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 :םעל סדר היו
 

מינוי חברת המועצה הגב' כנרת אלישע כהן לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור בתאגיד  .א
 "מי הוד השרון בע"מ"
מאשרת מועצת העירייה את  2001-)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א61בהתאם לקבוע בסעיף 

ב נבחרי הציבור ב "מי הוד , כדירקטורית מקרהגב' כנרת אלישע כהןמינויה של חברת מועצת העיריה, 
 השרון בע"מ". –

 

)ב( לחוק החברות 18מובהר, כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 
 .1975-הממשלתיות תשל"ה

 

 אישור הרכב וועדה למאבק בנגע הסמים והאלכוהול .ב

 אישור הרכב וועדה חקלאית .ג

 שינוי הרכב וועדות  .ד

 ועדת ביטחון. אישור שינוי הרכב.  1 

 .  אישור שינוי הרכב ועדת מל"ח.2 

 .  אישור שינוי הרכב ועדת חינוך. 3 

 .  אישור שינוי הרכב הוועדה למיגור אלימות.4 

 .  אישור שינוי הרכב ועדת קיימות ואיכות הסביבה. 5 

 .  אישור שינוי הרכב ועדת בטיחות בדרכים. 6 

 .  אישור שינוי הרכב ועדת שמות. 7 

 אישור שינוי הרכב ועדת משנה לתכנון אסטרטגי.   .8 

 .  אישור שינוי הרכב הוועדה לשירותים חברתיים. 9 

 . אישור שינוי הרכב ועדת ספורט. 10 

 . אישור שינוי הרכב הוועדה לשוויון מגדרי. 11 

 . אישור שינוי הרכב ועדת שקיפות, חדשנות ושירותים דיגיטליים. 12 

 כב ועדת קשרי חוץ.. אישור שינוי הר13 

 . אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום עסקים. 14 

 . אישור שינוי הרכב ועדת חינוך בלתי פורמלי. 15 

 

  הצעות לסדר של חברי המועצה. ה.

  21.5.2019הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  .1
 חנייה לשני בני הזוג שגרים באותה דירהמתן תו 

 :הסבר להצעה
ניתן לאחד מבני הזוג בלבד למרות שהם גרים באותו הבית .סידור זה אינו תקין ולא הוגן. שכן  כיום

מהווה דילמה ואף יוצר בעייה לבני הזוג שלשניהם יש רכב והם נדרשים להחליט מי מהם חשוב יותר 
 לקבל את התו. 

 ה בעייתית זו?למה זכות זו ניתנת רק לאחד מהם? על מה ולמה מעמידים את התושבים בסיטואצי
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 הצעת החלטה
 עיריית הוד השרון תאפשר לתת תו חנייה לשני בני הזוג שגרים באותה דירה .

 
 

 21.5.2019הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום  .2
 פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות למוקד

 

 :הסבר להצעה
לקות הרלוונטיות על מנת שיטפלו כיום המוקד מקבל את התלונות מתושבי העיר ומעביר אותן למח

ויתקנו את הליקויים. המוקד עושה עבודתו נאמנה ומבצע זאת. מהמוקד חוזרים אל התושב 
ומבשרים לו שהנושא טופל כשהכוונה העברנו את תלותך לגורם האחראי. התושב לא קיבל מענה 

יקוח והבקרה לתלונתו אבל התשובה ניתנת בניגוד למציאות. אם תוטל על המוקד תפקידי הפ
תשובתם תהיה נכונה ואפקטיבית שכן הם בודקים מול המחלקה הרלוונטית שהתלונה טופלה .רק 

 לאחר בדיקתם הם מחויבים לשוב לתושב על מנת לומר לו שתלונתו טופלה.
 

 הצעת החלטה
 הנהלת עיריית הוד השרון תטיל על המוקד העירוני פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות למוקד.

 
 

 

 

 ** תחילת הישיבה  **

 
 
 

 אנחנו נפתח בעדכונים של ראש העירייה לפני שנתחיל בסדר היום.   אתי ברייטברט:

.. זה בטח הפריימריז הסוחף למפלגת העבודה.  אמיר כוכבי: .  ערב טוב לכולם,

 לגבי רפי כן.  אביבה גוטרמן:

 רפי ומשה בטוח.  אמיר כוכבי:

 כן, ויפעת בדרך. אביבה גוטרמן:

 בואו נחכה לה.  שמעון: יגאל

 נאחל להם בהצלחה.   אמיר כוכבי:

 במי היא תומכת?  נדב דואני:

כמה עדכונים, סיימנו את שנת הלימודים למי שלא שם לב ולא הרגיש  אמיר כוכבי:

את זה בפקקים, הזדמנות טובה להגיד שוב גם בפורום הזה מזל טוב 

רס חינוך ארצי לבית ספר נעמת שזכה גם בפרס חינוך מחוזי גם בפ

למנהלת נסיה בועז וכל צוות המורות המורים המנהלה על העבודה 

רינה ואני כשוועדת הפרס הראשונה באה שם שהם עושים. היינו 

וליווינו אותם בסיור של בית הספר. בהחלט יש לעירייה עוד הרבה מה 
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לעשות שם ביחד עם הצוות, אבל זה מרשים גם לראות מה הם עשו עד 

ברכות גם לצוות של בית ספר בגין, שנבחר מקום ראשון  כה. בנוסף

בתחרות של אגף מו"פ במשרד החינוך לתוכנית חינוכית שהם קידמו. 

זה אומר שהמשרד יתקצב את התוכנית ויבחן את האפשרות להעמיק 

אותה בבתי ספר אחרים. התחלנו את הקיץ, ניתן לכם כמה מספרים 

תלמידות ותלמידים  2,355כדי שתכירו בתי ספר של החופש הגדול 

קבוצות. משרד החינוך  86בתי ספר, סך הכול  13מכיתות א' עד ג', 

מתקצב קבוצה ואיש צוות לקבוצה, העירייה מוסיפה עוד איזה שהוא 

צוות. סך הכול נפתח בסדר, יש עוד כמה אירועים נקודתיים שמטפלים 

כולל קייטנות,  86בהם, אבל התחלה טובה. קייטנות יש לנו כרגע 

מוקדים בעיר. בנוסף לזה עוד  12-הראשונה קייטנת המדע מסובסדת ב

של ₪ מוקדים של קייטנות מסובסדות עם השקעה של כרבע מיליון  74

העירייה, בסבסוד של הקייטנות. כשאנחנו עוברים הלאה מהקייטנות 

אנחנו נכנסים לענייני הבינוי בבתי ספר, אז גם את זה נעדכן אתכם. 

קיץ קצת חסר תקדים בהיקפים שלו. מעבר לבינוי המואץ הולך להיות 

כיתות,  6-שאנחנו רואים גם בית ספר בגין גם בית ספר הדרים, ה

בכל בתי הספר ובגני  דרים. אנחנו מתעסקים גם בצביעההמעבדות בה

הילדים. ועבודות בטיחות שיקיפו את כל דרגות הבטיחות הקיימות 

יועץ החיצוני שעבר בבתי הספר. בדו"חות בטיחות של בתי הספר ושל ה

תוספת הצללות במוסדות ב₪ מיליון  1.5דברים על השקעה של אנחנו מ

תוספת שיפוץ בגני הילדים בעיר כדי להביא אותם ₪ חינוך, עוד מיליון 

לרמה אחידה עד כמה שניתן, חידוש השקעות גם באביזרים שנמצאים 

₪ יחות, מיליון נוספים השקעה של בט₪ בגני הילדים, עוד כמיליון 

נוספים סביב מיקומים בבית הספר הדמוקרטי בבית ספר תמר, גם 

₪ בהסדרה מול מועצה אזורית דרום השרון. השקעה של כמיליון 

₪  800,000נוספים בנגישות, שיפוץ של אולם תל"י שיעלה בסביבות 

₪ מיליון  2ואמור להתחיל בשבוע הקרוב. בנוסף אנחנו משקיעים כ

נוער, זה משהו שהתחלנו אותו בתחילת הקדנציה,  בפרויקט קידום

מתוך איזה שהיא הבנה שדווקא המקום הזה היחסית מוחלש ופגיע של 

הנוער שלנו צריך לקבל איזה שהיא תנופה. כל מי שמכיר את המשרדים 

שהם היו בהם, אז אנחנו עכשיו אחרי תכנון, לקראת ביצוע של שיפוץ 

ב הזה, מתוך רצון של המרחשל משרדי הגזברות הישנים והתאמה 

של קידום נוער במרכז העניינים מצד אחד, מצד  להשאיר את המרחב

שני מנותק מגופים עירוניים אחרים. תוספת של מזגנים ומחשבים 

בנוסף פרויקטים ₪. מיליון  2-במוסדות החינוך בעלות כוללת של כ

נוספים שדיברנו עליהם בעבר וגם הם מתרחשים עכשיו. בית ספר 
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 2וננים, החווה החקלאית אנחנו כרגע נמצאים בתהליכים של בניית מח

אולמות ספורט. אנחנו מתכננים להתחיל את השנה כשתהיה לנו יכולת 

מכרזים כאלה. בנוסף חטיבת השקמים שמסיימים אותה  2לצאת לעוד 

בימים אלו, בית ספר נחשון שמסיימים את שני המקומות האלה ביחד 

ם לרהט. בקיצור יש הרבה מאוד כסף סביב עם עוד מקומות צריך ג

הסיפור הזה של חינוך, גם בהיבטים הפיזיים, גם בהיבטים הפדגוגיים, 

בסך הכול הולך להיות קיץ חם. אני לא מאמין שהישיבה תגיע עד אז, 

אבל אם היא כן אז גם באירועי הקיץ השקענו הרבה, וגם כאן יהיה 

שלא יספיק לו הסטנד אפ  עוד מעט מופע סטנד אפ פה בחוץ, אז למי

 כאן אפשר לעבור לשם. 

