לבוא ולהתחייב יאני חושב שאמרת אמ יגאל שמעון:

לא יאשר את העלייה האוטומטית, אתה לא שבמידה ומשרד הפנים 
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רה יתאשר, זאת אומרת תפחית את אגרת השמירה, אני חושב שזו אמ

מאוד חשובה, ואנשים אולי לא שמו לב לזה אבל אני מציע בכלל בואו 

 נמתין. 

 זה אחראי.  עדי ברמוחה:

 רה מאוד חשובה. ילא, זו אמ יגאל שמעון:

.  עדי ברמוחה:  נכון

וא ולהצהיר הצהרה כזו שמדובר על כמה מיליוני שקלים, צריך אומץ לב יגאל שמעון:

ן  בשביל זה. אז מה שאני מציע אז בואו לא נדון בזה עכשיו, בואו נמתי

  -עכשיו למשרד הפנים, נראה מה משרד הפנים יעשה

 קיבלתי את התשובה.  אביבה גוטרמן:

 בסדר? אז אין צורך דון בהצעת ההחלטה.  יגאל שמעון:

 מבחינתי אם זה יהיה עוד שנה אז גם בסדר.  גוטרמן: אביבה

 אפשר להסיר את זה עם האמירה הזו?  אמיר כוכבי:

 לא, למה אתה מסיר?  אביבה גוטרמן:

 כי אין מה להצביע על זה.  אמיר כוכבי:

 אין מה להצביע.  עדי ברמוחה:

 את לא דנה בזה, אז אין מה להצביע.  כנרת א. כהן:

 ה לדון בזה, אין מה להצביע. אין מ יגאל שמעון:

אין לך מה לעשות עם זה. מה רצית לעשות עם זה? על מה את רוצה  עדי ברמוחה:

 שנצביע? 

 לאשר שכן יורידו את זה בהתניה.  אביבה גוטרמן:

אז תעלי את זה אם לא יורידו, תעלי את זה עוד הפעם, תהיה לך עוד  עדי ברמוחה:

 החלטה. 

 מהאמירה הזו.  אבל מה יותר אמיר כוכבי:

 ... שזו החלטה.  אביבה גוטרמן:

  )מדברים יחד(

 אבל הוא אומר את זה עכשיו לפרוטוקול.  עדי ברמוחה:

 הבנת.  כנרת א. כהן:

 אני הבנתי.  יגאל שמעון:
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לא, זה נאמר לפרוטוקול, אז ברגע שתהיה החלטה אפשר יהיה להעלות  כנרת א. כהן:

 את זה שוב לדיון. 

 ם לא ייעשה. א עדי ברמוחה:

 מה שאני מציע בואו נדון בזה אחרי אישור משרד הפנים.  יגאל שמעון:

 כן, זה בדיוק מה שאמרנו.  כנרת א. כהן:

 אז להוריד מסדר היום.  עדי ברמוחה:

 אז נוריד ונעלה את זה שוב.  אביבה גוטרמן:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 לא צריך להצביע.  יגאל שמעון:

 אתה מוריד מסדר היום.  אין,  עדי ברמוחה:

לא, מורידים מסדר היום מצביעים בטח, מצביעים. להוריד מסדר היום  נדב דואני:

 אתה מצביע. 

 נכון.  כנרת א. כהן:

 מי בעד?  אמיר כוכבי:

 להסיר מסדר היום. כולם?   אתי ברייטברט:

 היא הורידה מסדר היום, היא הורידה, למה אני צריך להצביע.  יגאל שמעון:

ו ביבה גוטרמן:א   -להוריד 

 הוא אמר, ולהחזיר במידת הצורך.  כנרת א. כהן:

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

 נעבור לסעיף הבא.   אתי ברייטברט:

 שנה עוברת מהר חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

  -איזה שנה? אנחנו עוד רגע אמיר כוכבי:

 עוד שנה עוברת מהר, השנים עוברות.  אביבה גוטרמן:

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

ביטול אגרת שמירה מסדר  – 15.05.19: הסרת הצעה לסדר חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום הצבעה
 היום. 

 

 בעד)פה אחד(:  31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אלישע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, 

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

 :1958/החלטה מס' 
 מועצת העירריה מסירה את ההצעה לסדר מסדר היום.
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============================================================= 

 15.5.19הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום . 2

הסעיף הבא, נעבור להצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן   ייטברט:אתי בר

. חשיבותו של מוסד אקדמי בעיר הינו חשוב לכל הדעות, 15.5.19מיום 

כל עיר תשמח לקבל מוסד אקדמי זה שצבר מוניטין בכל הארץ. 

מיקומה של המכללה כיום בעייתי מכמה סיבות: בעיית מקום שכן 

ישנן בעיות חנייה קשות, מדובר על המכללה  המכללה גדלה והתרחבה

 האקדמית שערי משפט. 

 ברור, אין לנו אחרת.  אביבה גוטרמן:

הצעת ההחלטה: עיריית הוד השרון תקצה שטח לבניית המכללה שערי   אתי ברייטברט:

משפט ומדע. עדיף שתמוקם באזור הרכבת שכן תחסוך לסטודנטים 

 הגעה עם רכבים, מה שיכול לפתור את בעיית החנייה. 

  -תראה אביבה גוטרמן:

 אפשר להעלות להצבעה.  אמיר כוכבי:

 אתה רוצה להעלות להצבעה?  אביבה גוטרמן:

אפשר. אני בעד, רק עם תיקון אחד. אני לא יכול לייעד הקצאת קרקע,  יר כוכבי:אמ

תיקונים, אחד אני לא ייעד הקצאת קרקע כזאת לשערי משפט,  2עם 

 אני יכול לייעד אותה למוסד אקדמי, וזה מה שאנחנו עושים. 

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

  -שעכשיו אנחנו בודקים עתודות 2יש  אמיר כוכבי:

. ברמוחה:עדי   זה לא יכול שמי

  -לא שמי אביבה גוטרמן:

 אבל זה שמי.  עדי ברמוחה:

 לא שמי.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני לא יכול. זה הליך הקצאה.  אמיר כוכבי:

ה זו אכן, כן, את זה אני מבקשת לעשות. להתחיל בתהליך של הקצ אביבה גוטרמן:

 בקשתי. 

ובדים על חלופות קרקע רלוונטיות לדבר אנחנו כבר התחלנו, אנחנו ע אמיר כוכבי:

 הזה. 

שם ליד הרכבת זה דבר הכי נכון. אנשים באים  1200-אני חושבת שב אביבה גוטרמן:

 מכל המקומות למכללה. 
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 . 1202את מדברת על  אמיר כוכבי:

 . 1202 אביבה גוטרמן:

נית זה גם משהו שאנחנו בודקים, אבל בגלל שהתוכנית הזאתי היא תכ אמיר כוכבי:

שגם ייקח לה לא מעט זמן עד שהיא תגיע לשלבים מעשיים, אז אנחנו 

בודקים חלופה אחרת, שהיא יותר קרובה מבחינת לוחות זמנים, שזה 

  -שטח ציבורי

 איפה?  אביבה גוטרמן:

  -באזור תעשייה נווה נאמן, שם אמיר כוכבי:

 ? 1400החדש?  יגאל שמעון:

דונם, שאנחנו  20נם, איפה סרג'יו, כמעט דו 20כן. שיש שם כמעט  אמיר כוכבי:

  -רוצים לעשות שם אולי גם

  -היכל תרבות אביבה גוטרמן:

זה  1202בניין עירייה וגם זה, אז זה השטח שאנחנו בודקים עכשיו, כי  אמיר כוכבי:

  -ייקח עוד שנים

 צודק.  יגאל שמעון:

אנחנו יודעים אנחנו עכשיו את המצוקה של שערי משפט כולנו מכירים,  אמיר כוכבי:

מנסים לתת להם פתרונות לדבר הזה, אבל אני גם לא יכול להקצות 

להם קרקע באופן ישיר, ואני אגיד לך יותר מזה, כבר עשו קול קורא 

 או הייתה, לא? 

  -לא, דיברו כל כך הרבה אביבה גוטרמן:

 דיברו על זה.  כנרת א. כהן:

  אבל תכלס שום דבר לא נעשה. אביבה גוטרמן:

בקיצור, צריך להיות מוסד אקדמי בעיר, אנחנו לא יכולים לייעד אותו  אמיר כוכבי:

 , אבל כן יהיה קול קורא מי שייגש. X-ל

  -דרך אגב רצוי שהמכללה תעבור כמה שיותר מהר יגאל שמעון:

 מה?  אמיר כוכבי:

המכללה, אם באמת היא תזכה ותעבור מקום, יש שם מבנה של  יגאל שמעון:

 ה, ששייך לעירייה. העיריי

  -חד משמעית, יש שם אמיר כוכבי:

 זה פשוט יכול רק להועיל לנו.  יגאל שמעון:
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גם יש שם צרכים של מוסינזון גם לסביבה זה אתה יודע, ישחרר שם  אמיר כוכבי:

פקק, זה ברור. אני כן אגיד לך שאני יודע מחברים ברשויות אחרות, 

יודעים גם על השטח, אני יכול שהם לא מחכים לפתרונות, למרות שהם 

להבין אותם, אבל הם מחפשים מקום אחר. אבל אנחנו בשיח איתם 

 והכול בסדר. 

יש אני יודעת בסדר, אבל אם הם יראו אופק, אז הם לא יסגרו עם  אביבה גוטרמן:

 אחרים. 

 1202הם יודעים את האופק, הם מבינים מה אנחנו מחפשים, בגלל זה גם  אמיר כוכבי:

 -פחות

 פחות רלוונטי.  אביבה גוטרמן:

רלוונטי, אבל שוב גם בדבר הזה העניינים הכלכליים וכל הדברים האלה  אמיר כוכבי:

גם להם יש משמעות, יש הקצאת קרקע, וגם מי בונה איך בונה, יש לזה 

  -גם

אנחנו לא נתעסק עם הבנייה של זה, זה בוודאות. הם לא יכולים לדרוש  אביבה גוטרמן:

ממך, זה פרטי. אבל אתה כן רוצה שיהיה לך פה כמו שאמרת את זה 

 מוסד אקדמאי, וכן אז אני שמחה שמאשרים. 

אנחנו מנסים בינתיים עם המינהל ועם דרום השרון לתת להם פתרון  אמיר כוכבי:

  -לבעיית החנייה שם

 זה אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

 עדכנתי אותך.  אמיר כוכבי:

דעת את הפתרונות, ויש עוד פתרון שדיברנו עליו, וצריך ללכת על אני יו אביבה גוטרמן:

 זה, עד שהם יבנו במקום אחר. 

 טוב.  אמיר כוכבי:

 טוב, אז אפשר להצביע.  אביבה גוטרמן:

  -מה שאנחנו בעצם מאשרים  אתי ברייטברט:

 חוץ משערי משפט.  אמיר כוכבי:

 קרקע לבניית מכללה.  לא, אני ביקשתי בניית מכללה. הקצאת אביבה גוטרמן:

.. שערי משפט, לכן אני אומרת  אתי ברייטברט:   -אבל ציינת.

 אוקיי בלי שם.  אביבה גוטרמן:

, ובלי להתייחס ספציפית... אז אני   אתי ברייטברט: בדיוק, זה מכללה מוסד אקדמי...

 מעלה להצבעה בהתאם למה שנאמר כאן, מי בעד? 
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 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהנוכחים. תודה.   ברט:אתי ברייט

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

הקצאת שטח לבניית מכללת שערי  – 15.05.19הצעה לסדר חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  :הצבעה
 .משפט

 בעד)פה אחד(:  31
ע כהן, מאיר חלוואני, עדי פרילינג אנקורי, אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, כנרת אליש

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

 :1968/החלטה מס' 
תחסוך  באזור הרכבת שכןמוסד אקדמאי / מבנה חינוך שיקום עיריית הוד השרון תקצה שטח לבניית 

 פתור את בעיות החנייה.שיכול ל  לסטודנטים הגעה עם רכבים ,מה
============================================================= 

 21.5.19הצעתו לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום . 3

 נעבור לסעיף הבא.   אתי ברייטברט:

 ואי ואי כמה מלל יגאל, תקריא אתה, אתי לא מסוגלת.  אמיר כוכבי:

 להיות שאולי אתה תקריא, בטח יהיה לך הסברים. יגאל, יכול   אתי ברייטברט:

  -תראו, לפני שאני אקריא, אני מבקש יגאל שמעון:

 אתה יכול את דברי ההסבר לעשות בעל פה, אתה לא חייב להקריא.  אמיר כוכבי:

אני רק אציין בראש הדברים שההצעה לסדר של חבר המועצה יגאל   אתי ברייטברט:

ת הפגיעה בסטטוס קוו ובציבור הדתי עציר 21.5.19-שמעון מיום ה

 מסורתי בעיר. 