 מה עם פגרת הקיץ?  חיים שאבי:

 ביטלנו את זה.  יגאל שמעון:

 ביטלנו אותה בישיבה הקודמת חיים.  אמיר כוכבי:

 מה אתה אומר.  חיים שאבי:

 באנו לעבוד, ביטלנו את פגרת הקיץ.  אמיר כוכבי:

 הבנתי.  חיים שאבי:

ממש נדאג לה מתי שהוא, אבל כרגע הרגשנו שזה בסדר, אם תצטרך  אמיר כוכבי:

 לוחות הזמנים מאפשרים הכול טוב. 

שאלה, אם כבר מדברים מה שחשוב לנוער, יש את בית הקפה לנוער  אביבה גוטרמן:

פעמים עכשיו  3שאותו סוג, והוא פועל פעמיים בשבוע, הוא עובד 

  -מייםבקיץ? זאת השאלה. אז הקיץ יתנו לו עוד פעם? כי פע

 פעמים בשבוע.  3-עובר ל :רן היילפרן

 ? יופי. רציתי רק לדעת אם אישרו את הדבר הזה. 3עכשיו  אביבה גוטרמן:

 גם בקיץ וגם מעבר לקיץ.  :רן היילפרן

 מעולה. זה עלה לי בדמים שיהיה ונתנו בקושי בקיץ.  אביבה גוטרמן:

מחפשים עכשיו, יש הרבה אם אנחנו הולכים למקומות האלה אז אנחנו  אמיר כוכבי:

  -מאוד יוזמות שבאות מהנוער עצמו

 יופי.  אביבה גוטרמן:

 

ואנחנו בוחנים כל מיני אפשרויות באמת לייצר מרחבים שמי שמפעיל  אמיר כוכבי:

אותם זה הנוער, אני מניח שיהיו עדכונים כאלה בקרוב, אבל זה ודאי 
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ילות. מי שהיה כל מה שכבר קיים אנחנו מחפשים איך להגביר את הפע

בפעילות זולילה שהייתה בפארק מגדיאל בשבוע שעבר בפעם הראשונה, 

ראה עד כמה הפעילות הזאת נצרכת והיה אירוע ראשוני של תלמידי 

חטיבות מי שארגן את זה זה אסף יפת, כפרויקט שקיים גם בערים 

, -אחרות, ובאופן די מרגש היו שם עשרות ילדים שבאו לצרוך את ה

שר לקרוא לזה פעילות אבל בסוף בעיקר ראינו שהם כאילו אפ

  -מחפשים

 להיות יחד.  אביבה גוטרמן:

גבולות ולהיות ביחד באזור מפוקח ובטוח וזה לגמרי אחד האתגרים  אמיר כוכבי:

 שלנו לספק את הדברים האלה. 

 בגיל הזה רוצים לראות ולהיראות.  אביבה גוטרמן:

נכו אמיר כוכבי:  ן. גם ובמיוחד בקיץ. 

 זה מה שהם רוצים.  אביבה גוטרמן:

אנחנו כן מחפשים, ואם יש רעיונות נשמח לשמוע. עד כאן העדכונים  אמיר כוכבי:

 שלי. 

 מינוי חברת המועצה הגב' כנרת אלישע כהן לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור א.

 בתאגיד "מי הוד השרון בע"מ".     

 

היום, הנושא הראשון מינוי חברת המועצה הגברת כנרת  נעבור לסדר  אתי ברייטברט:

אלישע כהן לכהונה נוספת כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור בתאגיד 

 "מי הוד השרון בע"מ". היא צריכה לצאת נכון? 

 כן כנרת.  אמיר כוכבי:

  *** גב' כנרת אלישע כהן יצאה מחדר הישיבות ***

רגע את הישיבה כדי שנוכל להעלות את זה הגברת אלישע כהן עזבה כ  אתי ברייטברט:

)א( לחוק תאגידי  61להצבעה בסוף ההקראה. בהתאם לקבוע בסעיף 

מאשרת מועצת העירייה את מינויה של  2001 –מים וביוב תשס"א 

חברת מועצת העירייה הגב' כנרת אלישע כהן, כדירקטורית מקרב 

כפוף לאישור  נבחרי הציבור ב"מי הוד השרון בע"מ". מובהר כי המינוי

)ב( לחוק החברות  18הוועדה לבדיקת מינויים, שהוקמה לפי סעיף 

 . יש למישהו לומר משהו לפני? 1975 –הממשלתיות תשל"ה 

 אפשר לקבל עדכון מה קורה בתאגיד המים?  יגאל שמעון:

 כן, אתה מדבר על הדירקטורים או... תאגיד המים?  אמיר כוכבי:
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יו"ר, מנכ"לים, תקציב, תכניות,  בכללית מה קורה יגאל שמעון: שם דירקטורים, 

 משהו. 

גם נעשה ישיבה בישיבה הבאה יגיעו לכאן כדי להציג. בגדול כרגע  אמיר כוכבי:

דירקטורים בהמתנה לאישור של הוועדה,  3המצב הנתון הוא שיש לנו 

זה אמור להשלים לנו את כניסת הדירקטורים בדירקטוריון. במהלך 

שהיא פרשנות לגבי רצף כהונה, ולכן אנחנו מביאים, איזה יש התקופה 

כדי שלא יהיה לאף אחד מה להגיד על העניין, אנחנו מביאים מחדש 

למעשה לכהונה נוספת את כנרת. בסופו של דבר ברגע שוועדת 

סוף סוף תדון  17.7.19-המינויים שלדעתי אמורה להתכנס ב

ם ומושלם ואפשר בדירקטורים בהוד השרון, יהיה לנו דירקטוריון של

 יהיה להתקדם בשלל תכניות ורצונות וכוונות. 

יש למישהו לומר משהו? אפשר להעלות את זה להצבעה? מי בעד   אתי ברייטברט:

 מינויה של כנרת? 

 פה אחד.  חיים שאבי:

 כולם פה אחד מהנוכחים. אפשר לקרוא לכנרת שתחזור חזרה.   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  :בעד 11
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 נדב דואני, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 ** כנרת אלישע כהן לא השתתפה בהצבעה
 

 :  105/19החלטת מס' 
מאשרת מועצת העירייה את מינויה של  2001-)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א61יף בהתאם לקבוע בסע

 השרון בע"מ". –חברת מועצת העיריה, הגב' כנרת אלישע כהן, כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור ב "מי הוד 
)ב( לחוק החברות 18מובהר, כי המינוי כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 

 .1975-משלתיות תשל"ההמ
============================================================= 

 אישור הרכב הוועדה למאבק בנגע הסמים ואלכוהול.  ב.

 

אנחנו עוברים לאישור הוועדות. אני לא אקריא את הטבלאות, את כל   אתי ברייטברט:

 הנתונים בטבלה, זה מופיע. 

 קראנו.  אביבה גוטרמן:

 זה מקובל פה אחד.  יים שאבי:ח

 

אנחנו נעבור סעיף סעיף בלי שום קשר. חיים אני מבינה שאתה ממהר   אתי ברייטברט:
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  -לאיזה מקום

 הוא לא ממהר אבל זה יעילות.  נאור שירי:

  *** גב' כנרת אלישע כהן נכנסה לחדר הישיבות ***

זה אישור הרכב הוועדה  אנחנו נתחיל עם סעיף ב',הנה כנרת חזרה.   אתי ברייטברט:

למאבק בנגע הסמים והאלכוהול, כפי שמופיע בהזמנה ועל הצג פה. 

 למישהו יש משהו לומר? 

פה, אני חושב  שנלכן. קודם כל הנציג שלנו, מאחר שפגשתי את יניב  יגאל שמעון:

 שחשוב שהוא יהיה בתוך הוועדה כנציג ציבור. 

  -אנחנו אוספים אנשים חיים שאבי:

 לא, לא.  עון:יגאל שמ

  -בלתי תלויים גם שנציגים חיים שאבי:

.  יגאל שמעון:  לא, אבל אני חושב שאנחנו נצרף אותו

 בחרת נציג מנוסה ומעורה בחומר.  אמיר כוכבי:

 הוא מנוסה כמי שפועל בלילות.  יגאל שמעון:

.  אביבה גוטרמן:  נכון

  -ואז גם אנחנו חיים שאבי:

  -ן שלנוגם עופר סלומו אביבה גוטרמן:

  -זאת אומרת למרות שהוא לא שייך לסיעה שלנו אבל אני מקבל אותו יגאל שמעון:

 מה זה קשור?  אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון:  ונשמח שהוא יהיה מטעמנו

 מה זה מה קשור?  חיים שאבי:

 לא קשור, תשימו אנשים טובים.  אביבה גוטרמן:

 שמנו, הנה את רואה.  חיים שאבי:

 יניב מתאים.  מן:אביבה גוטר

רכב של המשהו להוסיף? אני אחזור על העוד אז אני אחזור, יש למישהו   אתי ברייטברט:

 הוועדה. 

  -הם מקורבים חיים שאבי:

 רק תושבים.  אביבה גוטרמן:

אוקיי, אני רק אסכם את הוועדה הזאת. אנחנו מאשרים את הוועדה כפי   אתי ברייטברט:
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  -שהיא מופיעה בטבלה ובנוסף

 אז תוסיפי.  אביבה גוטרמן:

לרשימת יש לך על מי לסמוך, או לא מהרשימה, נציג הציבור יהיה יניב   אתי ברייטברט:

 . אני מעלה להצבעה מי בעד? לשנ

 יש לך על מי לסמוך, זה לא יש לך חבר?  אמיר כוכבי:

  יש הרבה לסמוך.  חיים שאבי:

.  נדב דואני: .  חבר זה מהפעם הקודמת, עכשיו.

 אפשר להעלות להצבעה? מי בעד?   תי ברייטברט:א

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהנוכחים.   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  :בעד 21
עון, חיים שאבי אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמ

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :106/19החלטה מס' 
  למאבק בנגע הסמים והאלכוהולמועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדה 

 

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

 

 

  למאבק בנגע הסמים והאלכוהול:וועדה 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 דור חדש  הוועדהיו"ר  משה חנוכה 1

 רק הוד השרון נדב דואני וועדה תחבר ברמוחה עדי 2

 מרצ קצב יש עתיד רן יקיר וועדה תחבר רינה שבתאי 3

 הוד השרון שלנו אתי כהן נציג ציבור עופר סולומון 5

   נציג ציבור  יניב שנל  6

   מנהל אגף שירותים חברתיים  7

   מנהל אגף החינוך  8

   מנהל ביה"ס יסודי  9

   שות למאבק בסמיםנציג הר  10
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 אישור הוועדה החקלאית. ג.

 

נעבור לאישור הוועדה החקלאית. כרגע כמו שהיא מופיעה, רק שרפי   אתי ברייטברט:

 כרגע איננו. 

 רגע, אישרנו או שאנחנו מאשרים שוב?  יגאל שמעון:

  -הוועדות 2לא, לא אישרנו בפעם הקודמת. אלה   רט:אתי ברייטב

 הוועדה החקלאית לא אישרנו בפעם הקודמת.  אמיר כוכבי:

שלא הובאו לאישור. הבאות יהיו אישור תיקון או אישור שינויים,   אתי ברייטברט:

 בסדר? אז אנחנו מביאים את זה לאישור. 

יו"ר ועדות, צריך יהיה לשבת רק הערה. אם אתם מדברים על מפתח של  יגאל שמעון:

 ולחלק את זה באופן שוויוני כפי שמחלקים בדרך כלל. 

  -המפתח בעיקרון מדבר על חברויות אמיר כוכבי:

.  יגאל שמעון: .  לא, אני מדבר על.

 אבל עשינו גם ליו"ר.  אמיר כוכבי:

 לא, יו"ר אני מדבר.  יגאל שמעון:

 ות. בעיקרון המפתח מדבר על חברוי אמיר כוכבי:

 לא, אצלי היה יו"ר.  יגאל שמעון:

 בסדר, כולם אומרים לי שאני עושה דברים כמו שהיה, אז החלטנו לגוון.  אמיר כוכבי:

  -אבל אתה יודע נהוג שיו"ר גם כן, אנחנו בזמנו מינינו את יעל כיו"ר יגאל שמעון:

 בקידום מעמד הילד.  אביבה גוטרמן:

  -ם. זאת אומרת אנחנו לא הסתכלנו עלכן. ואת נדב נגע הסמי יגאל שמעון:

 ביקשת להיות יו"ר של משהו? סתם מעניין אותי.  יעל ברזילי:

.. לבקש יגאל שמעון:    -לא, זה לא.

 הוא רוצה את הוועדה החקלאית ספציפית.  נדב דואני:

  -לא, לא. לא, נהוג יגאל שמעון:

  -פשוט בתור מי שאספה את הבקשות לוועדות יעל ברזילי:

 לא צריך לבקש.  אל שמעון:יג

 אני תוהה אם יש לי איזו בעיית זיכרון קלה, אז אני שואלת.  יעל ברזילי:
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  -יעל, לא צריך לבקש, צריך לכנס את ראשי הסיעות יגאל שמעון:

יו"ר מהאופוזיציה אני לא מבין מה אמיר כוכבי:   -אבל זה 

עשיתי, ולהסביר להם  צריך לכנס את הסיעות ולשבת מולם, כפי שאני יגאל שמעון:

 -חבר'ה זו החלוקה, בואו נחלק

לא, צריך לבנות מפתח סיעתי ולפנות לראשי הסיעות ולבקש מהם את  יעל ברזילי:

 רשימת הבקשות שלהם לגבי הוועדות. 

 כששאלו אותי דרך אגב אם אני רוצה, ואמרתי להם שלא.  חיים שאבי:

  -אז מכיוון שנאמר שלא יעל ברזילי:

 כבר קלקלת לי אתה.  ן:יגאל שמעו

'  חיים שאבי: 'אני לא רוצה.  שאלו אותי אמרתי: 

 אנחנו משתדלים לעבוד בסדר.  אמיר כוכבי:

 כן.  יגאל שמעון:

 לא נורא.  יעל ברזילי:

 אפשר להתקדם?   אתי ברייטברט:

ועדיין אני מפנה את תשומת ליבך שגם בוועדה הזאת אתה מאשר נציג  אמיר כוכבי:

 אופוזיציה. 

לא, אין לי בעיה, בסדר גמור, אני רק אומר תכף אנחנו נעבור על כל  יגאל שמעון:

  הוועדות. 

 חיים אמר במקשה אחת.  נדב דואני:

 היו"ר זה לא נכון, הוא לא יו"ר הוועדה הוא נציג שלנו בוועדה.  אמיר כוכבי:

  )מדברים יחד(

 זה ועדה אזורית.  אמיר כוכבי:

  נציג הרשות. רינה שבתאי:

 זה לא יו"ר.  יגאל שמעון:

 אפשר להצביע.  אמיר כוכבי:

 אפשר להתייעץ עם ההנהלה?  יגאל שמעון:

לפני שנעלה את זה להצבעה, אני רק רוצה לציין שרפי בן מרדכי הוא   אתי ברייטברט:

לא יו"ר הוועדה, אלא הוא חבר בוועדה. אני מעלה להצבעה, מי בעד? 

 תודה רבה.  .פה אחד מהנוכחים
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 יכול להיות שהוא נוכח שם.  אמיר כוכבי:

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

 : הצבעה

  :בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 מוב. כנרת אלישע כהן, נדב דואני,אביבה גוטרמן, ארנון אבר
 

 :19710/החלטה מס' 
 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדה חקלאית 

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

 אישור שינוי הרכבי הוועדות. ד.

 רכב וועדת ביטחון. . אישור שינוי ה1

 

עכשיו אנחנו הולכים לאישור של שינוי הרכבי ועדות, כי הם אושרו   אתי ברייטברט:

אישור שינוי הרכב ועדת הביטחון בפעם הקודמת ולא בהרכב הסופי. 

כפי שמופיע ברשימה, יש למישהו משהו להוסיף לפני שנעלה להצבעה? 

 אפשר להעלות להצבעה? 

 מה זה?  חיים שאבי:

 בכל מקום הצהובים זה השינויים.  יקיר: רן

 צהובים זה מה שמשנים מהפעם הקודמת.  אמיר כוכבי:

 בדיוק.   אתי ברייטברט:

 שחלק מהוועדות זה פשוט כי לא היה של הסיעה, זה השלמה בעצם.  אמיר כוכבי:

 אפשר להעלות להצבעה?   אתי ברייטברט:

 כן.  אביבה גוטרמן:

 כולם פה אחד מהמשתתפים? מי בעד?   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני,אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 חקלאיתוועדה 
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם

 הוד השרון שלנו  הוועדה חבר רפי בן מרדכי
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 :19810/החלטה מס' 

 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת ביטחון כפי שהוצג בישיבה 

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

 

 . אישור שינוי הרכב ועדת מל"ח.2

 

 נעבור לוועדה הבאה, ועדת מל"ח.   אתי ברייטברט:

 פה צריך להוסיף את נאור כממלא מקום.  אמיר כוכבי:

העירייה אישור שינוי הרכב ועדת מל"ח. היו"ר מה שמופיע כאן זה ראש   אתי ברייטברט:

אמיר כוכבי, והממלא מקום שלו זה נאור שירי שלא מופיע כאן, זה 

 הרכב הוועדה. יש למישהו משהו לומר? לפני שאנחנו מעלים להצבעה? 

 התוספת השנייה זה אביבה.  אמיר כוכבי:

  -מה שמודגש בצהוב  אתי ברייטברט:

 מחויב להיות.  אמיר כוכבי:

 כן, בסדר.  אביבה גוטרמן:

 אז אפשר להעלות להצבעה, זה בסדר?   יטברט:אתי ברי

 כן, כן.  אביבה גוטרמן:

  -אני מעלה להצבעה  אתי ברייטברט:

  יגאל, אתה רוצה להיות? אני אשמח שאתה תהיה בוועדה הזאת.  אמיר כוכבי:

 יגאל שם, יגאל שם.  נדב דואני:

 ועדת ביטחון: זימון ע"י מזכירת מחלקת ביטחון

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 מרצ יש עתיד-קצב יעל עבוד ברזילי הוועדהיו"ר  נאור שירי 1

 ך העירדר עדי פרילינג אנקורי וועדהחבר  מאיר חלוואני 2

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי חבר וועדה יגאל שמעון 3

 הוד השרון שלנו  יפעת קריב חבר וועדה  רפי בן מרדכי 4

   מנהל אגף תפעול  5

   מנהל  מח' בטחון  6

7  
   פנים טחוןילב השר נציג

   נציג שר החינוך  8

  מנהל מחלקת הפיקוח העירוני –מוזמן            
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  הוא רשום.  אביבה גוטרמן:

 הוא רשום.  נדב דואני:

 אפשר להעלות להצבעה?   אתי ברייטברט:

  -אז מה העניין, זה לא ועדה ש אמיר כוכבי:

 לא, לא.  יגאל שמעון:

 . 4שאלת על  אמיר כוכבי:

  לא, שאלתי בפקודת העיריות אם זה מה שכתוב, ההרכב צריך להיות.  יגאל שמעון:

 יו"ר חייב להיות ראש עיר.  נדב דואני:

  להיות קצת שונה, אבל אני אבדוק את זה.  אם אני לא טועה ההרכב צריך יגאל שמעון:

 מאיזו בחינה שונה? מה?  נדב דואני:

 מבחינת הרכב הוועדה?   אתי ברייטברט:

  כן.  יגאל שמעון:

 מה על כמות האנשים? על ההרכב?  נדב דואני:

   -יש ועדת מל"ח יש ועדת פס"ח יגאל שמעון:

 אין פס"ח.  נדב דואני:

  -ל"ח מה אומריםתרשמי ועדת מ יגאל שמעון:

להכנת המשק לשעת חירום ולהפעלתו בשעת חירום.  המועצה תבחר ועדה  אתי ברייטברט:

  -יש כאן איזה שהוא סעיף

 מה הרכב הוועדה?  יגאל שמעון:

 הרכב הוועדה לא כתוב.   אתי ברייטברט:

 חייב להיות.  יגאל שמעון:

  -כאן הערהלא כתוב. אבל יש כאן לגבי היו"ר, יש   אתי ברייטברט:

  -שחייב להיות סגן יגאל שמעון:

יו"ר ועדת  שראש העירייה יהיה בתוקף משרתו 165הוראת סעיף  לפי  אתי ברייטברט:

הנהלה והוועדה להכנת המשק בשעת חירום והפעלתו בשעת חירום. זאת 

 אומרת בכל מקרה הוא יו"ר הוועדה ראש העירייה. 

י יגאל שמעון:  על צריכה להיות. זה נכון, או ממלאת מקום 

   -זה משהו ש  אתי ברייטברט:

 זה לא ועדת תכנון.  נדב דואני:
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לא, אני חושב שממלאת מקום חייבת להיות ממלאת מקום של ראש  יגאל שמעון:

  העיר. 

 אז זה לא רשום.  נדב דואני:

.   אתי ברייטברט: .   לא מצוין.

 זה לא כמו ועדת משנה.  נדב דואני:

 בי ממלאת מקום צריך לבדוק את זה. לג  אתי ברייטברט:

 נראה הגיוני לשים שם את מי שמחזיק את תיק הביטחון.  אמיר כוכבי:

 לא, חבר ועדה זה נכון אתה צודק.  יגאל שמעון:

 לא מצוין פה כמו שאתה אומר.   אתי ברייטברט:

 כן?  יגאל שמעון:

 לא.   אתי ברייטברט:

 מקרה, בסדר. טוב, אני אבדוק את זה בכל  יגאל שמעון:

  בסדר אפשר להמשיך?   אתי ברייטברט:

 תבדוק מול הג"א.  נדב דואני:

אוקיי אז אנחנו מאשרים כמו שזה מופיע בטבלה, רק שאנחנו מוסיפים   אתי ברייטברט:

ממלא מקום את נאור שירי, אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם פה אחד 

 תודה.  .מהמשתתפים

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני,אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19910/החלטה מס' 
 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת מל"ח כפי שהוצג בישיבה

 . אישור שינוי הרכב ועדת חינוך. 3

 

 חלקת ביטחון.זימון ע"י מזכירת מ: ועדת מל"ח 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'
 קצב מרצ יש עתיד נאור שירי ויו"ר  ראש העירייה אמיר כוכבי 1

 דרך העיר עדי פרילינג אנקורי חבר וועדה מאיר חלוואני 2

 יש על מי לסמוך  חיים שאבי חבר וועדה יגאל שמעון 3

 נוהוד השרון של יפעת קריב  חברת וועדה  אביבה גוטרמן 4

  בעלי תפקידים נוספים כפי שראש העירייה ימצא לנכון 
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נעבור לאישור שינוי הרכב ועדת החינוך, כמו שמופיע בזימון. יש   אתי ברייטברט:

 ה? למישהו לומר משהו לפני שאני מעלה להצבע

 רק שאלה, אין פה נציגי ציבור?  אביבה גוטרמן:

זה פתוח מבחינתי לכולם, אני אומר את זה פה גם על שולחן המועצה, כל  אמיר כוכבי:

  -מי שרוצה מוזמן

 הבנתי.  אביבה גוטרמן:

 זה פשוט ועדה סטטוטורית, אז צריך לאשר.  אמיר כוכבי:

  -בסדר, אבל אפשר אביבה גוטרמן:

 זו ועדה שפתוחה לכולם והיא תזומן בקרוב, אז כולם מוזמנים.  אמיר כוכבי:

 אז כשהיא תוזמן תודיע את זה.  אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי:  ודאי

 כמו שהיה עם התרבות.  אביבה גוטרמן:

 חד משמעית.  אמיר כוכבי:

  אפשר להעלות להצבעה? מי בעד?   אתי ברייטברט:

 מפורסמות, פתוחות.  גם כל הוועדות בינתיים נדב דואני:

  כולם פה אחד.  אתי ברייטברט:

 בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

 למעט הוועדות שאסור לפתוח אותן,  אמיר כוכבי:

 כן, כן, ברור. בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

 זה גם הוצג כך.  רינה שבתאי:

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

 ינוי הרכב וועדה חינוך: אישור שהצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני,אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19101/החלטה מס' 
 הוצג בישיבהמועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת חינוך כפי ש

 
 
 

 ועדת חינוך: זימון ע"י מזכירת מנהל אגף חינוך
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'
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============================================================= 

 

 מיגור אלימות.. אישור שינוי הרכב הוועדה ל4

 

נעבור לוועדה הבאה, ועדה למיגור אלימות, שינוי הרכב הוועדה למיגור   אתי ברייטברט:

אלימות, כמו שהיא מופיעה בטבלה. כמו שאמרתי מה שמודגש בצהוב זה 

 השינוי. אני מעלה להצבעה, מי בעד? כולם. 

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

 אישור שינוי הרכב וועדה למיגור אלימות :הצבעה

  פה אחד(:) בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 
 

 :19111/החלטה מס' 
 וועדה למיגור אלימות כפי שהוצג בישיבה מועצת העירייה מאשרת את הרכב

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 קצב מרצ יש עתיד יעל עבוד ברזילי ראש העירייה יו"ר הוועדה  אמיר כוכבי 1
 קצב מרצ יש עתיד רן יקיר וועדהחבר  רינה שבתאי 2
 העירדרך  מאיר חלוואני וועדהחבר  עדי פרילינג אנקורי 3
 רק הוד השרון  עדי ברמוחה וועדהחבר  נדב דואני 4
 כן להוד השרון  וועדה תחבר כנרת אלישע כהן  5

 הוד השרון שלנו יפעת קריב וועדה תחבר אביבה גוטרמן 6
 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי עדהוו חבר יגאל שמעון 7
מנהל או סגן בית ספר יסודי   8

 נציג הסתדרות המורים
  

מנהל בית ספר על יסודי נציג   9
 ארגון המורים העל יסודיים

  

   נציג וועד ההורים העירוני  10
   יו"ר מועצת התלמידים  11
   מנהל אגף החינוך  12
   מנהל מחלקת החינוך  13
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============================================================= 

 . אישור שינוי הרכב ועדת קיימות ואיכות הסביבה. 5

 

ות ואיכות הסביבה, כמו שמופיע בטבלה. אישור שינוי הרכב ועדת קיימ  אתי ברייטברט:

 יש למישהו לומר משהו לפני שנעלה להצבעה? מי בעד? 

 כאן היה שינוי שסיגל ארלין ירדה?  רן יקיר:

 כן, כרגע עם נציגי ציבור. אמיר כוכבי:

 אז כמו שזה מופיע בטבלה כרגע, בסדר?   אתי ברייטברט:

 טוב.  רן יקיר:

 להצבעה? אפשר להעלות   אתי ברייטברט:

 כן.  אמיר כוכבי:

 מי בעד?   אתי ברייטברט:

 איפה הנציג שלנו?  יגאל שמעון:

 נו יאללה, אז תגידו מי.  אביבה גוטרמן:

 לא, הוא שואל שאלה, אז אני לא מעלה להצבעה.   אתי ברייטברט:

  -7נציג יש על מי לסמוך, חייב להיות, ברגע שיש  יגאל שמעון:

 נציגי ציבור.  2ועוד  4זה , 7לא, זה לא  רן יקיר:

 זה לא משנה, מכל הסיעות יש פה.  יגאל שמעון:

 ועדה למיגור אלימות

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא  יעל עבוד ברזילי 1
 מקומו  הקבוע והוא יהיה היושב ראש.

 קצב מרצ יש עתיד רינה שבתאי

 שלנו הוד השרון יפעת קריב חברת וועדה אביבה גוטרמן 2

   העירייה. מנכ"ל  3

   מנהל אגף החינוך בעירייה.  4

   מנהל הפיקוח העירוני בעירייה.  5

   מנהל הביטחון בעירייה.  6

   מנהלת האגף לשירותים חברתיים  7

   יועצת לענייני אזרחים ותיקים בעירייה.  8
נציג אחד או יותר של משטרת ישראל.   9

שבתחום כפי שיקבע מפקד המרחב 
 סמכותו נמצאת העירייה.