אני רוצה לפני שאני מדבר, לפני שאני מציע, אני רוצה לקבל את  יגאל שמעון:

ההתייחסות של ראש העיר בנוגע לתרבות החרדית במוסדות החינוך, מה 

הכוונה ומה המחשבות לגבי אם יש פתרון, שאולי הפתרון שלך או 

 העננה מכל ההצעה שלי.  האמירה שלך תסיר את כל

יש עננה רק כי אנשים רוצים לעשות עננה. מה שאמרנו בתחילת הדרך  אמיר כוכבי:

שבהתאם למדיניות של הפעלה של תרבות ככלל של שירותים עירוניים 

על ידי העירייה, יש איגום משאבים בתוך העירייה, ולכן גם הדבר הזה 

יה, אנחנו נמצא את מחלקה שפועלת במקביל ליחידה שקיימת בעירי

הדרך לשלב אותה בתוך עבודת העירייה באופן קבוע, ועל פי הצרכים 

שעולים מהקהילה. בסופו של דבר כל קהילה והצרכים שלה, כל קהילה 

והרצונות שלה, ואנחנו יודעים לתת את הפתרונות איפה שצריך על ידי 
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פעילויות  העירייה, אין פה שום קיצוץ בפעילות, אין פה שום כוונה לבטל

להיפך, אבל יש פה כן רצון לאגם את כל המשאבים ביחד, ולהביא אותם 

 תחת קורת גג אחת, וקורת גג הזאת היא העירייה, אין פה משהו מלבדו. 

 אני דיברתי על העובדים.  יגאל שמעון:

  -אני לא מנהל את העובדים לא שם אמיר כוכבי:

  -לא, השאלה שלי יגאל שמעון:

 אפילו לא פה. ו אמיר כוכבי:

 האם ימצא פתרון, זאת השאלה.  יגאל שמעון:

אני מאמין שימצא פתרון בכל מקום שהיה בו צורך שיש בו צורך, ימצא  אמיר כוכבי:

הפתרון להמשיך פעילות רציפה, לא תיפגע הפעילות הרציפה כפי שלא 

 הייתה אמורה להיפגע מלכתחילה. 

 אדוני ראש העיר הפעילות נפגעה.  מהקהל:

 אני מבקש בלי הערות.  אמיר כוכבי:

 אבל העובדים האלה זה בעצם כפל?  אביבה גוטרמן:

 מה?  אמיר כוכבי:

  -העובדים האלה זה כפל של אביבה גוטרמן:

העירייה יודעת להפעיל תרבות, יודעת להפעיל חינוך, יודעת להפעיל  אמיר כוכבי:

תוכן. יש פה כמעט כל מה שהיא רוצה, גם בהעסקת עובדים גם ביצירת 

גוף עירוני נוסף שגם בו היה משהו שנתן את השירותים האלה, שמישהו 

יבוא ויגיד לי שאי אפשר את הכול לעשות תחת אותה קורת גג, עוד לא 

ראיתי את זה, עוד לא ראיתי שאין יכולת לעשות את זה. יש הנהלה 

 חדשה בדרך, אישרו לנו עכשיו מוסדות חינוך דירקטוריון חדש, תיעשה

חפיפה עם ההנהלה היוצאת, ימצאו את הפתרון ביחד עם כל האנשים מה 

רציפה, ימצאו את הדרך לעשות הפעלה רציפה כשהדגש  הנכון גם להפעל

מבחינתי הוא מתן השירות, אין ולא יהיה בשום מקום פגיעה בצרכים של 

 תושבות ותושבי העיר. משהו לחדד עוד יותר? 

 עובדים האלו?  13-ומי יחליף את ה :יפעת קריב

 מה?  אמיר כוכבי:

פגעו. עובדים? כי אתה אומר שהשירותים לא יי 13-מי בעצם מחליף את ה :יפעת קריב

  עובדים? 13אז מי ייתן את אותו מענה שנתנו 

 קודם כל זה כן.  אמיר כוכבי:
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 עובדים מאותו מגזר, זו אמירה.  13לפטר  :יפעת קריב

עושים פה דיון כוח אדם, גם כי זה קורה בחברה  עובדים, אנחנו לא 13 אמיר כוכבי:

 אחרת, יש לה מנכ"ל. 

 לא, אבל מי שקרא להם בשמות זה מנכ"ל העירייה, זה לא מישהו אחר.  :יפעת קריב

 ממש לא.  נאור שירי:

 מנכ"ל החברה.  אמיר כוכבי:

 לא, זה מנכ"ל מוסדות.  אביבה גוטרמן:

ם לפני שנתיים, כשהוא היה חבר מועצה נלחם על העובדי הוא :)ג'קי אליהו(מהקהל

הוא צעק לקבל את העובדים האלה לעירייה. היום כשהעובדים האלה 

הם חרדים הוא רוצה לדפוק אותם, מחילה. אפילו טלפון לא ענית לי, 

כולם  16.7.19-עובדים ב 13ואפילו לא זימנת אותי לשאול אותי. העפת 

ים פה עם משפחות אין עפים הביתה, בקרירות, בלי שום מחשבה, ילד

להם אוכל הביתה, לא אכפת לך בכלל, למה? למה לא זימנת אפילו 

 לשמוע אותנו. אתה גורם לנו להתנהג בצורה לא יפה. 

  -אם אתה תמשיך לצעוק אמיר כוכבי:

 אנחנו פה מכבדים אותך. אבל אתה גורר אותנו לפינה.  )ג'קי אליהו( מהקהל

 -אם אתה תמשיך לצעוק אמיר כוכבי:

 אני לא אצעק אבל אני לא חבר מועצה שאני יכול לדבר.  :)ג'קי אליהו( מהקהל

 -אתה תמשיך לצעוק אמיר כוכבי:

 בשמחה אני ארצה להיפגש איתך אחרי זה, אתה לא רוצה פשוט.  :)ג'קי אליהו( מהקהל

אם אתה תמשיך לצעוק יוציאו אותך, יש סיבה לזה שאני לא רוצה  אמיר כוכבי:

 . להיפגש איתך

אתה מתעלם מהתושבים הדתיים, יש פה אנשים שלא באנו  )ג'קי אליהו(: מהקהל

 להפגין, באנו לכבד את עצמנו. 

 בגלל שאין לנו פה מענה.  :(מירימהקהל )

 מה שמך?  אמיר כוכבי:

קוראים לי מירי, ואני פה תושבת ואני ילידת הוד השרון, וההורים שלי  :(מירימהקהל )

העיר, לא יתכן שבגלל שאני יחידה בבית שלי של  םפה הם מהמייסדי

שחזרתי בתשובה אין לי איפה לגדל פה את הילדים שלי. אין לי בתי 

  -ספר, אין לי פה גנים
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 -אז מירי אמיר כוכבי:

.. אני לא רוצה לעזוב את העיר, אני אוהבת את הוד  :(מירימהקהל ) אין לי פה תנאים.

 חר שמשלם ארנונה. השרון, אני רוצה תנאים כמו כל תושב א

 -אוקיי, אני מקבל את זה, ואיפה זה בא לידי ביטוי בזה שלבחור אמיר כוכבי:

  -לילדים אין לי כלום :(מירימהקהל )

 אבל למה את צועקת? שאלתי אותך שאלה, את לא צריכה לצעוק.  אמיר כוכבי:

 כי אתה לא שומע אותנו.  :(מיריהקהל )

 גם מדיין איתך שיח. הנה אני שומע, אני  אמיר כוכבי:

  -ואין לנו עם מי לדבר, כשאני התקשרתי אליך למשרד אלפי פעמים :(מירימהקהל )

 היא לא צועקת, היא כואבת כאב.  :יפעת קריב

 ולא החזירו לי תשובה, לא הסכימו לקבל אותי.  :(ירימהקהל )מ

 די יפעת, היא לא צריכה את זה עכשיו. אל תגידי לי ששש. נאור שירי:

 למה אף אחד פה לא מוכן לשמוע אותנו?  :(מיריקהל )מה

 כולם מוכנים לשמוע אותך.  אמיר כוכבי:

 כשאנחנו מתקשרים ומגיעים אליך. זה לא נראה, :(ימהקהל )מיר

 לפני הפיטורין תקבע פגישה, לפני הפיטורין.  מהקהל:

  -שייתן להם לדבר עכשיו זה זמן חופשי, אנחנו מקשיבים :יפעת קריב

 יש פה מי שמנהל את הישיבה.  א. כהן: כנרת

 בואו לא נעשה ברדק.  אמיר כוכבי:

 יפעת די, די.  נאור שירי:

 יש מי שמנהל את הישיבה, שהוא ינהל אותה.  כנרת א. כהן:

 מה זה משנה, זה עושה לה בלגן, זה מה שחשוב.  נאור שירי:

זה בין דתי פעם ראשונה אני פה, אני פעם ראשונה חווה את ההפקר ה מהקהל:

.. אין לי אפילו בית ספר לילדים,  לחילוני, שבאמת אני מה זה מזועזעת.

  -שאני צריכה להוציא את הילדים

 איך זה קשור אבל למקרה הזה?  אמיר כוכבי:

 )צעקות מהקהל(

 מהעובדים שלהם.  100%פיטרת  :יפעת קריב
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 -למה שאנשים שעובדים לא יקבלו :מירי

לי לענות. נשמה את סתם צועקת, את סתם צועקת, כי אני מירי, תני  אמיר כוכבי:

מכיר, אני שומע, אני שומע, ואנחנו שומעים את כל מי שפונה, וגם אם 

את לא הגעת לפגישה, אז אנחנו כן יודעים מה הבעיות, אבל אני אעשה 

דברים. הזנחה לאורך שנים של התרבות התורנית בעיר,  2-פה סדר ב

תיתנו וזה לא נכון לכם גם לשים אותה על זה אתם לא תשימו אותה ולא 

מגידים סגרו מחלקה, למה? רגע, רגע, כי גם אם תיקחי את  13שפיטרו 

התקציב התורני ותנתחי אותו, את התקציב של המחלקה הזאת, ואגב 

שלחת את הילד שלך כמו גיבור לחלק פה זה, זה בדיוק מה שאנחנו 

 עושים. 

  -ת זורק את זההיילא אם  :)ג'קי אליהו( מהקהל

זה בדיוק מה שאנחנו עושים, אנחנו מעבירים את העובדים האלה לתוך  אמיר כוכבי:

העירייה, כדי לדאוג שיהיה להם את הזכויות המתאימות, כדי שיהיה 

להם את הזה. אתה נלחם את המלחמה של עצמך את המשכורת שלך, 

שכורת בוא תספר לאנשים מה המשכורת שלך. בוא תספר לאנשים מה המ

 שלך וכמה זה היה על חשבון הפעילות. 

סליחה תאשרו לי  אתה יכול לזמן אותי לדבראני אבוא לדבר :)ג'קי אליהו( מהקהל

 לדבר אני אדבר, אתם לא מאשרים לי לדבר. 

  -ואתה בינתיים מדבר כבר הרבה יותר מכולם פה בנושא הזה, ומאחר אמיר כוכבי:

 כולנו. זה הנושא של  :)ג'קי אליהו( מהקהל

 -ומאחר והנושא הזה אמיר כוכבי:

אני לא באתי לפה להביא אנשים שיפגינו לך. אני עוסק בפעילות  :)ג'קי אליהו( מהקהל

שנים אני פה עושה פעילות ואתה יכול לבדוק אותי גם. את  5שנים,  5

 . 90-תהלוכת ל"ג בעומר עצרת בדקה ה

 -ומראתה מדבר שטויות, את תהלוכת ל"ג בע אמיר כוכבי:

 תהלוכת ל"ג בעומר לא קרתה.  :)ג'קי אליהו( מהקהל

  -תהלוכת ל"ג בעומר אמיר כוכבי:

 לא אישרת.  :)ג'קי אליהו(מהקהל

 אתה מדבר שטויות.  אמיר כוכבי:

 כן, לא אישרת.  :)ג'קי אליהו( מהקהל
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 -יכלה לקרות תהלוכת ל"ג בעומר אמיר כוכבי:

 למה?  :ג'קי אליהו(קה)מה

אם לא היו מתעקשים על הליכה על כביש, המשטרה אסרה על התהלוכה  אמיר כוכבי:

 על הכביש. 