  

חברים נוספים ובין השאר נציגי ארגונים   10
 העוסקים בזכויות נפגעי עבודה
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 אין בעיה יגאל, אתה רוצה להיות בפנים.  אמיר כוכבי:

 לא.  יגאל שמעון:

 אבל אני אשלח לך הזמנה.  רן יקיר:

קודם כל אמרו לי או שאתה או שאמיר, מדובר כאן שפעם ראשונה  חיים שאבי:

 ל סוף. הוועדה מתכנסת, סוף כ

.  אמיר כוכבי:  אני אמרתי, תסתכל עליי

  -אמרו לי חיים שאבי:

יודע את ההיסטוריה אני כן.  אמיר כוכבי:  הוא לא 

 ... כינסתי אותה כמה פעמים.  חיים שאבי:

 פעמיים, פעמיים.  רן יקיר:

 יאללה אז חיים אז אתה חבר ועדה.  אביבה גוטרמן:

 לא, אני לא רוצה.  חיים שאבי:

 הוועדה פתוחה לציבור ברמה שמי שרוצה משתתף.  יר:רן יק

.  אמיר כוכבי: .  אבל היא לא הייתה שלך.

יו"ר הוועדה וכינסתי אותה.  חיים שאבי:  לא, אני הייתי 

 בקדנציה הזאת?  אמיר כוכבי:

  עשינו סקר קרקע אפילו.  חיים שאבי:

 הא השארתם כסף רק לא עשיתם.  נדב דואני:

כ חיים שאבי:   -סףהשארנו 

 ולא עשיתם.  נאור שירי:

 ושמרנו אותו.  חיים שאבי:

 זה לא היה בקדנציה לפני?  אמיר כוכבי:

  לא.  חיים שאבי:

 בקדנציה קודמת.  נדב דואני:

 בחרתי מישהו אחר.  אמיר כוכבי:

אוקיי, אז זה נשאר אותו דבר, אנחנו מעלים להצבעה כפי שזה מופיע   אתי ברייטברט:

 תודה.  .ולם פה אחד מהנוכחיםבטבלה, מי בעד? כ

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

  )פה אחד(: בעד 31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 ן, ארנון אברמוב. כנרת אלישע כהן, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמ
 

 
 :19121/החלטה מס' 

 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת קיימות ואיכות הסביבה כפי שהוצג בישיבה
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 . אישור שינוי הרכב ועדת בטיחות בדרכים. 6

 

פיעה. נעבור לסעיף הבא, אישור הרכב ועדת בטיחות בדרכים, כמו שמו  אתי ברייטברט:

 יש למישהו לומר משהו? אפשר להעלות להצבעה? 

  -רגע, רגע, אני רק רוצה, זה בטיחות, יש ועדת תחבורה אביבה גוטרמן:

 אפשר לשנות את שמה לוועדת תחבורה ובטיחות בדרכים.  אמיר כוכבי:

  -אני חושבת שזה אביבה גוטרמן:

 אפשר.  אמיר כוכבי:

 נכון שזה יהיה יחד.  אביבה גוטרמן:

 תחבורה ובטיחות בדרכים.  רינה שבתאי:

 היא גם פתוחה לציבור?   :דובר

 קשור אחד בשני.  זה רינה שבתאי:

 זה ועדת חובה. ועדת חובה את צריכה לפעול בדיוק מה שכתוב בספר.  יגאל שמעון:

  -נו אז היא מוכרת לפי ההוראות של  אתי ברייטברט:

 : לקיימות ואיכות הסביבהועדה 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 קצב מרצ יש עתיד רינה שבתאי יו"ר הוועדה רן יקיר 1

 קצב מרצ יש עתיד רינאור שי חברת וועדה יעל עבוד ברזילי 2

 הליכוד  חבר וועדה ארנון אברמוב  3

 הוד השרון שלנו  יפעת קריב חבר וועדה רפי בן מרדכי 4

 דרך העיר  נציג ציבור שאולי מוהל 7

 רק הוד השרון  משה ארז נציג ציבור יעקב שויצקי  8

עובד בכיר אחראי לתחום איכות   9
 הסביבה

  

 ון ארצי שעניינו שמירה על איכות הסביבה + נציג השר לאיכות הסביבהלישיבה יוזמנו נציג ארג* 
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  -יות בדיוקלא, השם של הוועדה צריכה לה יגאל שמעון:

 אנחנו נגיש בקשה לשינוי השם.  אמיר כוכבי:

 אתה לא יכול אמיר.  יגאל שמעון:

  -נגיש בקשה אמיר כוכבי:

  -למרות שהיא ועדת חובה אביבה גוטרמן:

 הוועדה מוכרת כוועדת בטיחות בדרכים.   אתי ברייטברט:

 זה הכול.  יגאל שמעון:

י אביבה גוטרמן:  היה? אוקיי ותחבורה מה בנפרד 

 לא, אין פה ועדת תחבורה.   אתי ברייטברט:

אני אגיד לך משהו, אני רוצה להגיד לכם, תחבורה זה דבר, אנחנו עדים  אביבה גוטרמן:

לו, יודעים אותו, חשים אותו יום יום. יש מן הצדק ממש אנחנו חייבים 

להכניס כזו ועדה, ויותר מזה לאו דווקא רק מאיתנו אלא תושבים שיש 

נה, כאלה אפילו שאין להם הבנה, עם רעיונות ויש רעיונות מה להם הב

 לעשות. 

 זה בטיחות.  יגאל שמעון:

לא רק, זה לא בטיחות, לא קשור כרגע לבטיחות. אני מדברת על כל  אביבה גוטרמן:

הנושא של תחבורה. סתם דוגמא בבוקר למשל, שאין כניסה למשאיות 

  -לכל מיני, לא לסופר, לא לקניון

 לא, אבל זה ועדת תמרור.  שמעון:יגאל 

 סתם נתתי, לא תמרור, מה זה קשור תמרור?  אביבה גוטרמן:

ועדת תמרור דנה בדברים האלה, קוראים לה ועדת תמרור אבל זה בעצם  אמיר כוכבי:

 ועדת תנועה. 

.  יגאל שמעון:  נכון

זו  א' כל הבקשות של התושבים ושל העירייה מגיעות לוועדה הזאת, אמיר כוכבי:

ועדה ביחד עם המשטרה ביחד עם יועצי תנועה, זו ועדה מובנית 

 מקצועית, זה לא זה. 

אני יודעת אמיר, אני יודעת מה זה הוועדות. וכשאתה אומר תמרור  אביבה גוטרמן:

תמרור, סבבה? כשאני מדברת על או החשיבה היא  ההאינטרפרטצי

  -תחבורה

 הבנתי מה את אומרת.  אמיר כוכבי:

זה תחבורה, אני רוצה שבן אדם אומר יש ועדת תחבורה אני רוצה  וטרמן:אביבה ג
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לבוא לתת רעיונות, רוצה לחשוב. כשהוא רואה תמרור הוא לא יחשוב 

 על זה. 

 אבל זו ועדה לא פתוחה לציבור.  יגאל שמעון:

 חבר'ה אבל כן מביאים פה, זה החלטה פה שכן יכולים להגיע.  אביבה גוטרמן:

ביבה, אנחנו נעשה ככה, אנחנו נבדוק מה היכולת לשנות את המנדט א אמיר כוכבי:

  -של הוועדה הזאת

 ליעילות.   אביבה גוטרמן:

אסטרטגי, זה יכול לשבת גם  גם זה יכול להיות בוועדת משנה לתכנון נדב דואני:

 שם. 

 כן, נכון.   יגאל שמעון:

 אתה יכול לשבת שם, לא צריך תחבורה.  נדב דואני:

   -ועדת תמרור זו ועדה ון:יגאל שמע

 זה הכול בתחום אסטרטגי, איך הכבישים יראו איך הזה יראה.  נדב דואני:

  -בסדר, נעשה בדיקה על הוועדה הזאת, נראה מה אמיר כוכבי:

 אני חושבת שזה חשוב.  אביבה גוטרמן:

 אבל ועדת תמרור היא לא פתוחה לציבור.  יגאל שמעון:

 לנו. עוד פעם התח אביבה גוטרמן:

 לא, שלא תתבלבלי.  יגאל שמעון:

 אבל הוא אמר שהם נותנים.  אביבה גוטרמן:

  -ועדת תמרור אין קשר יגאל שמעון:

 לא תמרור, אני מדבר על זאתי.  אמיר כוכבי:

.  יגאל שמעון: .  אתה יכול להוסיף.

 תודה.  .אני מעלה להצבעה, מי בעד? כולם פה אחד מהנוכחים  אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 
 :19/131החלטה מס' 

 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת בטיחות בדרכים כפי שהוצג בישיבה
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============================================================= 

 . אישור שינוי הרכב ועדת שמות. 7

 

נעבור לסעיף הבא זה אישור שינוי הרכב ועדת שמות, כמו שהיא מופיעה   אתי ברייטברט:

 בטבלה. יש למישהו לומר משהו. 

  רפי נראה לי בכל ועדה. נאור שירי:

 אני מעלה להצבעה את הרכב הוועדה כפי שהוא מופיע פה, מי בעד?   אתי ברייטברט:

 מה ועדת שמות?  יגאל שמעון:

 כן.  נאור שירי:

 ? איך יכול להיות? 5מתוך  1מה לקצב אין  יגאל שמעון:

 אני לא רוצה לתקוע אז אמרתי מקסימום נביא שינוי בהמשך.  אמיר כוכבי:

 אין לך שם?  1מנדטים אתה אפילו  5 יגאל שמעון:

סומך על נבחרי ונבחרות הציבור שנמצאים בוועדה שידעו לקבל החלטות  אמיר כוכבי:

 נכונות. 