 הכביש.  מצעד הגאווה יכלה ללכת על :)ג'קי אליהו(מהקהל

.. למה אתה מחרטט.  אמיר כוכבי:  הוא לא הלך על הכביש, לא היה.

 )צעקות מהקהל(

 תוריד את הווליום, למה את צורח?  נאור שירי:

יגיעו. הצעקה  אמיר כוכבי:  הבאה מהקהל, מהביטחון 

 אני מבקשת מהקהל לשמור על הסדר.   אתי ברייטברט:

  )מדברים יחד(

נגיעה לדת? אמיר כוכבי:  -יש משטרה שבועות זה לא אירוע עם 

..  אנחנו במגזר הדתי מירי:  נועה קירל.

  -לא הייתה נועה קירל אמיר כוכבי:

 נועה קירל לא הייתה.  נאור שירי:

 לא סתם סיסמאות בסדר. י:אמיר כוכב

 לא, לא סתם סיסמאות.  מירי:

 היה אירוע שכולם יכלו להיות בו, לא הייתה שום מניעה.  אמיר כוכבי:

  המגזר הדתי לא יכל להיות מירי:

נו. אבל  אמיר כוכבי: למה? כי מה? מה את לא יכולה להיות בילדי בית העץ, עזבי 

דה הספציפית. יש משטרה אני אתן לך תשובה אחרת כי שאלת על הנקו

בעיר, חלק מהסיפור של אירועים זה גם הליך רישוי מולם. יש תרבות 

אותה תרבות של כל מיני אנשים שחושבים שאפשר לעשות מה שבא 

להם בלי להתערב, וכן זאת התנהגות שהיא פסולה בעיניי. וכן נתתי 

למשטרה יד להחליט מה מצדיק חסימה של כבישים. והם באו עם 

נים שהביאו להם על התהלוכה הזאת, וזה לא הצדיק. היה יכול הנתו

לעשות את התהלוכה הזאת על מדרכה. שבועיים אחרי זה בית ספר 

 שילה עשה תהלוכה. מה ההבדל? 
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איך כל שנה היה אישור משטרה פה ומשטרת העירייה פה. העירייה  מהקהל:

.. השנה העירייה לא  אישרה כי אישרה, יש לי אישורים ביד. כל שנה.

₪  40,000ה. אם היית מאשר לא היה כסף, לא בגלל אישור המשטר

 את התהלוכה.  היית עושה

 ₪.  40,000אף אחד לא ביקש ממני  אמיר כוכבי:

  -קדנציות 5חבר המועצה לשעבר  :יפעת קריב

 אני כבר אמרתי לו כן.  אמיר כוכבי:

 מה זה מזל שאת פה לנהל את הדיון.  נאור שירי:

ואמרו לו שלום  אחד לא אמר לו לא, מכבדים אותו ומכירים אותואף  כהן: כנרת א.

 לפני. 

 מה היינו עושים בלעדיך. נאור שירי:

 )מדברים יחד(

 מכירים אותו מצוין וגם מכבדים אותו.  כנרת א. כהן:

 שאלו אותו לא אותך... :יפעת קריב

 את ממשיכה לנהל את הדיון.  נאור שירי:

  -ודד אלמגור אני הייתי חבר מועצהשמי ע עודד אלמגור:

צריך לפרוטוקול האחרים צועקים אז שומעים, אותך צריך לשמוע  אמיר כוכבי:

 מקרוב.

שמי עודד אלמגור אני כיהנתי במועצת העיר הזאת גם כחבר מועצה  עודד אלמגור:

קדנציות.  5וגם כחבר מליאה עד הקדנציה הראשונה של בנימיני רק 

לקה הזאת, כמובן עם כל הזה, המחלקה לתרבות ואני ייסדתי את המח

  -חוגים בנושא יהדות, שיעורי תורהו שיעורים  תורנית נותנת

 ייסדת אותה בעירייה.  אמיר כוכבי:

אני ראיתי עכשיו, אני רוצה לנסות לעשות את זה אם אפשר איזו הצעה  עודד אלמגור:

ית לתיקון. אני ראיתי שלא נותנים במחלקה... המחלקה התורנ

 ממשיכה לפעול. 

 קיימת מחלקה בעירייה.  אמיר כוכבי:

 זה בדיוק מה שהוא אמר.  כנרת א. כהן:

 המחלקה שאתה הקמת קיימת.  אמיר כוכבי:

 יופי.  עודד אלמגור:
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 זו מחלקה אקסטרה.  אמיר כוכבי:

יופי, אז יש לי הצעה לפתרון. אני חושב שצריכים לבדוק את התקציב  עודד אלמגור:

לקה לתרבות תורנית, שיהיה פחות או יותר מקביל למחלקת של המח

הנוער או מחלקה אחרת שנותנת שירותים ערכיים תרבותיים. לבדוק 

שהמחלקה באמת מתפקדת עם תקציב ראוי, ואם יש חברים שבאמת 

הם פועלים במסגרת התורנית לצרף אותם באופן מעשי לתוך המחלקה 

 עצמה, כאנשים עובדי עירייה. 

הכי קל לי להסכים איתך עכשיו בלי זה, אתה יודע למה? כי אם אני  כבי:אמיר כו

אעשה את זה, זה אומר שאני אצטרך להוריד את התקציב של התרבות 

 התורנית. 

 למה?  עודד אלמגור:

ככה, כי הוא יוצא יותר מה לעשות, בטח באופן יחסי. אבל אני אקח  אמיר כוכבי:

נו מהתחלה. כל הרעיון הוא אותך למקום אחר, זה בדיוק מה שאמר

להכניס את הדבר הזה לתוך העירייה, בדיוק בגלל מה שאתן אומרות. 

אין שום סיבה שהעירייה תתייחס אחרת לצרכים תרבותיים וחינוכיים 

של חלקים מהקהילה שלה. וכשאתה זורק את זה באיזה חברת בת 

 עדוף שלישאין לה קשר לעירייה ואין פיקוח של העירייה, ואין ת

 'רמות'מגיע למצב ששילה נראה כמו שהוא נראה, וש ההעירייה, אז את

נראה כמו שהוא נראה, ושאת על כל דבר צריכה עכשיו הסעה לעיר 

אחרת, זה בדיוק העניין. אז אל תיתנו לאנשים שכל המהות זה השכר 

שלהם לבלבל לכם בשכל על איך נראה הדת בעיר. אני מבטיח לך 

שנים את לא תאמיני איך זה נראה  3-4ד שכשאנחנו ניפגש כאן בעו

 אחרת. 

 אני מוותר על השכר שלי, תהיה גבר תכניס אותם לעירייה.  ג'קי אליהו:

 אבל אמרנו שזה מה שעושים.  אמיר כוכבי:

בוא תתחייב שאתה מכניס את כל העובדים לעירייה, לא בשביל השכר  ג'קי אליהו:

 שלי. 

 -אבל כבר אמרתי אמיר כוכבי:

 עושה את מה שאני עושה. ₪  8,000אני לא בשביל  ליהו:ג'קי א

 אבל כבר אמרנו שזה מה שאנחנו עושים.  אמיר כוכבי:

 -בוא תרשום שאתה לא רוצה את ג'קי אליהו בעירייה ג'קי אליהו:
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  -ג'קי אתה לא אמיר כוכבי:

ותרשום את זה. למה אתה לא עושה את זה? למה אתה לא עושה את  ג'קי אליהו:

 זה? 

 אני כבר עשיתי.  אמיר כוכבי:

 בית ספר רמות לא קשור לעירייה.  ג'קי אליהו:

 חאלס לצעוק, מה אתה צועק?  :נאור שירי

החברה העירונית היא בהנהגתו של נאור שירי זה כן זרוע של העירייה,  ג'קי אליהו:

אל תתעלם שזה לא זרוע של העירייה. מספיק עם ההתנהגות המתעלמת 

 הזאתי. 

 אל תצרח, אל תצרח, אתה גם עכשיו לא צורח?  ירי:נאור ש

 אתה גיבור גדול?  ג'קי אליהו:

 אני לא גיבור גדול, ואתה לא תצרח.  נאור שירי:

 אתה גיבור גדול.  ג'קי אליהו:

 אל תצרח.  נאור שירי:

 שמענו עליך. ג'קי אליהו:

 אל תצרח ותשב בשקט.  נאור שירי:

מרת עכשיו, אתה בעצם מוציא את כל הפעילות לפי ההיגיון של מה שא :יפעת קריב

  -תישאר שם מאותה חברה עירונית? איזה פעילות

הוא אמר שהוא מכניס אותה לעירייה.  הוא אמר שהוא מכניס אותה,  כנרת א. כהן:

ראש העיר אומר את זה לפרוטוקול, ראש העיר אומר את זה 

 לפרוטוקול, יותר חזק מזה שהוא אומר? 

 תגידו את זה. צביעו על זה, אני מתפטר, תהיו גברים וביעו על זה, תתצ ג'קי אליהו:

 קודם כל שאתה צועק אף אחד לא שומע אותך.  כנרת א. כהן:

 אני לא צועק, אתם לא שומעים פשוט.  ג'קי אליהו:

  -אבל שנייה רגע כנרת א. כהן:

 אתם אוטמים את האוזניים.  ג'קי אליהו:

 -אבל אני חושבת ש כנרת א. כהן:
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  -שנייה רגע, שנייה, אני מכירה את האדון הזה כנרת א. כהן:

 כולנו מכירים אותו.   :יפעת קריב

  -אני מדברת על עצמי לא עליך עכשיו, יש לנו היכרות עמוקה כנרת א. כהן:

 תודה יפעת.  נאור שירי:

 אני מכבדת אותו, הוא מכבד אותי.  כנרת א. כהן:

 . תודה, אני לא הכרתי נאור שירי:

אני יכולה לדבר רגע בבקשה? ואני חושבת שאם ראש העיר אמר את זה  כנרת א. כהן:

בצורה מאוד מאוד ברורה, נהפוך הוא הולכים לשמר ורוצים לתת להם 

בדיוק את אותו מענה שנותנים לאחרים, אז למה אתם לא נותנים 

הזדמנות, למה אתם הולכים, תלמד גם אתה להקשיב, תלמד גם אתה 

  להקשיב.

  -כנרת, לא צריך להטיף מוסר כל הזמן משה חנוכה:

 אני לא מטיפה מוסר, אני רק אומרת.  כנרת א. כהן:

 )מדברים יחד(

  -את לא יודעת על מה מדובר אפילו, את לא שמעת אפילו על מה מדובר ג'קי אליהו:

 אני לא יודעת על מה מדובר? כנרת א. כהן:

  -בוודאי ג'קי אליהו:

 מעתי פה מצוין. ש כנרת א. כהן:

 דקות בבקשה.  5בואו תנו לי לדבר בנחת  ג'קי אליהו:

 דקות.  10מצידי אתה יכול לדבר גם  כנרת א. כהן:

 לא, אני רוצה לדבר בנחת.  ג'קי אליהו:

 )מדברים יחד(

הפעילות התורנית בכל עושים את  במחלקה תרבות תורנית הקיימת עודד אלמגור:

רי תורה, שכל יום בא מישהו מבני ברק בתי הכנסת שקיימת, שזה שיעו

 ...  בשביל לתת דף בתלמוד כל יום,

  -לא יהיה מקום אמיר כוכבי:

אבל עודד לא מדברים על האנשים האלה בכלל, זה לא האנשים האלה,   :אנקורי עדי פ.

 זה לא האנשים האלה. 

ה אתה כתבת, לחוק יש להם פיטורין. הם קיבלו מכתב, תראו מ 16-ב :)ג'קי אליהו( מהקהל

דאגת לעובדים לא לזרוק אותם, הנה כשמדובר בדתיים תסתכל מה 
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 צעקת. 

,  אמיר כוכבי: לא יהיה מקום שתהיה בו פעילות מוכחת ומפוקחת וזה חלק מהעניין

שהפעילות לא תינתן. איפה שיש צורך ויש שיתוף פעולה ויש הבנה של 

זה,  הצרכים, תהיה הפעילות. אמרנו את זה, עומדים מאחורי

שנים, אלא גם בין לבין כדי  4מתכוונים לזה. אנחנו נפגש לא רק בעוד 

שתראי אם זה משתנה בהרגשה שלך כתושבת בעיר, כי אין שום סיבה, 

אין שום סיבה שיהיו ילדים חורגים בהתייחסות. יש פה עירייה יש לה 

 תפקיד לדאוג לכל התושבות והתושבים זה הכול.

 -עהאז יש לי הצ עודד אלמגור:

פה בעיר אין לנו מקום אפילו אמיר. אני נאלצת  אמיר, בתי ספר מהקהל:

 להוציא את הילדים שלי בחוץ, כי אין לי מקום חרדי בעיר הזאת? 

יודע אם היית פה בהתחלה, כשדיברתי על תכנית האב  אמיר כוכבי: אז אני לא 

לבניית מבנה ציבור, את יודעת מה נעשה שולחן עגול עם כל הזרמים 

תורניים בעיר סביב שאלת החינוך, כדי שתבינו אתם את המורכבות ה

ותהיו חלק מהפתרון, כי לתת עכשיו לכל זרם בית ספר כשאנחנו בפער 

בתי ספר כרגע לכלל העיר, עוד לפני שאני מדבר על מיוחדים,  5-7של 

זה פערים משמעותיים, אבל אנחנו נדע לתת את הפתרונות שישרתו את 

תי השבוע בטקס בשילה, דברים לא צריכים להיראות הקהילה. אני היי

 -כמו שהם נראו עד היום, ואנחנו נעבוד

 נפש, ראית מה קורה שמה?  משיבתאת אתה ראית  מהקהל:

 איפה?  אמיר כוכבי:

 נפש ראית?  משיבת מהקהל:

 -נפש, אבל משיבתאנחנו בקשר גם עם  אמיר כוכבי:

 זורקים אמיר...  שהאנשיםראית באיזה תנאים הציוד  מהקהל:

 אבל את מבינה שגם עירייה לא יכולה על כל דבר.  אמיר כוכבי:

.  מהקהל: .  אין להם חוגים.

  -המדינה הכניסה את אמיר כוכבי:

 ממש לא חרדי.  שילה זה אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

 אם כבר אז המדינה הכניסה את רמות לזרם החינוך החרדי.  אמיר כוכבי:

 לא חרדי. הוא גם  מהקהל:



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

47 
 

בעיניך, אבל המדינה מתייחסת אליו כחרדי. בני, תיקח פרטים, אנחנו  אמיר כוכבי:

נעשה דיון על חינוך, זה לא קשור למה שהיה פה היום ולניסיון לעשות 

 רעש על הדבר הזה. 

  -אדוני, אני רוצה בבקשה לדבר בנחת אני מבקש ג'קי אליהו:

 קשה ואז נאשר אותה, לא ככה. אתה כדי לדבר בנחת תבקש ב אמיר כוכבי:

 למה? אמרת שתושבים יכולים לדבר?  :יפעת קריב

אני באמת לא רוצה להפריע לחברים כאן, אני מציע באמת בינתיים  עודד אלמגור:

 להקפיא את הפיטורין עד שתקום ועדה. 

יהיה פתרון, לא צריך ועדות, יש פה חברי וחברות מועצה מסורים  אמיר כוכבי:

בדבר הזה, גם עדי, וגם מאיר וגם נאור וגם נדב וגם כנרת שמתעסקים 

 -וגם עדי וכולם מתעסקים פה

אף אחד לא דתי פה. אף אחד לא דתי, לא מבין בדת, אף אחד לא מבין  ג'קי אליהו:

 בדת פה, לא היא לא הוא ולא היא. 

 ראינו במשך שנים מה קרה כשרק הדתיים דאגו לדתיים.  אמיר כוכבי:

.. החינוך, המתקנים נאור שירי:  -איפה היו הנציגים החרדיים.

 קטן  יאיר לפידאל תתערב.  ג'קי אליהו:

  אל תצעק עליי ואל תגיד לי יאיר לפיד שמעת? נאור שירי:

 אל תתערב יאיר לפיד קטן.  ג'קי אליהו:

 אל תגיד לי מה לעשות, אל תגיד לי מה לעשות.  נאור שירי:

.  ג'קי אליהו: .  אל תכניס.

 לא שואל אותך מה לעשות.  שירי:נאור 

 אל תתערב, לא רוצה לדבר איתך בכלל.  ג'קי אליהו:

 אתה לא תנהל לנו את החיים.  נאור שירי:

 אל תייצגי דת בכלל.  את  ג'קי נאור:

 בסדר, אין בעיה.   :דוברת

  מי שמך? מי שמך להגיד מי מייצג מה בכלל תגיד לי? נאור שירי:

 

שלום, שלום, מספיק דיברת, מספיק, הלשון הרע שלך הגיעה רחוק   :עדי פרילינג אנקורי

 רחוק. 

 אנחנו נראה למי הגיע   מהקהל )ג'קי אליהו(:
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האם התשובות שקיבלת היו  יגאל כל הדבר הזה זה הקהל... שלך? אמיר כוכבי:

  מקובלות בעינך?

, אני קודם כל אני מתנצל שבגלל ההצעה שלי כל הרוחות כאן התלהטו יגאל שמעון:

 -חושב

  למה אין לנו נציג? מירי:

 -אני חושב יגאל שמעון:

למה אני חרדית פה בעיר, אני נציגה חרדית או   למה אין לנו נציג דתי? מירי:

 נציג חרדי. 

 איפה?  אביבה גוטרמן:

 תבחרי.  נאור שירי:

 )מדברים יחד(

 -את סתם צועקת, כי מאחוריך עומד העוזר שלי אמיר כוכבי:

  -, כי אתה אומר לי הוא והיא הם לא חרדיםלא מירי:

 הם חברי מועצה נשמה.  אמיר כוכבי:

  -הם לא יכולים לייצג מירי:

 אבל את סתם צועקת, תקשיבי רגע תנשמי עמוק.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  יעל ברזילי:

ו אמיר כוכבי:   -יך, אורן, אורןיב' מאחור-א' הם יכולים לייצג את כולם, 

  -שנה 25 חיהאני פה  מירי:

 -מירי די, מירי אמיר כוכבי:

 אני רוצה לדבר.  מירי:

 -מאחוריך עומד העוזר שלי אמיר כוכבי:

  -אני רוצה שתעזור לי, אני לא מפחדת מירי:

 את לא מקשיבה.  נאור שירי:

 את לא מקשיבה. קצת דרך ארץ.  אמיר כוכבי:

  -הדיון קצת טעון... אתם צריכים להבין את זה גם :מהקהל

הדיון טעון כי זה משרת אינטרסים של אנשים להטעין אתכם, תסתכלו  אמיר כוכבי:

אחורה על המציאות בעיר במשך שנים, ותבינו שבמשך שנים עבדו 

 עליכם. עכשיו יש ניסיון לתקן את הדבר הזה, ומה לעשות. 
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אתה אומר שאתה הולך לתקן, לא יודעת, אני הולכת לשיעורי תורה  :מהקהל

 לו לי אותם, אין לי יותר. קבוע ביט

 -אמרתי לא יהיה שום שירות שנזקק ומפוקח בעירייה אמיר כוכבי:

  -על ידי מי, אז בוא תגיד תגיד לנו מירי:

 העירייה, העירייה.  אמיר כוכבי:

 )מדברים יחד(

 אילן שרעבי.  ?מי אחראי על זה כרגע בעירייה אמיר כוכבי:

מת, לא תה אומר לבדוק את הפעילות שקייאז צריכים באמת כמו שא עודד אלמגור:

בכל מקום. ולהקים ועדה יחד  לבטל את הפעילות הקיימת בתי כנסת

איתך שיפקחו ויבדקו מה חיוני מה לא חיוני, ואת העובדים בינתיים 

 לעצור זמנית את הפיטורים שלהם. 

ם יש לעירייה מנכ"ל ויש לחברה מנכ"ל והם אלה שמנהלים את העובדי אמיר כוכבי:

ואת הצרכים. בסופו של דבר מבחן התוצאה הוא לא כמה אנחנו 

מעסיקים ולא כמה משלמים משכורות, מבחן התוצאה ואתה יודע את 

זה טוב, זה על השירות שנותנים לתושבים זה הכול, ואת השירות של 

 התושבים אנחנו נדאג שהוא יהיה שירות טוב יותר. נדאג לזה. 

 ות. ולא ייפסק השיר עודד אלמגור:

 לא, ברור שלא.  אמיר כוכבי:

היו חלק אלה שכבר עובדים היום אם אפשר שי אתצריך לבדוק באמת  עודד אלמגור:

  -זה יהיה בסדר גמור. תודה רבה מהמחלקה

 תודה.  אמיר כוכבי:

 שאפשרתם לי וערב טוב לכולכם.  עודד אלמגור:

 תודה עודד.  יגאל שמעון:

  )מדברים יחד(

להגיד שיש עם ישראל ויש תורה בישראל ויש בורא עולם, אני רוצה  מהקהל:

והכול הולך בהשגחה של הבורא, וצריכים לא לקפח שום דבר ולעשות 

 דין צדק על כל הדברים. 

 אמן.  אמיר כוכבי:

שקמו  איך אנחנו יודעים שיש צדק? תמיד יוצאים סיפורים של אנשים מהקהל:

אחד הסיפורים... יש ובשמיים הם מספרים מה הם עברו. זה  ממותם

.. אחרי שאדם נפטר מהעולם הזה פותחים לו את  אמת ורק את האמת.



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

50 
 

. .  הדברים וכולם עומדים... אני מבקש.

 תודה. יגאל?  אמיר כוכבי:

 אני יכול להתחיל לדבר?  יגאל שמעון:

 כן, בוא תסכם.  אמיר כוכבי:

כל הנושא הזה של לא דיברנו כלום. טוב תראו, בסך הכול אני חושב ש יגאל שמעון:

תרבות, והקשבתי לך בקשב רב אמיר, ואני חושב שזה שהודעת כאן 

שאתה לא תפגע בתרבות דתית חרדית, אני חושב שזה התשובה, 

ומבחינתי, איך אומרים אני אשגיח על זה, אני אשגיח על זה. אז 

 קיבלתי את התשובה. 

 אז אתה מסיר את זה מסדר היום?  אמיר כוכבי:

 כן.  יגאל שמעון:

 למה אתה מסיר את זה?  :יפעת קריב

  -כן, הנושא הבא אמיר כוכבי:

 קיבלתי תשובה והצהרה, מה זה משנה.  יגאל שמעון:

  -אתה יכול רק להסביר את המשפט שאמרת תוך כדי :יפעת קריב

 לא.  נאור שירי:

ו :יפעת קריב  , מה לא? -התחלת להסביר 

 עברנו להצעה הבאה.   :אנקורי עדי פ.

לא, לא, לא, זה נושא בכלל לא קשור, אתה אמרת תוך כדי שבעצם אין  :עת קריביפ

  -תוקף לכל העשייה שקורית בעצם בעמותה עירונית צדדית

 זה לא מה שאמרתי.  אמיר כוכבי:

 הוא לא אמר את זה.  רן יקיר:

 לעובדים שעובדים שם אמרת בתי ספר... בתי ספר.  :יפעת קריב

 חבל, לא הבנת.   :דובר

אני רוצה שהוא יסביר את עצמו. החוגים לא נראים כמו חוגים,  :יפעת קריב

הפעילות לא נראית כמו פעילות, לכן צריך להעביר את זה לתוך 

  -העירייה. האם זה אומר שאתה סוגר

  -אנחנו עוברים  אתי ברייטברט:

 לא, אתה אמרת את זה תוך כדי, לא הבנתי מה אמרת.  :יפעת קריב

 נעבור להצעה הבאה.   ט:אתי ברייטבר
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לא הבנתי, אתה אמרת שאתה מוציא אותם, כי בעצם הפעילות שקורית  :יפעת קריב

  -שם היא לא

 את סיימת יפעת.  נאור שירי:

 אני רוצה שהוא ידייק את מה שהוא אמר.  :יפעת קריב

 אבל את ממציאה, למה הוא צריך לדייק כשאת ממציאה.  נאור שירי:

  -ר שהוא רוצההוא אמ :יפעת קריב

  ... בסוף הישיבה או לחלופין אם את לא רוצה להישאר אמיר כוכבי:

  הוא רוצה להסביר תן לו, מה אתה מגן עליו כל כך? :יפעת קריב

 בסוף הישיבה בשאילתה.  אמיר כוכבי:

 כן סליחה, מה אמרת?  :יפעת קריב

... לך, את ממציאה.  נאור שירי:  אני לא מגן עליו, אני

 כן מה?  :יביפעת קר

אני מסביר בסוף הישיבה כל מה שתרצי, נוכל אפילו להשאיר את  אמיר כוכבי:

 השידור כדי שיראו או בשאילתה. 