 תודה.  .אפשר להעלות להצבעה? מי בעד? כולם פה אחד מהנוכחים  אתי ברייטברט:

 

 

 

 : לבטיחות בדרכיםועדה 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

יעל עבוד  1
 ברזילי

ראש העירייה או סגנו שהוא ממלא 
 מקומו  הקבוע והוא יהיה היושב ראש.

 קצב מרצ יש עתיד רינה שבתאי

 קצב מרצ יש עתיד יקיררן  חבר וועדה נאור שירי 2

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי חבר וועדה יגאל שמעון  3

 הוד השרון שלנו יפעת קריב חבר וועדה רפי בן מרדכי 4

   מהנדס העירייה  5

   מנהל אגף חינוך  6

   נציג שר התחבורה  7

   נציג הגופים העוסקים בבטיחות בדרכים  8

   נציג שכונות  9

   השר לביטחון פנים נציג  10
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====================================================== 

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 
 :19141/החלטה מס' 

 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת שמות כפי שהוצג בישיבה

 

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

 . אישור שינוי הרכב ועדת משנה לתכנון אסטרטגי. 8

 

.   אתי ברייטברט:  נעבור לסעיף הבא, זה שינוי להרכב ועדת משנה לתכנון אסטרטגי

 מה זה?  יגאל שמעון:

דה שהקמנו, הרעיון הוא לעשות משהו לא אגיד בדיוק כמו, כי זה זאת וע אמיר כוכבי:

עניין של תקציבים וזה, אבל היה פעם כנסת נציבות הדורות הבאים. 

הרעיון הוא בעצם לקחת בראייה ארוכת טווח, לקחת תכניות 

משמעותיות שאמורות להשפיע על העיר, בגלל זה גם נדב אמר תחבורה, 

וונים, ולנסות להבין כבר עכשיו איזה ולבדוק את ההשלכות מכל הכי

התאמות צריך לעשות ואיזה אולי שינויים בתוכניות צריך לעשות. זה 

. ללכת דווקא לעניין של תכנון ובנייה, אבל זה לא רק זה.  כאילו ועדה..

  -זה להסתכל על העיר קדימה, ולנסות

 או לא. כן  1200כמו למשל אם אתה רוצה לפתוח ספורטק במתחם  יגאל שמעון:

  -זה כאילו אמיר כוכבי:

ב יגאל שמעון:   -1200-בראייה עתידית, האם אתה לוקח את השטח הירוק 

נגזרת של נגיד להסתכל על מזרח העיר ולנתח אל מול כל הדברים  אמיר כוכבי: זה 

שקורים, איזה שירותים עוד צריך שם ואיפה אפשר לשים אותם. כי את 

ממוקדת, אבל נגיד עבודה של ועדה  שאלת ספורטק כן או לא היא מאוד

כזאת על צרכים של מזרח העיר או השכונות החדשות של מזרח העיר 

  –ועדת שמות: 
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 הליכוד  הוועדהיו"ר  ארנון אברמוב 1

 רק הוד השרון עדי ברמוחה עדהוחבר ו נדב דואני  2

 דרך העיר עדי פרילינג אנקורי  וועדהחבר  מאיר חלוואני 3

 הוד השרון שלנו  יפעת קריב וועדהחבר  רפי בן מרדכי  4

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי עצהחבר מו יגאל שמעון 5
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 בראייה עתידית, אמורה להוליד מוצר שאומר את הדברים האלה. 

  -אין בעיה. תרחיב בבקשה את הוועדה, הוועדה צריכה להיות יגאל שמעון:

 גם הוועדה הזאת פתוחה לכולם.  אמיר כוכבי:

היא צריכה להיות שכל חברי המועצה מי שרוצה יכול להיות מוזמן  ל שמעון:יגא

 אליה. 

 רציתי להגיד את זה.  אביבה גוטרמן:

ויו"ר הוועדה מן הסתם יזמין בעלי מקצוע שונים לאותה ועדה. אני  יגאל שמעון:

חושב שכל חברי המועצה צריכים לראות את הראייה האסטרטגית לעתיד 

  -של הוד השרון

.  ביבה גוטרמן:א  נכון

 ואנחנו סומכים על מאיר שיעשה את העבודה הנכונה והאמיתית.  יגאל שמעון:

 אבל אם מוזמנים גם מחויבים לבוא.  אמיר כוכבי:

 אתה סומך?  אביבה גוטרמן:

 ברור.  יגאל שמעון:

 אתה סומכים.  אביבה גוטרמן:

 קבוע.  אנחנו נשב באופן יגאל שמעון:

ויגאל.  סומכים חיים שאבי:  זה אני 

ויגאל זה הסומכים?  אביבה גוטרמן:  הא אתה 

 טוב, נעלה את זה להצבעה, מי בעד? כולם פה אחד מהנוכחים.   אתי ברייטברט:

 אבל התקבלה החלטה שכל החברים יהיו?  אביבה גוטרמן:

 זו החלטה שצריכה להתקבל בתוך הוועדה.  נאור שירי:

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

 : אישור שינוי הרכב וועדה לתכנון אסטרטגיהצבעה

  )פה אחד(: בעד 31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 
 :19151/מס'  החלטה

 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדה לתכנון אסטרטגי כפי שהוצג בישיבה
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============================================================= 

 . אישור שינוי הרכב הוועדה לשירותים חברתיים. 9

 

זה השירותים החברתיים. יש למישהו נעבור לאישור הרכב ועדה הבאה,   אתי ברייטברט:

לומר משהו לפני שנאשר אותה בהרכב המופיע? אני מעלה להצבעה, מי 

 בעד? 

 על איזה?  יגאל שמעון:

 תודה רבה.  .על השירותים החברתיים. כולם פה אחד מהנוכחים  אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 31
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, חיים שאבי 

 כנרת אלישע כהן, נדב דואני, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 
 :19161/החלטה מס' 

 עירייה מאשרת את הרכב וועדה שירותיים חברתיים כפי שהוצג בישיבהמועצת ה

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

 . אישור שינוי הרכב ועדת ספורט. 10

 

 נעבור לאישור שינוי הרכב ועדת הספורט כפי שמופיע בטבלה.   אתי ברייטברט:

  ן חיים, זאת אומרת חיים חבר ואני מ"מי ביני לביועדת ספורט תחליפ יגאל שמעון:

 ניצלת את זה שהוא יצא?  אמיר כוכבי:

  –: משנה לתכנון אסטרטגיועדת 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'
 קצב מרצ יש עתיד  יעל עבוד ברזילי הוועדהיו"ר  נאור שירי  1
 רק הוד השרון עדי ברמוחה עדהוחבר ו נדב דואני  2

 דרך העיר מאיר חלוואני  חברת וועדה פרילינג אנקוריעדי  3

 הוד השרון שלנו יפעת קריב וועדהחבר  רפי בן מרדכי  4

 זימון ע"י מזכירה לשרותים חברתיים - שירותים חברתיים ועדת 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 דרך העיר עדי פרילינג  אנקורי הוועדהיו"ר  מאיר חלוואני  1
 קצב מרצ יש עתיד יעל עבוד ברזילי עדהוו ת חבר רינה שבתאי  2
 כן להוד השרון  חברת וועדה כנרת אלישע כהן 3

 הוד השרון שלנו רפי בן מרדכי  חברת וועדה  אביבה גוטרמן 4
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  -אני מזכירה לך שהוא אמר בפעם הקודמת אביבה גוטרמן:

 ניצלת את זה שהוא יצא?  אמיר כוכבי:

 לא, הוא איש ספורט.  יגאל שמעון:

 הוראות סותרות, הוא אמר יגאל הוא הנציג בכל.  אמיר כוכבי:

 הוא איש ספורט מובהק רואים.  אביבה גוטרמן:

 טוב בסדר, תשאירי את זה ככה.  יגאל שמעון:

 איך בדיוק הוא איש ספורט מובהק.  אביבה גוטרמן:

 אני אתן לו להיות בכל הישיבות.  יגאל שמעון:

 במה הוא איש ספורט מובהק?  אביבה גוטרמן:

 בצפייה כמוני.  אמיר כוכבי:

 ? במה אביבה גוטרמן:

  צפייה.  אמיר כוכבי:

 חיים?  נדב דואני:

 בטח.  אביבה גוטרמן:

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

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבת

 כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19171/החלטה מס' 
 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדת ספורט כפי שהוצג בישיבה

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

 

  זימון ע"י מזכירת רשות הספורט –ספורט ועדת 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 הליכוד  הוועדהיו"ר  רמוב ארנון אב 1

 קצב מרצ יש עתיד נאור שירי עדהוות חבר יעל עבוד ברזילי  2

 רק הוד השרון עדי ברמוחה וועדהחבר  נדב דואני  3

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי  חבר וועדה יגאל שמעון  4

 הוד השרון שלנו רפי בן מרדכי  חברת וועדה  אביבה גוטרמן 5
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 . אישור שינוי הרכב הוועדה לשוויון מגדרי. 11

 

.   אתי ברייטברט:  נעבור לאישור שינוי הרכב הוועדה לשוויון מגדרי

 מה זה?  יגאל שמעון:

 נו מה זה?  רינה שבתאי:

 לא, אבל איפה אנחנו.  יגאל שמעון:

 כך.  אתם לא נשים כל רן יקיר:

  -עוד פעם אנחנו יגאל שמעון:

 לא ביקשתם.  אמיר כוכבי:

 אין שוויון מגדרי בסיעה, אין שוויון מגדרי בזה.  נאור שירי:

ב יגאל שמעון:   -... שוויון 

 אבל זה עליך הסיעה.  נאור שירי:

בחייאת יגאל איזה כיף להיות מקופח. ולהגיד אני מקופח, נכון? אז  אביבה גוטרמן:

 סיעה מקופחת. חבר'ה ה

  . 5, 4, 3, 2, 1לקצב יש  יגאל שמעון:

 תביא את האישה שלכם נציג שם.  נדב דואני:

  מה יש לך?  אמיר כוכבי:

 תביא אישה מהסיעה.  נדב דואני:

 ? 5איך אתה סופר קצב  אמיר כוכבי:

 איזה שוויון זה?  יגאל שמעון:

 יגאל?  5? איפה אתה רואה 5איזה  רן יקיר:

 תגיד לי מה זה הוועדה הזאת שאתה מתלהב.  רמן:אביבה גוט

  -שוויון מגדרי. במיוחד אחרי מה שאנחנו יגאל שמעון:

 כל שבועיים ישיבה.   :דובר

 אפשר להעלות להצבעה?   אתי ברייטברט:

 אנחנו מוותרים לקצב. אנחנו מוותרים לקצב על הנשים.  יגאל שמעון:

 לם פה אחד מהנוכחים. נעלה להצבעה, מי בעד? כו  אתי ברייטברט:
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====================================================== 

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני 

  כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב.
 