 ברור.  :יפעת קריב

 

 11.6.19הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום . 4

 הלאה הנושא הבא.  אמיר כוכבי:

דר של חברת המועצה יפעת קריב אוקיי, נעבור להצעה הבאה, הצעה לס  אתי ברייטברט:

. הקמת נקודת הזנקה למגן דוד בהוד השרון באופן מידי. 11.6.19מיום 

מזה מספר שנים שמגן דוד אדום עבר לשיטת הפעלה של נקודת הזנקה. 

המדובר בנקודה בה נמצא האמבולנס והצוות שלו, ומנקודה זו 

תנו האמבולנס מוזנק לקריאות. מד"א פועל ככל המתאפשר מבחינ

לצמצם את זמני ההגעה לחולה פצוע ומקפיד על כך באופן הדוק עד 

לרמת בדיקת זמן היציאה של האמבולנס מרגע זמן ההקפצה ועד לזמן 

ההגעה לכתובת האירוע. הצעת ההחלטה: עיריית הוד השרון תקצה 

  -שטח לטובת הקמת נקודת הזנקה, אמבולנס וחדר צוות

  -שנים? הדבר הזה 5ומישהו דאג לנו פה במשך  מהקהל:

את העבודה,  שנים לא היה בלשכה, אני עשיתי לו 5 בעלך אוכל חינם :(ג'קי אליהומהקהל )

אל תפסלי אנשים אחרים... אל תשפילי אנשים. שנים את  5אוכל חינם 

בושה וחרפה למדינת ישראל שיש חברת מועצה כזאת, בעלך אוכל 
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 . .  חינם, שקט.

 שיך ג'קי, אתה יכול להמשיך. אתה יכול להמ  :אנקורי עדי פ.

בעירייה הזאת... אני יכול להוכיח  אני עובד עירייה שעבד הכי הרבה :(ג'קי אליהומהקהל )

את זה, אתם ראיתם בעיניים, אתם פוחדים מהפעילות שלנו? למה? 

שנים הייתה פה פעילות תורנית,  5למה לעצור פעילות כזאת? למה 

ף בעיר הזאת, סוף סוף היה לו הציבור הדתי הרים את הראש סוף סו

מישהו שילך איתו, אתם רוצים להרוס את זה? הרי יש אנשים כל כך 

 טובים יש אבא בשמיים כל כך טוב. 

תקשיב, אתה תמשיך עוד קצת, אנחנו נביא משטרה, זה שאורן נחמד  אמיר כוכבי:

 זה אחלה. 

(  ולם. היה להגיע לפה, יש מקום לכ משטרה יכולה :(ג'קי אליהומהקהל 

אני מבקשת מהקהל לשמור על סדר ולא להתערב בהתנהלות הישיבה,   אתי ברייטברט:

 תודה. 

.  :יפעת קריב .  למה עדי ניגשה אליהם עכשיו?.

 יפעת, אל תתערבי.   :אנקורי עדי פ.

 אני שואלת... היא באמצע הצעה לסדר את הלכת.   :יפעת קריב

 לסדר. את גם הולכת באמצע הצעות   :אנקורי עדי פ.

יפעת, אנחנו עוברים להצעת ההחלטה, הצעה לסדר שלך. עיריית הוד   אתי ברייטברט:

השרון תקצה שטח לטובת הקמת נקודת הזנקה, אמבולנס וחדר צוות, 

שייתן מענה מהיר ויעל לתושבי העיר בשעת חירום ומצוקה. מיקומה 

של נקודת ההזנקה משמעותי ביותר, מטרתה לספק מענה מהיר יותר 

 וון רחב של אירועים באזור כולו. גמל

  -לא צרפת את כל ה :יפעת קריב

.   אתי ברייטברט: .  אני אעלה את זה לפה, כי אי אפשר להכניס את זה.

 אז תעלי את זה בבקשה.  :יפעת קריב

 אני אעלה.   אתי ברייטברט:

 תודה רבה, אני אשמח שתקראי את זה גם כן, זה חלק ממה ששלחתי.  :יפעת קריב

 אין בעיה.   תי ברייטברט:א

 אם לא יפגעו בתורה לא יצטרכו אמבולנסים.  נאור שירי:

 נקודת אמבולנס. מכיוון שפוגעים בתורה צריך  :יפעת קריב

 אני מבקשת.   אתי ברייטברט:
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 בבקשה, אני אשמח שתקראי את דברי ההסבר.  :יפעת קריב

  -את באמת רוצה לקרוא את שני העמודים נאור שירי:

 -אז אנחנו... הצעה לסדר, זה מופיע לך ב  ברייטברט: אתי

 אוקיי, אז אני אקריא את זה, את רוצה שאני אקרא את זה?  :יפעת קריב

 את רוצה לקרוא את כל זה?   אתי ברייטברט:

 כן, זה חלק מההצעה לסדר שלי.  :יפעת קריב

 דברי הסבר, אז תקריאי את זה.  זה אמיר כוכבי:

ה רגע לומר שבעצם כבר הרבה מאוד שנים, ומי שחבר מועצה אני רוצ :יפעת קריב

פה הרבה מאוד שנים, וחלק מהאנשים חברי מועצה בעבר, מתנהל שיח 

מאוד משמעותי בין עיריית הוד השרון לבין מד"א על הקמת נקודת 

הזנקה. אני ככה אגיד ואתייחס לזה גם, ועדת תמרור של עיריית הוד 

ברחוב הרשות, יש חדר שכולנו  השרון אישרה מקום שנמצא כאן

מכירים אותו מתקופת הבחירות, החדר ששירת את מערכת הבחירות, 

שהוא חדר שמיועד להיות חדר צוות, ובעצם אנחנו רואים ששיח ושיח 

ושיח של דיבורים, מעשים לא קורים. אני רוצה להגיד שהיו פה הרבה 

א וישב מאוד שיחות, לפני מספר חודשים הגיע נציג בכיר של מד"

בלשכת ראש העיר, ושם הצעה על שולחן ראש העירייה שבעצם ההצעה 

הזאת אומרת שלעיריית הוד השרון זה לא עולה כסף, הנקודה ברחוב 

הרשות לא עולה לנו כסף. ותוך כמה שעות מהרגע שחותמים על ההצעה 

על ההסכם עם מד"א יש נקודה ברחוב הרשות. זה נכון שרוצים לעשות 

שהו גדול יותר, ורחב יותר, ולהוסיף לזה מכבי אש, בנווה נאמן מ

מדברים על זה כבר שנים, הלא דיבורים דיבורים זה הדבר הכי חזק 

בעירייה הזאת, וחבל שזה ממשיך גם לקדנציה הזו. אבל מדברים על 

נקודה מאוד גדולה בנווה נאמן עם מכבי אש, נקודה שיהיה בה גם 

ה בה גם אמבולנס לבן, יהיה שם אמבולנס של טיפול נמרץ, נקודה שיהי

גם אולי עוד דברים כמו לדוגמא הכשרת מתנדבים מבתי הספר 

ותנועות נוער ופעילויות של הצלה, ואולי גם חנייה לאופנוענים, באמת 

זה יכול להיות נקודה נהדרת אי שם בנווה נאמן כשהיא תאושר, אבל 

ה בכל אזור כרגע אנחנו יודעים שמד"א אומרים כזה דבר, שבכל המדינ

דקות לאמבולנס להגיע מנקודה בזמן קריאה עד הזמן  8-השרון לוקח כ

דקות,  14שהאמבולנס מגיע ומטפל באדם. בהוד השרון לעומת זאת זה 

דקות ויותר. זאת העיר היחידה בשרון  14זה נתונים מדויקים, לוקח 

מתחילת הקדנציה שנכנסו ראשי ערים פה באזור, ראש עיריית רעננה 

תה לו רק נקודת הזנקה אחת אישר כבר נקודת הזנקה שנייה, שהיי
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בכפר סבא מעבר לבית חולים מאיר יש נקודת הזנקה נוספת, ובכל ערי 

השרון אנחנו רואים שמאשרים עוד ועוד נקודות הזנקה, ופה בהוד 

השרון דבר שלא עולה כסף, שכל כולו מכוון אך ורק להצלת חיים, לא 

א חותמים על הנייר. דבר נוסף, זה נכון מצליחים לאשר אותו, כי ל

שיש אופנועים בעיר אופנוענים, ויש יחידה של מתנדבים, ואני מכבדת 

אותם, אבל גם הם בעצמם חושבים שצריך אמבולנס. כי כשמפנים חס 

וחלילה ילד, ואנחנו נמצאים ערב החופש הגדול, ובחופש הגדול למרבה 

וחלילה יקרה אסון ותדעו  הצער יכולים ועלולים לקרות אסונות, שחס

שלידיים שלכם לא אושר אמבולנס בחינם, בנקודה מאושרת כאן 

ברחוב הרשות. היום בערב אם חותמים על ההסכם הזה, מחר בבוקר 

מתייצב אמבולנס, זה בדוק, יושב פה סגן ראש העירייה לשעבר, שיכול 

לחזק את מה שאמרתי שוועדת תמרור אישרה את זה, מקום יש, הסכם 

ם מד"א יש, כל מה שחסר זה חתימת ראש עיר. אז נכון חי אדיב לא ע

חתם, אבל אני מופתעת אמיר שאתה לא חותם. הלא תוך מספר שעות 

הווה אומר מחר בבוקר יש אמבולנס בהוד השרון. אתם יכולים לקחת 

באמת על מצפונכם שיקרה מחר אסון ואתם לא אישרתם פה אמבולנס? 

השרון, זה משהו שמאושר, עשיתי את כל  לא עולה שקל לעיריית הוד

הבדיקות האפשריות, דיברתי עם עובדי עירייה שממש מפוחדים, כולם 

חוזרים ואומרים זה רק החלטה של ראש העירייה, הוא צריך לחתום 

על זה. ואני חושבת שמאיר אתה לא יכול לצאת מאוד חשובה ההצבעה 

 שלך. 

 ת ספר? את רוצה ללכת במקומי לבי מאיר חלוואני:

  -כן, כן, בטח אין בעיה :יפעת קריב

 אז תלכי.  מאיר חלוואני:

 אין שום בעיה, אני אגמור את ההצעה ואני אלך.  :יפעת קריב

 אני חייב לך דין וחשבון?  מאיר חלוואני:

  -אני רוצה לדעת אם מנהל אגף הרווחה :יפעת קריב

 אחד, תתביישי לך. את משתיקה פה את האנשים ולא מכבדת אף  מאיר חלוואני:

 אתה רוצה להצביע בעד ונגד.  :יפעת קריב

 מאיר, מאיר.  אמיר כוכבי:

בתור מנהל אגף הרווחה והשירותים אתה מוכן לוותר על השירות הזה  :יפעת קריב

 לקשישים ולאנשים מבוגרים בעיר, לחולים ולילדים. 

 תמשיכי להקריא, תמשיכי.  מאיר חלוואני:
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ר, כדי שמאיר לא ילך, אני מבקשת שההצבעה תהיה כשהוא בסדר גמו :יפעת קריב

 . אבל הנה הוא יוצא להתחמק מהצבעה, בסדר זכותו המלאה. כאן

. נאור שירי: .  מה מתחמק מהצבעה, תגידי מה.

 הוא יכול לחכות עוד דקה ולהצביע. נאור, אתה רוצה להתווכח?  :יפעת קריב

 שאת רוצה סתם לקשקש?  לא, אבל את רוצה לדבר עניינית או נאור שירי:

 אני רוצה שמאיר לא ילך בתור מנהל השירותים החברתיים.  :יפעת קריב

 רק רציתי להגיד לך משהו קטן.  מאיר חלוואני:

 כן, רציתי שתישאר להצבעה.  :יפעת קריב

 לא, אני רוצה להגיד לך משהו קטן.  מאיר חלוואני:

 ת בגן. מאיר היא עזבה מסיבת סיום של הב אביבה גוטרמן:

  -את צריכה להתבייש להגיד לי שאני מתחמק מאיר חלוואני:

  -אז מאיר גם אני עזבתי אירוע בבית ספר :יפעת קריב

 את צריכה להתבייש.  מאיר חלוואני:

 כדי לבוא לכאן, כי האמבולנס חשוב לי.  :יפעת קריב

  אנחנו נציגי ציבור, ואנחנו צריכים לכבד את כל הציבור. מאיר חלוואני:

אז מה אתה עושה כדי שיהיה אמבולנס בעיר בתור מנהל האגף  :יפעת קריב

 לשירותים חברתיים. 

 תמשיכי להקריא ויצביעו אחרי שתסיימי.  מאיר חלוואני:

בבקשה סיימתי, בוא תצביע, מאיר את כאן, אתה יכול להצביע. הוא לא  :יפעת קריב

 רוצה להצביע. 

 תסיימי.  נאור שירי:

י רואה שגם יעל הלכה, בואו נראה מי עוד יצא מהחדר. אולי גם אתה אנ :יפעת קריב

 אמיר רוצה לצאת. יגאל, אתה רוצה להוסיף עוד משהו? 

 סיימת?  יגאל שמעון:

 בינתיים כן.  :יפעת קריב

 לא, אז תסיימי.  יגאל שמעון:

  -אוקיי, בכל מקרה :יפעת קריב

  -דאין מה לסיים, נגמר דף המסרים הרדו אמיר כוכבי:

, דף מסרים רדוד זה נקודה 14דקות לעומת  8דף מסרים רדוד אמיר,  :יפעת קריב
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 ברחוב הרשות. 

  -היית בודקת, היית מגלה שגם הקצאת קרקע כזו אמיר כוכבי:

אמיר עזוב, אני יודעת אל טלפונים שעשית למד"א, ואמרת להם איך הם  :יפעת קריב

ם על כל הטלפונים והלחץ משתפים פעולה עם האופוזיציה. אנחנו יודעי

שאתה מפעיל, חבר'ה תאשרו נקודה של מד"א נקודת הזנקה ברחוב 

 הרשות, מחר בבוקר יש כאן אמבולנס. כן יגאל. 

 יש לך איזה עניין ספציפי עם מד"א שאת רוצה למנוע הליך הקצאה?  אמיר כוכבי:

  -אני עם מד"א עובדת כבר הרבה מאוד שנים :יפעת קריב

 לא, כי לא נעשה הליך הקצאה אף פעם.  אמיר כוכבי:

  -רק שנייה אחת, אני עם מד"א עובדת הרבה מאוד שנים :יפעת קריב

יש לך איזה משהו עם מד"א שאת רוצה לעשות הקצאה קרקע בלי הליך  אמיר כוכבי:

 הקצאה חוקי? 

  -הליך הקצאה נעשה למבנה :יפעת קריב

קרקע לגוף בלי הליך הקצאה  יש סיבה שאת רוצה שהעירייה תקצה אמיר כוכבי:

 חוקי? 

  -אמיר, יש לך אישור מהתקופה :יפעת קריב

 אני שואל שאלה פשוטה.  אמיר כוכבי:

  -של חי אדיב :יפעת קריב

 לא, האישור מהתקופה של חי אדיב נעשה ללא הליך הקצאה.  אמיר כוכבי:

  -יש לך מבנה ברחוב הרשות :יפעת קריב

 ן על ידי המשטרה. שמאויש כבר מזמ אמיר כוכבי:

 זה המבנה... שיאשר את זה.  :יפעת קריב

  -את ממציאה המצאות אמיר כוכבי:

 איזה המצאות? איזה המצאות?  :יפעת קריב

  -והשאלה היחידה היא יפעת האם יש לך אינטרס אמיר כוכבי:

 ועדת היגוי אישרה את זה.  :יפעת קריב

 קצאה כן או לא? תגידי. להקצות ישירות למד"א בלי הליך ה אמיר כוכבי:

  -אמיר שנייה אחת, אמיר שנייה, תקשיב רגע אחד :יפעת קריב

 יש לך אינטרס להקצות למד"א מבלי לעשות הליך הקצאה כחוק?  אמיר כוכבי:
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אמיר יש לך אינטרס להצביע נגד אמבולנס בעיר? למה אתה מצביע נגד  :יפעת קריב

 אמבולנס בעיר? 

 לענות על השאלה?  למה את מתקשה אמיר כוכבי:

אמיר מה שמונע זה תהליך ההקצאה, בוא נכנס דיון של ועדת ההקצאות  :יפעת קריב

היום בערב לאשר בוועדת הקצאה. נו באמת אתה סתם ממציא תירוצים 

 ירודים. 

.  אמיר כוכבי: .  ... שואלת ורוצה תשובות.

  -אמיר זה באחריות שלך למנות :יפעת קריב

 נו עושים את זה. אולי אנח אמיר כוכבי:

 איך אתה עושה את זה, זה יכול לקרות מהיום להיום.  :יפעת קריב

.. זה לא יכול לקרות.  אמיר כוכבי:  לא, זה לא יכול לקרות,.

 חודשים.  3הם אישרו את זה לפני  :יפעת קריב

  -לא, אבל זה לא אמיר כוכבי:

 ? חודשים האחרונים 3-מה לא התנהלה ועדת הקצאת ב :יפעת קריב

 זה לא יכול לקרות מהיום להיום.  אמיר כוכבי:

מה לא יכול לקרות? איך לא יכול לקרות אמבולנס בהוד השרון כאילו,  :יפעת קריב

אתה קולט את מה שאתה אומר? אמיר עשייה, לא דיבורים. איך זה יכול 

חודשים מד"א היו אצלך, ולא עשית כלום כדי להקצות  3להיות שלפני 

 ה ואתה טוען שאין קרקע מוקצית. את הקרקע, במיד

 למה את ממציאה המצאות?  אמיר כוכבי:

אמיר מה אתה עושה כדי לקדם  למה אני ממציאה, הרגע אמרת.. :יפעת קריב

  -אמבולנס בהוד השרון

  -אני יכול להגיד לך אמיר כוכבי:

 באופן מיידי.  :יפעת קריב

 אם תפסיקי לצרוח.  אמיר כוכבי:

 ממשיכה לצרוח, אתה שואל כל מיני שאלות ריקניות מתוכן.  אני לא :יפעת קריב

 אני לא שואל שאלות, וזה ממש לא ריק מתוכן.  אמיר כוכבי:

 מה את עושה למען ההקצאה?  :יפעת קריב

אני לא שואל מה את עושה למען ההקצאה, אני שואל אם יש לך אינטרס  אמיר כוכבי:

  -להקצות לגוף
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  -שלי הוא תושביהאינטרס היחיד  :יפעת קריב

 קרקע בלי הליך הקצאה. כי את מתעקשת מאוד על מד"א.  אמיר כוכבי:

האינטרס היחיד שלי הוא טובת התושבים, שחס וחלילה ילד לא יפגע  :יפעת קריב

 ולא יהיה לו פה אמבולנס. 

 האם יש לך אינטרס למנוע הליך הקצאה חוקי?  אמיר כוכבי:

  -חודשים 3לפני  :יפעת קריב

  -למה את כוכבי: אמיר

 מה זה השטות הזאת שאתה אומר אותה?  :יפעת קריב

  -למה את אמיר כוכבי:

  -חודשים 3אמיר  :יפעת קריב

 למה את לא עונה לי על השאלה הזאת?  אמיר כוכבי:

  -מד"א היו אצלך :יפעת קריב

.  אמיר כוכבי:  נכון

  -חודשים 9אתה ראש עיר עוד מעט  :יפעת קריב

  -קיבלתי אותם אמיר כוכבי:

  -לא ניהלת ועדת הקצאות עד היום :יפעת קריב

  -בוודאי שכן אמיר כוכבי:

 אתה לא מתבייש?  :יפעת קריב

. אמיר כוכבי: .  אבל הם לא.

 חודשים.  9זה לא  נאור שירי:

 חודשים.  7חודשים,  8 :יפעת קריב

 בחוויה שלה זה כבר נצח.  אמיר כוכבי:

 בסדר.  :יפעת קריב

 מה בסדר? למה לזרוק מלא שטויות.  :נאור שירי

 עזוב תן לה.  אמיר כוכבי:

  -חודשים 9חודשים ולא  8חודשים ולא  7אוי באמת, סליחה  :יפעת קריב

.  אמיר כוכבי:  אביבה כשתחליטי שאת רוצה תשובה רצינית תגידי

 אמיר, לא ניהלת ועדת הקצאות עד היום.  :יפעת קריב



 25.06.19מיום  10/19ישיבת מועצה מן המניין מס'  -עיריית הוד השרון 
 

 

59 
 

. ועדת הקצאה, אמיר כוכבי:   -מה יש לך? ועדת הקצאה זו ועדה ...

אתה לא ניהלת ועדת הקצאה. אמיר, אמבולנס מהיום להיום. אתה פוגע  :יפעת קריב

בתושבים, שחס וחלילה לא יהיה על הידיים שלך ויקרה אסון פה בהוד 

 השרון. 

  -אני מציין שוב אמיר כוכבי:

  -ברעננה כבר אישרו, בכפר סבא אישרו :יפעת קריב

  -אני מציין שוב שאת נמנעת מלהגיד י:אמיר כוכב

 בראש העין אישרו, בכל מקום מאשרים.  :יפעת קריב

 האם יש לך אינטרס שלא יתנהל הליך הקצאה.  אמיר כוכבי:

  -אתה שם לב לשאלה הרדודה שאתה שואל. אתה :יפעת קריב

 את אפילו לא ענית לא פעם אחת.  אמיר כוכבי:

 מיר אתה מתבלבל, אתה ראש העירייה לא אני. אמיר אתה מתבלבל, א :יפעת קריב

למה את לא עונה לא. ולכן אני שואל למה את מנסה  ולכן אני שואל אמיר כוכבי:

  -לדחוף הקצאה מבלי

  -אתה היית צריך לקיים ועדת הקצאות. אתה היית צריך :יפעת קריב

  -מה הבעיה לכנס ועדת הקצאות אביבה גוטרמן:

היום בערב? מחר בבוקר. אני מפנה את הלו"ז שלי ואני ועדת הקצאות  :יפעת קריב

ועדת  10:00-באה לוועדת הקצאות. אפשר אדוני המנכ"ל מחר ב

  -8:00-ו 9:00-הקצאות? אני יכולה גם ב

 אבל את לא בוועדה.  נאור שירי:

? בגלל זה זאת לא אחריות שלי, זאת אחריות שלו, של 12:00-ו 11:00-ב :יפעת קריב

 לעבור לעשייה ולהפסיק לדבר.  בן אדם שצריך

 זה לא עושה רושם על אף אחד.  אמיר כוכבי:

 כן בבקשה, סגן ראש העירייה הקודם.  :יפעת קריב

 כן יגאל.  אמיר כוכבי:

בואו נשים את הדברים על דיוקם, לפני שאני מתחיל לדבר  ,הוויכוח כאן יגאל שמעון:

 . הייתי רוצה לשמוע ממך לפחות איפה זה עומד היום

  -מה שקורה אמיר כוכבי:

 איך אני אוהבת שיגאל עובד הפוך.  עדי ברמוחה:

זה שאנחנו עשינו תהליך לבניית מתחם חירום. קודם כל יש כמה  אמיר כוכבי:
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  -תהליכים

 שייקח חודשים.  :יפעת קריב

 לא, רק שנייה.  יגאל שמעון:

המגרש של העירייה  הקרקע מוכוונת כרגע היא אחת משתיים, יש או את אמיר כוכבי:

.. שמה אנחנו רוצים נווה נאמן מול חברת.   -בין 

 דונם.  5 יגאל שמעון:

דונם, אנחנו רוצים לעשות שם גם חניון ציבורי פתוח לרווחת אזור  5של  אמיר כוכבי:

תעשיה, ועל חלק ממנו לייצר מתחם חירום שיאפשר גם לכב"א, זה נעשה 

כדי ליצור פוליגון של כיבוי אש, ביחד בתכנון גם ראשי הרשויות מסביב 

שמאפשר הזנקה לכל האזורים, וביחד איתם עם מד"א ויכול להיות גם 

  -משהו שקשור למשטרה, אבל זה אחד. הדבר השני שאנחנו רוצים

 רגע, כמה זמן ייקח שלב אחד שעליו אתה מדבר.  :יפעת קריב

  -רגע בואי יגאל שמעון:

 רק הארכת זמן.  :יפעת קריב

 תגידי, את לא רוצה לקבל תשובה?  ר:רן יקי

 זה החברה הכלכלית מוציאה לביצוע את החניון הזה בקרוב.  אמיר כוכבי:

 לפרוטוקול.  ת? אני שואל2019הווה אומר בשנת  :יפעת קריב

 כן.  אמיר כוכבי:

יהיה באזור נווה נאמן, אני אומרת לפרוטוקול, אני  2019עוד בשנת  :יפעת קריב

  -אם אני טועה חוזרת תקן אותי

 יהיה חניון.  אמיר כוכבי:

 לא, אבל זה חניון הוא מדבר.  אביבה גוטרמן:

  -לא, הוא אמר יחידה :יפעת קריב

 חניון.  אביבה גוטרמן:

 עם מד"א.  :יפעת קריב

 החניון יוצא.  אביבה גוטרמן:

 החניון, החניון יוצא לדרך.  :יפעת קריב

חת החלופות היא לשים שם את המתחם הזה. החניון יוצא לביצוע כשא אמיר כוכבי:

בעצם, חלופה שנייה זה בכניסה לאזור התעשייה,  3חלופה שנייה, יש 

איפה שיש את מבנה הסליקה הישן, זה השני. והאופציה השלישית זה 
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 קרקע שאנחנו כרגע לא סגור אם קיבלנו כבר את האישור, קיבלנו? 