 :19181/החלטה מס' 
 מועצת העירייה מאשרת את הרכב וועדה לשיוויון מגדרי כפי שהוצג בישיבה

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

 וועדת שקיפות, חדשנות ושירותים דיגיטליים .12

 

נעבור לאישור הבא. אישור שינוי הרכב ועדת שקיפות, חדשנות   אתי ברייטברט:

 ושירותים דיגיטליים. 

 מה היה השינוי פה?  רן יקיר:

  אין פה שינוי.  עדי ברמוחה:

 להביא.  אין שינוי, לא צריך להביא, הלאה. אין שינוי, לא צריך נדב דואני:

  מאשרים את הוועדות עוד פעם את כולם.  יגאל שמעון:

 אתה לא צריך, אם אין שינוי אתה לא צריך.  נדב דואני:

  אישרנו אותה, לא צריך.  רן יקיר:

 אישרת לא צריך הלאה.  נדב דואני:

 הלאה.  אמיר כוכבי:

 קשרי חוץ.  יגאל שמעון:

 בואו נצביע למה.   נאור שירי:

 לא צריך.  נדב דואני:

 לא, יש פה שינוי לקשרי חוץ.   יגאל שמעון:

 שוויון מגדריועדת 
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 כן להוד השרון   יו"ר וועדה כנרת אלישע כהן 1

 קצב מרצ יש עתיד  עדהוו ת חבר יעל עבוד ברזילי  2

 קצב מרצ יש עתיד  וועדה תחבר רינה שבתאי   3

 רק להוד השרון  חברת וועדה עדי ברמוחה   4

 דרך העיר  חברת וועדה עדי פרילינג אנקורי 5

 קצב מרצ יש עתיד  חבר וועדה אמיר כוכבי 6

 הוד השרון שלנו  אביבה גוטרמן חברת וועדה יפעת קריב  7
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 לא צריך. אין שינוי לא צריך.  12קשרי חוץ כן, אבל  נדב דואני:

 אישרנו אותה.  רינה שבתאי:

 בואו נצביע.  נאור שירי:

 בואו נצביע שיהיה, זה לא מפריע.   אתי ברייטברט:

 טוב.  רן יקיר:

ה את שינוי הרכב ועדת שקיפות, חדשנות ושירותים אז אני בכל זאת מעל  אתי ברייטברט:

 דיגיטליים, מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים. 

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
נדב דואני אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, 

 כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19191/החלטה מס' 
 כפי שהוצג בישיבה דיגיטליםוועדת שקיפות, חדשנות ושירותים מועצת העירייה מאשרת את הרכב 

 
 
 
 

 

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

 . אישור שינוי הרכב ועדת קשרי חוץ.13

 

ישור שינוי הרכב ועדת קשרי חוץ. אפשר להעלות להצבעה? מי נעבור לא  אתי ברייטברט:

 בעד? כולם פה אחד מהנוכחים. 

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

 : אישור שינוי הרכב וועדת קשרי חוץהצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
איר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מ

 כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19201/החלטה מס' 
 קשרי חוץ כפי שהוצג בישיבהוועדת מועצת העירייה מאשרת את הרכב 

 
 
 
 

  וועדת שקיפות חדשנות  ושירותים דיגיטלים ועדת 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 קצב מרצ יש עתיד נאור שירי הוועדה יו"ר  רן יקיר  1

 דור חדש  עדהוו  חבר משה חנוכה  2

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי וועדהחבר  יגאל שמעון   3
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============================================================= 

 . אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום עסקים. 14

 

אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום עסקים. אני מעלה הוועדה הבאה,   אתי ברייטברט:

 להצבעה, מי בעד? 

 עוד פעם אנחנו לא שם? תוסיפו בבקשה.  יגאל שמעון:

 אתם שם, אתם שם.  נאור שירי:

  כולם פה אחד?   אתי ברייטברט:

 ועדות לפני אתם נמצאים.  2ועדה לפני,  נדב דואני:

 להוסיף את יש על מי לסמוך.  ועדה לקידום עסקים אני מבקש יגאל שמעון:

 עשינו.   אתי ברייטברט:

 . להוסיף את יש על מי לסמוך. 14לא, לא  יגאל שמעון:

 צודק. אין פה.  אביבה גוטרמן:

 מה?   אתי ברייטברט:

 אין בוועדה. שימו את יגאל.  אביבה גוטרמן:

 מה אתם עושים צחוק.  יגאל שמעון:

  אין שום בעיה.  אמיר כוכבי:

 הוסמכת.  ואני:נדב ד

ל יגאל שמעון:   יגאל וחיים.  5סעיף  14-תוסיפי 

 יגאל ממלא מקום חיים, הלאה.  נדב דואני:

לפני שנביא לאישור אני רק מציינת שבוועדה הזאת התווספו יו"ר   אתי ברייטברט:

   -הוועדה יגאל שמעון

 לא יו"ר הוועדה.  נדב דואני:

 שמעון וממלא מקום חיים שאבי?  סליחה, חבר ועדה יגאל  אתי ברייטברט:

 קשרי חוץ ועדת 

 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס' 
 רק הוד השרון העדי ברמוח הוועדה יו"ר נדב דואני   1

 קצב מרצ יש עתיד רינה שבתאי עדהוו  חבר רן יקיר  2

 הוד השרון שלנו רפי בן מרדכי   וועדה תחבר יפעת קריב   3
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 כן.  אביבה גוטרמן:

 כן יגאל? חיים שאבי ממלא מקום? אוקיי, אני מעלה להצבעה.   אתי ברייטברט:

 פה אחד.  יגאל שמעון:

 כולם פה אחד מהמשתתפים בעד.   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  אחד(:)פה  בעד 21
אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבתאי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני 

 כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19211/החלטה מס' 
 קידום עסקים כפי שהוצג בישיבהוועדת מועצת העירייה מאשרת את הרכב 

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

 . אישור שינוי הרכב ועדת חינוך בלתי פורמלי. 15

 

 אישור שינוי הרכב ועדת חינוך בלתי פורמלי.   אתי ברייטברט:

 יגאל, אתה רוצה להיות פה?  אמיר כוכבי:

ן  לא, אני רוצה נציג ציבור פה. אפשר נציג ציבור? :יגאל שמעו

 פתוח, הוא אמר שכל הוועדות פתוח.  אביבה גוטרמן:

 פתוח.  רינה שבתאי:

 אני רוצה להיות פה אמיר. אני רוצה להיות.  :ארנון אברמוב

.  אמיר כוכבי:  בואו נוסיף את ארנון

בר בוועדה. אפשר להעלות אנחנו נוסיף להרכב הוועדה גם את ארנון כח  אתי ברייטברט:

 להצבעה? מי בעד? כולם? 

 

 סקים קידום ע ועדת 
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 דרך העיר מאיר חלוואני הוועדה יו"ר עדי פרילינג אנקורי   1

 קצב מרצ יש עתיד נאור שירי חברת ועדה יעל עבוד ברזילי 2

 רק הוד השרון עדי ברמוחה עדהוו  חבר נדב דואני  3

 הוד השרון שלנו  יפעת קריב  וועדה תחבר אביבה גוטרמן 4

 יש לך על מי לסמוך חיים שאבי חבר וועדה אל שמעון יג 5
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 פה אחד.  יגאל שמעון:

 פה אחד מהנוכחים. אוקיי תודה רבה.   אתי ברייטברט:

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

 : הצבעה

  )פה אחד(: בעד 21
אי, מאיר חלוואני, יגאל שמעון, נדב דואני אמיר כוכבי, יעל עבוד ברזילי, נאור שירי, רן יקיר, רינה שבת

 כנרת אלישע כהן, עדי ברמוחה, אביבה גוטרמן, ארנון אברמוב. 
 

 :19221/החלטה מס' 
 חינוך בלתי פורמלי כפי שהוצג בישיבהוועדת מועצת העירייה מאשרת את הרכב 

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

 הצעות לסדר של חברי המועצה.  ה.