 מפקיעים.  אביבה גוטרמן:

  -ו אישור עקרוני ואנחנו מתחילים הליךקיבלנ :איילת לרר

 הפקעה.  אביבה גוטרמן:

  -גם חכירה וגם :איילת לרר

  -את מדברת ליד אמיר כוכבי:

.  :איילת לרר .  השטח.

 וכמה זמן נגיד תהליך כזה לוקח?  :יפעת קריב

ליד מכון הטיהור, עשינו תהליך בחודשים שרצתה ועדת הקצאה, עשינו  אמיר כוכבי:

  -המינהל תהליך מול

 שזה בהחלט זה מבורך וזה לא סותר את נקודת ההזנקה.  :יפעת קריב

כדי לקבל שטח מקביל למט"ש, מתוך רצון לעשות שם מתחם לוגיסטי  אמיר כוכבי:

של העירייה, להוציא פה כל מה שקורה פה מאחורה, לשים כל מיני 

דברים כאלה שחסרים בעירייה, ולהצמיד לזה גם את המתחם חירום. 

למה אנחנו מכוונים לשם? כי גם כיבוי אש וגם המשטרה מדברים על זה 

שהחיבור לכבישים עוקפים הוא משמעותי, והוא מאפשר לתת שירות 

מיידי לכל האזורים. לגבי נקודת ההזנקה כאן, שגם אני בפעם הראשונה 

שנפגשתי עם מנהל המחוז של מד"א, חשבתי שהליך ההקצאה בוצע 

כך, וגם בסופו של דבר השיטור שצמח בתקופה  כחוק, גיליתי שלא כל

האחרונה, כבר גם משתמש בחדר. אז גם הנקודה לא פנויה פיזית, יש 

בעיה עם המשטרה, אנחנו בסכנה של לאבד תקנים בגלל שאין מספיק 

נקודות משטרה בעיר, ולכן הם נאלצים להיות שם כרגע, וגם הליך 

החברה היחידה שנותנת  ההקצאה עצמו לא נעשה אף פעם. מאחר וזה לא

את השירות, למרות שהיא עדיין החברה המובילה, עדיין צריך לייצר 

 -הליך הקצאה. מאחר ואנחנו מבינים

 מתי תהיה תשובה לגבי המיקום הסופי?  יגאל שמעון:

אני מקווה שבשבוע שבועיים הקרובים, זה צריך עכשיו לקבל החלטה  אמיר כוכבי:

 מה הכי נכון. 

 לקבל החלטה?  יגאל שמעון:

 ואז ברגע שנקבל החלטה כמה זמן ייקח עד שזה יוקם?  :יפעת קריב

 תהליך ההקצאה קודם כל.  אביבה גוטרמן:
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הכב"א אני מאמין שתהליך ההקצאה יהיה יחסית מהיר, עם כיבוי אש  אמיר כוכבי:

זה הרבה יותר קל, כי הם מביאים את המבנים שלהם. מד"א לא לגמרי 

היה להם או לא יהיה להם, לא יהיה להם אנחנו נדע היו סגורים אם י

 להביא את המבנה כדי לאפשר את זה. 

נגיד לפני ראש השנה, אפשר יהיה  :יפעת קריב זאת אומרת אתה אומר לפני החגים, 

 להשיק את זה בראש השנה את מרכז החירום שאתה מדבר עליו? 

 לא, את לא יכולה לבנות את זה בחודשיים.  יגאל שמעון:

אני מנסה לאמוד זמנים, אם לוקח כל כך הרבה זמן לבנות את זה, אז  :יפעת קריב

מה הבעיה בינתיים לעשות נקודת הזנקה? כי אם לוקח הרבה זמן, כמה 

 זמן? חודשיים? שלושה? חצי שנה? שנה? 

  -גם נקודת ההזנקה מחייבת הליך הקצאה אמיר כוכבי:

 שנים, רגע לפני בחירות.  5 :יפעת קריב

 ואנחנו לא נטרטר את המערכת על זה.  יר כוכבי:אמ

לא תטרטר את המערכת על נקודה זמנית של נקודת הזנקה מצילת  :יפעת קריב

 חיים? 

  -לא, אבל משהו ש אמיר כוכבי:

 זה מה שאתה אמרת עכשיו? אתה לא תטרטר את המערכת?  :יפעת קריב

 זה בדיוק מה שאמרתי.  אמיר כוכבי:

 זמן זה ייקח? אז כמה  :יפעת קריב

רגע שנייה, תראה קודם כל אני חושב שההצעה הראשונה לגבי המגרש  יגאל שמעון:

דונם, אני חושב שהיא ההצעה הכי נכונה היום  5-בנווה נאמן מתוך ה

  -לעיר הוד השרון, הוד השרון הצד המערבי ששם

  -היא הכי נכונה מבחינת מהירות אמיר כוכבי:

 ת. מבחינת המהירו יגאל שמעון:

 מבחינת מהירות הביצוע.  אמיר כוכבי:

 שנים, חודש.  3ושוב מהירות מה, חצי שנה,  :יפעת קריב

רק שנייה, רק שנייה, מבחינת ההקצאה זה הליך מזורז של ועדת  יגאל שמעון:

 הקצאות, כי השטח הוא כבר שלנו, אפשר לבצע את זה מיידית. 

 ע יגאל. זה תמיד שטח שלנו כשאתה מקצה קרק אמיר כוכבי:

  -בסדר יגאל שמעון:
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זה הליך מזורז לוועדת הקצאות, תרשמו לפרוטוקול, תהליך מזורז  :יפעת קריב

 לוועדת הקצאות. 

 -כי יש קרקעות יגאל שמעון:

 אחרת לא אתה מקצה.  אמיר כוכבי:

 יפעת, הפרוטוקול נרשם תמיד.  נאור שירי:

 בסדר, רק שיירשם שכולם ישמעו.  :יפעת קריב

 לא צריך להגיד תרשמו בפרוטוקול.  ירי:נאור ש

 לא צריך לתרגם כל מה שאני אומרת.  :יפעת קריב

  -לא, אני מנסה לקצר פה את ה נאור שירי:

  -לקצר את מה? להציל חיים בהוד השרון :יפעת קריב

 אבל זה כל הזמן נרשם, לא צריך להגיד תרשמו לפרוטוקול.  נאור שירי:

 היא צריכה לייצר... הכול טוב. עד שהיא באה,  אמיר כוכבי:

תראה מגדיאל למשל היא ניזונה מצומת רעננה, מצומת רעננה להגיע  יגאל שמעון:

היום למגדיאל סוקולוב כל האזור הזה, זה יחסית מהר. מי שלא מקבל 

את השירות היום זה האזור המערבי, זה כל המתחמים המערביים 

וכל האזור הזה כן אני הולך להיבנות צריך חינוך,  1302-במיוחד ש

  -חושב שצריך להתמקד בנווה נאמן ולעשות את כל המאמצים ששם

 שליד המט"ש עם העוקף?  אמיר כוכבי:

לא, תמיד שיש לך עוקף לעשות את העיקוף ולהגיע לשם, לדעתי זה  יגאל שמעון:

 קצת בעייתי, כי מצומת רעננה זה יותר מהר. 

החירום בכלל בשרון בעיקר זה בטח  יגאל, גם היום כל שירותי נאור שירי:

באזורים יותר צפופים, הם מתבססים על כוננים. ולכן ההגעה של 

אמבולנסים, לכן  2אמבולנס לבן או חירום לא משנה שלא יהיו 

הכוננים היום מצוידים גם בציוד החייאה, ממש מה שיש לך באמבולנס 

הגעה של גם האופנועים היום גם איחוד הצלה, כל ההגעה כל זמני ה

  -האמבולנסים שיפעת ציינה זה לא רלוונטי ברמת הצלת החיים

 אתה ממש טועה.  :יפעת קריב

 אם מדברים פרקטית.  נאור שירי:

 אתה ממש טועה, ממש טועה.  :יפעת קריב

  -איפה האופנועים נמצאים יגאל שמעון:

שסיימו, האופנועים והכוננים גם הליך שאיחוד עושים בעיר, זה הליך  נאור שירי:
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חובשים, זה מזרז את זמני ההגעה  20לפני שבועיים היינו בקורס איזה 

  -דקות 5שנמדדים בממוצע 

 איפה הם נמצאים אבל? איפה הם יושבים?  יגאל שמעון:

הם פזורים בכל העיר. הם הראשנים שמגיעים בציוד הצלת חיים, הם  נאור שירי:

יברילטור מגיעים נותנים מענה כמעט מלא, מבחינת אמבולנס יש דפ

, הפינוי מגיע באמבולנס, שנכון 100%נותנים החייאות הכול 

.   -באזורים..

 אחרי זה.  יגאל שמעון:

 אבל ברמת הצלת חיים וכל הסיסמאות, זה לא קיים באמת.  נאור שירי:

הצלת חיים זה סיסמה? וואוו נאור אתה שומע את עצמך? ברמת הצלת  :יפעת קריב

 איך אתה אומר את זה באותו משפט?  החיים וכל הסיסמאות,

 אני רוצה לרשום בפרוטוקול שיפעת לא מקשיבה למה שאנחנו אומרים.  נאור שירי:

 זה נכבה ונדלק לפי מילות באז.  אמיר כוכבי:

 בסדר נכון.  :יפעת קריב

 האם יש אפשרות לקבל עדכון מה ההחלטה?  יגאל שמעון:

מקבלת ההחלטה בזה, אני מבין מה אני אפילו אשמח שתהיה חלק  אמיר כוכבי:

נווה נאמן, אבל זה כן מייצר שם   -אתה אומר על 

 בעייתיות?  יגאל שמעון:

לא, אבל הדילמה שם היא סביב השטח והשימושים שלו שאנחנו רואים  אמיר כוכבי:

לטובת אזור התעשייה. אם היית אומרת עכשיו שקיבלו הסכמה 

 עקרונית לשטחי...

 שומע מוזיקה שנשמעת ברמקולים, זה נורא מפריע לדיבור שלו. מישהו  עדי ברמוחה:

  -אז אנחנו נבדקו את אמיר כוכבי:

  -אם המט"ש הוא מהיר יותר וזמין יותר יגאל שמעון:

ובכל מקרה אנחנו נעשה את זה גם בעבודה מול זרועות החירום, כדי  אמיר כוכבי:

 לבדוק איתם. 

 מה לגבי הטווח הקצר?  אבל דקה, זה הטווח הארוך, :יפעת קריב

 זה לא טווח ארוך.  אמיר כוכבי:

אז אם זה לא, רק תגדיר את זה בזמנים, כמה זמן אתה מדבר? כי  :יפעת קריב

 מבחינתי טווח קצר זה השבוע שבוע הבא. 
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 לא, זה לא טווח קצר.  אמיר כוכבי:

יולי טווח קצר זה ליולי אוגוסט, אתה יכול להביא אמבולנס לעיר ל :יפעת קריב

 אוגוסט.  

 זה טווח... מתאריכים הכרחיים.  אמיר כוכבי:

 אחרי החגים? לא הבנתי.  :יפעת קריב

 יולי זה מחר.  אמיר כוכבי:

 נכון.  :יפעת קריב

 לא יהיה.  אמיר כוכבי:

  -אמבולנס פה ברחוב הרשות :יפעת קריב

 זה אנחנו יכולים להשכיר.  אמיר כוכבי:

 אה? כמה זמן זה הקצ יגאל שמעון:

 ברחוב הרשות.  :יפעת קריב

  -מה שהוא אמר יגאל שמעון:

 אבל אי אפשר, ברחוב הרשות זה כבר לא פנוי.  אביבה גוטרמן:

 שנייה רגע, שנייה, בואו לא נתעלם.  יגאל שמעון:

 תהליך הקצאה, מרגע שמאתרים שטח.  אמיר כוכבי:

 יגאל צודק. אבל לא פנוי, מה תעשי? אז יש בנווה נאמן,  אביבה גוטרמן:

 לא אכפת לי שזה יהיה בנווה נאמן.  :יפעת קריב

.  אביבה גוטרמן: .  כי זה צריך להיות קרוב אלינו, לצד ההוא יש להם.

לא משנה אם זה יהיה בנווה נאמן או ברחוב הרשות. גם אתה לא  :יפעת קריב

 מקשיב. 

  -מציע היועץ המשפטי אמיר כוכבי:

 משפטי? כן, מה מציע היועץ ה :יפעת קריב

 הליך הקצאה לתקופה קצרה לשנה עד שנה?  אמיר כוכבי:

 ואז יהיה אפשר באופן מיידי יפה.  :יפעת קריב

 הוא לא באופן מיידי.  אמיר כוכבי:

 למה לא?  :יפעת קריב

  -די נו יפעת, את לא מתעייפת מעצמך? אמר היועץ המשפטי אמיר כוכבי:
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יהיה אמבולנס בהוד השרון. וראש עיר לא, אותי מעניין רק דבר אחד ש :יפעת קריב

 יכול לעשות את זה מעכשיו לעכשיו. 

בגלל זה זה היה בעיתונים עוד לפני שזה היה בסדר היום, בואי. כל  אמיר כוכבי:

 התרגילים האלה כבר שכחנו, את לא עושה רושם על אף אחד. 

ולנס לעיר. אז נו די, די, די אמיר, די, די. דלג על התרגילים תביא אמב :יפעת קריב

 בוא קח את כל הקרדיט... 

 חודש וחצי של הליך הקצאה, להקצאה זמנית לשנה.  אמיר כוכבי:

 אפשר?  יגאל שמעון:

 אפשר אחרי זה לעשות הארכה להקצאה הזאת או שזה יחייב העברה?  אמיר כוכבי:

.  ירון סולברג: .  הלאה יהיה אפשר להאריך.

 יך הקצאה שלם תוך כדי? אני יכול אבל לעשות הל אמיר כוכבי:

יופי, אז יש כבר בשורה. אפשר לומר שאפשר באופן מיידי כבר  יגאל שמעון: אז 

  -חודשים 4להקצות כמה שיותר מהר, תוך 

החלופות נראה מה מהחלופות הם יותר  2אנחנו נקדם, נעשה ישיבה על  אמיר כוכבי:

ך ריאליות לעירייה לטווח ארוך, נקבל על זה החלטה נעשה הלי

  -הקצאה

 ואפשר לעדכן את המועצה בישיבה הבאה?  יגאל שמעון:

.  :איילת לרר .  ... מקרקעין אנחנו מקצים.

 ואין אף מבנה בעיר שיכול לשרת את זה?  :יפעת קריב

המשמעות של הליך הקצאה שהוא הליך עם שיתוף הציבור בעצם,  :איילת לרר

  -אנחנו מפרסמים

 לאמבולנס מבנה קיים. את לא יכולה לעשות  עדי ברמוחה:

 אבל הוא אומר לזמנים מיידי.   יגאל שמעון:

 אפשר אפילו לקחת מבנה של בית ספר שלא נמצא בשימוש.  :יפעת קריב

  -אבל זה נמצא בתוך העיר עדי ברמוחה:

 זה להציל חיים, נאור שירי להציל חיים.  :יפעת קריב

 אבל את לא מקשיבה יפעת, את לא מקשיבה.  נאור שירי:

  -אבל את לא מבינה שיצא משם אמבולנס עדי ברמוחה:

 בתי ספר, איזה בית ספר לא נמצא בשימוש?  7אנחנו בחוסר של  אמיר כוכבי:

  -אבל עד שיצא מהאזור הזה אמבולנס עדי ברמוחה:
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 ... אתה לא מקשיב.  :יפעת קריב

 בוודאי כל בתי הספר בשימוש ביולי אוגוסט.  אמיר כוכבי:

את צריכה את זה בציר מרכזי, יפעת לא עושים דברים בשביל לעשות וי  עדי ברמוחה:

 שעשינו. 

 כולם, כל הכיתות? אמבולנס? עדי.  :יפעת קריב

אבל יפעת תקשיבי לא עושים את זה בשביל להגיד עשינו. צריך לחשוב  עדי ברמוחה:

  -על ציר מרכזי

  -חודשים 4אבל הוא כבר היה באישור לפני  :יפעת קריב

 את אומרת בבית ספר, בית ספר נמצא בציר מרכזי?  ברמוחה:עדי 

  )מדברים יחד(

 את לא מקשיבה, את רק מדברת.  עדי ברמוחה:

  -מאחר, מאחר אמיר כוכבי:

שנייה, שנייה אחת, יש פה תושב העיר שמבקש לדבר בנושא מוטי  :יפעת קריב

 בבקשה אתה רצית להגיד מילה. 

 ה. לא, זה לא עובד ככ אמיר כוכבי:

 יפעת אי אפשר... פה קהל.   :אנקורי עדי פ.

 זה חשוב.  :יפעת קריב

 ... חלק מהישיבה.   :אנקורי עדי פ.

 אבל זה חשוב.  :יפעת קריב

  -אז מוטי יחכה לסוף הישיבה וידבר איתי אמיר כוכבי:

 יפעת, מי שמנהל את הישיבה זה ראש העיר.   :אנקורי עדי פ.

ן אומר שהכול פתוח לתושבים, והתושבים יכולים אבל אמיר כל הזמ :יפעת קריב

 לדבר. 

 וגם את זה אפשר לתאם מראש ולא לעשות הצגות.  אמיר כוכבי:

 אבל הוא הגיע והוא רוצה להגיד מילה חבל.  :יפעת קריב

 יש כאן את בן העוזר שלי, אתה יכול לדבר איתו.  אמיר כוכבי:

 ר שלך, תנו לו כבוד שנייה אחת. לא, לא, הוא לא רוצה לדבר עם העוז :יפעת קריב

שנים, אני נהג מתנדב  17... קוראים לי מוטי אמיתי אני גר בעיר כבר  מוטי אמיתי:

במד"א, אני עורך דין במקצועי, אני לא פוליטיקאי, את יפעת אני מכיר 
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בהיותה חברת כנסת, אני לא קשור בכלל לשום תנועה לא תמכתי ולא 

  -עבדתי בשום

 חשוב.  זה :יפעת קריב

  -אני נהג מתנדב מוטי אמיתי:

 נהג אמבולנס.  :יפעת קריב

.  מוטי אמיתי: . שנים, אתם מדברים פה, סליחה שאני אומר שטויות, מי שאומר  25.

  -כן הצלת חיים לא הצלת חיים הוא לא מבין מה שהוא אומר

 די, די, די.  אמיר כוכבי:

  -החשיבות של האמבולנס מוטי אמיתי:

לא, לא, די מוטי, עזוב בלי ציונים, עזוב, אתה רוצה אתה מעונין איתי,  :אמיר כוכבי

  -יש לך את העוזר שלי תשאיר את הפרטים

 משפט אחד אמיר.  :יפעת קריב

 -לא, את לא תביאי לפה אנשים שיתנהלו אמיר כוכבי:

 יש פה את האמבולנס מחר בבוקר ממד"א.  מוטי אמיתי:

א הקשבת כשאמרתי לך על שולחן המועצה שגם זה אני שמעתי, ואתה ל אמיר כוכבי:

צריך לעבור הליך הקצאה, וזה שמד"א רוצים להנחית אמבולנס כל 

 הכבוד, אבל עדיין צריך להיות הליך הקצאה כחוק. תודה. 

 אתם תחכו זה ילך לעיר אחרת חבל, זה קורה כבר.  מוטי אמיתי:

 -זאתאוקיי, הליכי הקצאה לא עובדים בצורה כ אמיר כוכבי:

  -אני לא מכיר מוטי אמיתי:

 אוקיי, אז מה לעשות יש חוק, תודה.  אמיר כוכבי:

יש לי רק הערה קטנה יפעת, בפורום אביב פרסמת אז זה העיר ולא  נאור שירי:

 בעיר. 

 בסדר גמור. אצלי זה לא עלה אצלך זה עלה.  :יפעת קריב

 תתקני זה ממש.  נאור שירי:

 אתם פורום אביב כל היום.  אני לא מבין מה יגאל שמעון:

 כל היום אתם בפורום אביב?  :יפעת קריב

 מה אתם משועממים אתם?  יגאל שמעון:

.. אני מפרגן לך.  נאור שירי:  תפרגני תגידי.
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  -אני רוצה באמת, מה עושים בסיטואציה אביבה גוטרמן:

 היית כבר עוזר שלי פעם אחת, אתה רוצה לחזור שוב?  :יפעת קריב

. י:נאור שיר .  לא הייתי עוזר שלך, לא רוצה.

  )מדברים יחד(

 ... ועזרת בהצעות חוק.  :יפעת קריב

  -רגע יפעת אביבה גוטרמן:

.  :יפעת קריב .  היה עוזר פרלמנטרי בכנסת כשהייתי חברת כנסת של בועז.

 מטעם מי היית?  נאור שירי:

 מטעם בועז היית.  :יפעת קריב

ורו אביבה גוטרמן: צים, יש הבנה, איפה הבעיה כרגע זה חוקית בנושא יש הבנה שצריך 

  -של הקצאה. ואני שואלת אתכם היועצים שלנו

 אביבה לכאן?  אמיר כוכבי:

לא, אני שואלת את היועצים איך אנחנו מחברים בין הזה שגם ראש  אביבה גוטרמן:

העיר רוצה וגם היא מציעה וכולנו פה רוצים שזה יהיה מהיר, ויש כמו 

עכשיו מוטי, יש מגן דוד שאם לא יהיה לנו אמבולנס הוא שהוא אומר 

יהיה בעיר אחרת, איך אנחנו יכולים לאפשר מבחינה חוקית תוך כדי 

  -תהליך ההקצאה שהוא יהיה במהירות, שבינתיים כן להביא את ה

  -אנחנו נעשה אמיר כוכבי:

 איך עושים?  אביבה גוטרמן:

עדכון בישיבת המועצה הקרובה שהיא עוד אביבה, אביבה, אנחנו נביא  אמיר כוכבי:

  -שבוע לגבי התהליך

.  אביבה גוטרמן: .  מצוין, אז זה מה שצריך לעשות, פשוט.

 זה מה שביקשנו.  יגאל שמעון:

 סיימנו את הישיבה הזאת.  אמיר כוכבי:

 לא, לא, לא, אני רוצה שהוא יעלה את זה להצבעה.  :יפעת קריב

 את הנושא מסדר היום.  אין הצבעה, הסרנו אמיר כוכבי:

 מה זאת אומרת הסרנו את הנושא מסדר היום?  :יפעת קריב

 הסרנו מסדר היום, אנחנו ניתן עדכון בישיבה הבאה, קדימה.  אמיר כוכבי:

אבל דקה, דקה, בשבוע הבא יש ישיבה בוודאות? לא תזיזו אותה עוד  :יפעת קריב

 הפעם? 
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 תה. מתוכננים להזיז או לאאנחנו  אמיר כוכבי:

יהיה עדכון בשבוע הבא בישיבה? דרך אגב עד הישיבה בשבוע הבא כבר  :יפעת קריב

יכול להיות אמבולנס בעיר. עד הישיבה בשבוע הבא כבר יכול להיות 

 אמבולנס בעיר, אם רק תחתום על נייר של מד"א. 

נועלים ב  אתי ברייטברט:  ן המניין. מ 10/19זה הרגע את ישיבת המועצה טוב, אנחנו 

 

 

 

 

 

 

_______________ 

 אתי ברייטברט

 מרכזת ישיבות המועצה

______________ 

 אמיר כוכבי

 ראש העירייה

 

 

 

 

 