 

 מתן תו חנייה לשני בני זוג שגרים באותה דירה –הצעה לסדר של אביבה גוטרמן . 1

הצעות לסדר. אחת  2נעבור להצעות לסדר של חברי המועצה. יש לנו   אתי ברייטברט:

, מתן תו 21.5.19ן מיום הצעתה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמ

חנייה לשני בני זוג שגרים באותה דירה. הסבר להצעה: כיום ניתן לאחד 

מבני הזוג בלבד למרות שהם גרים באותו הבית, סידור זה אינו תקין 

ואינו הוגן, שכן מהווה דילמה ואף יוצר בעיה לבני הזוג שלשניהם יש 

את התו. למה זכות רכב, והם נדרשים להחליט מי מהם חשוב יותר לקבל 

זו ניתנת רק לאחד מהם? על מה ולמה מעמידים את התושבים 

זו.    בסיטואציה בעייתית 

 מה לא כל אחד מקבל תו לרכב?  נדב דואני:

 אפשר, אפשר.  עדי ברמוחה:

  -רגע, רגע, בואו נעשה סדר. זה לא התו אביבה גוטרמן:

 שני רכבים לבית אב אפשר.  עדי ברמוחה:

 חינוך בלתי פורמלי   ועדת 
 סיעה ממלא מקום תפקיד שם מס'

 כן להוד השרון  הוועדה יו"ר ןכנרת אלישע כה 1

 קצב מרצ יש עתיד יעל עבוד ברזילי עדהוו  חבר רינת שבתאי  2

 דרך העיר מאיר חלוואני  וועדה תחבר עדי פרילינג אנקורי  3

 הוד השרון שלנו  יפעת קריב חבר/ת וועדה אביבה גוטרמן 4

 הליכוד  חבר וועדה ארנון אברמוב 5
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 יש את זה? אם יש, במאי לא היה.  ן:אביבה גוטרמ

 רכבים לבית אב. היה גם במאי, היה גם במאי.  2יש  עדי ברמוחה:

 אני לא המצאתי, תושבים פנו אליי.  אביבה גוטרמן:

. היה גם במאי.  עדי ברמוחה:  אז הם היו פונים..

 בקיצור יש?  אביבה גוטרמן:

 יש.  עדי ברמוחה:

  -לייכי אנשים פנו א אביבה גוטרמן:

  )מדברים יחד(

 פונים לחברי המועצה בכל מיני דברים.  אביבה גוטרמן:

 לא, לא, בסדר.   אתי ברייטברט:

אלא אם כן חל איסור. אבל ברגיל אני יודעת שפונים לחברי הוועדה,  אביבה גוטרמן:

מותר עדיין, חברי מועצה. אז אם זה מסודר ויש לשני בני הזוג, אז זה 

י שפנה אליי אני אגיד לו שילך לבדוק את זה. זה בסדר גמור. אני למ

 כן, אז אני מורידה את זה מסדר היום. 

זאת התשובה של מנהלת המחלקה. בלי קשר גם נגיד... אם לא בישיבה  אמיר כוכבי:

 הקרובה אז בישיבה לאחר מכן שינוי של צו החנייה. 

 . בסדר, אפשר להוריד אם זה קיים, אין שום בעיה אביבה גוטרמן:

 אז אם את מסירה אז גם אין הצבעה.   אתי ברייטברט:

 לא, לא צריך.  אביבה גוטרמן:

  -בסדר אז נעבור לסעיף  אתי ברייטברט:

 אני אבדוק את זה. בכל אופן אני אבדוק מחר.  אביבה גוטרמן:

 

 הצעה לסדר של אביבה גוטרמן: פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות למוקד. 2

, הצעה הבאה. הצעה לסדר של חברת המועצה עבור להצעה לסדרנ  אתי ברייטברט:

, פיקוח ובקרה על התלונות שמגיעות 21.5.19אביבה גוטרמן מיום 

למוקד. הסבר להצעה: כיום המוקד מקבל את התלונות מתושבי העיר, 

ומעביר אותן למחלקות הרלוונטיות, על מנת שיטפלו ויתקנו את 

מנה ומבצע זאת. מהמוקד חוזרים אל הליקויים. המוקד עושה עבודתו נא

התושב ומבקשים לו שהנושא טופל כשהכוונה העברנו את תלונתך לגורם 

האחראי. התושב לא קיבל מענה לתלונתו, אבל התשובה ניתנת בניגוד 

למציאות. אם תוטל על המוקד תפקידי הפיקוח והבקרה תשובתם תהיה 
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לוונטית שהתלונה נכונה ואפקטיבית, שכן הם בודקים מול המחלקה הר

טופלה. רק לאחר בדיקתם הם מחויבים לשוב לתושב על מנת לומר לו 

שתלונתו טופלה. הצעת ההחלטה: הנהלת עיריית הוד השרון תטיל על 

 המוקד העירוני פיקוח ובקשה על התלונות שמגיעות למוקד. 

.. על דבר כזה.  יגאל שמעון:  אבל למה המועצה תהיה.

נ נאור שירי:  כון, אבל גם פה הדברים שלך לא נכונים. זה גם לא 

 טוב, טוב, אני רוצה להסביר.  אביבה גוטרמן:

.  יגאל שמעון: .  אני חושב שתסבירי את זה,.

  -אני רוצה להסביר. אני רוצה להסביר אביבה גוטרמן:

  -אבל יש טעות נאור שירי:

לי זה בסדר,  נאור, תרשה לי, הצעתי, אני אסביר, אם לא טוב, תגיד אביבה גוטרמן:

 אנחנו דנים בדבר. 

 רק תפעילי את הרמקול.  נאור שירי:

תראו אנחנו עדים לכך, באמת שהמוקד עושה עבודה נהדרת, אין ספק.  אביבה גוטרמן:

והתושבים פנייתם נענית, וחוזרים ואומרים להם פנייתכם לא התקבלה, 

גע זה פנייתכם טופלה. כשהכוונה שזה עובר בעצם למחלקות השונות. מר

יש קצר. למה? כי הם לא יודעים אם זה טופל או לא טופל. עכשיו מה 

אני אומרת, כדי שזה יהיה מסודר ונכון וראוי, צריך להיות פיקוח 

ובקרה של המוקד. זאת אומרת שהם לא אומרים אם פנייתכם טופלה, 

 אלא פנייתכם התקבלה. 

.  נאור שירי: .  את מתכוונת.

ר, והם צריכים לקבל את הסמכות, מישהו צריך לתת, מה? רק לאח אביבה גוטרמן:

מישהו, ראש העיר צריך לתת סמכות. תראו, ההצעה הזו שאני מציעה 

אותה העלית אותה, לא פה, דיברתי אז עם ראש העיר, דיברתי עם כל 

הגורמים, הוא לא רצה לתת לה את זה, כולנו יודעים. לא רצו לתת לה 

מעניינת אותי. מעניין אותי הדבר הזה כוח. עכשיו זה לא היא, היא לא 

שנקרא מוקד שיהיה אפקטיבי ונכון. לא יכול להיות שכל אחד, ואנחנו 

יודעים שזה ככה. אני רוצה שבמוקד יהיה להם את הכוח ואת הסמכות 

להיות הבקרה, ממש ככה, הם בודקים. אנחנו דרך אגב, אם אני זוכרת 

 , יש לנו זמנים. מוטי יגאל, יש לנו זמנים לכל מיני תקלות

 . SLA נאור שירי:

 נכון? יש.  אביבה גוטרמן:
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 זמני מענה.  רינה שבתאי:

יש זמני מענה... לכל דבר. זה עומד מול עיניהם הם יודעים את זה, הם  אביבה גוטרמן:

עומדים מול המחלקות. מחלקה שלא עושה את עבודתה כמו שצריך, 

ם שאמונים על זה, להעמיד בשביל זה יש עירייה יש ראש עיר, יש אנשי

 אותם לסדר. אחרת הבלגן חוגג פה חבר'ה, אין מה לעשות. 

לא יסכים איתך על זה. אני אגיד אביבה, אני לא חושב שיש מישהו ש אמיר כוכבי:

הרחב קודם כל לא נפתח פה דיון כוח אדם, אבל גם יש שינויים  באופן

ענה הראשוני הוא בארגון שנועדו לתת מענה לחלק השני, זאת אומרת המ

טוב, התושבים מרגישים שיש מישהו ששומע איתם, בהיבט של השיחה 

  -עם המוקד

 . נכון אביבה גוטרמן:

.  אמיר כוכבי: אבל אין אחרי זה שום דבר, לפעמים כן, לפעמים יש אבל לפעמים אין

נופל על  אנחנו רואים את זה לפי מחלקות. אני אגיד גם שזה לפעמים 

בחוסר יכולת, גם שם אנחנו מנסים לתת פתרונות. כל חוסר בתקנים או 

ארגון של עכשיו חברה ולחכות -ארגון אבל לא רה-הדבר הזה על איזה רה

עכשיו הרבה זמן, אלא שינויים נקודתיים שעשינו בחודשים האחרונים 

בעבודה אל מול הגופים השונים, כדי להבין איפה החסמים. בתפיסה 

הביטחון והשליטה ובקרה וגם המנכ"ל שלנו בחלק מהתהליכים גם עם 

החדש, וגם אני וגם יעל, וכל מי שבעצם בא במגע היום יומי גם עם 

המוקד וגם עם המחלקות השונות, ההבנה היא שהמוקד היא הזרוע 

המניעה של הארגון, ולשם אנחנו הולכים. אם זה יישב באגף ביטחון או 

  -ונים. זאת אומרת הישירות תחת מנכ"ל, עוד לא הוחלט. אבל אלה הכיו

נהדר שיש כיוונים, אמיר מה שאני מציעה וזו הצעה שהיא פשוט במיידי  אביבה גוטרמן:

ניתן לעשות את זה. אני מבינה את הכול על הכיפאק, זה דבר שאתה 

 עושה אותו במיידי. 

 לא נכון, את טועה פעמיים.  נאור שירי:

  -לא, כשעושים את זה מיידי אמיר כוכבי:

במיידי זה אומר שברגע שמכנסים את המוקד עם הגורמים הרלוונטיים,  גוטרמן:אביבה 

הכוונה לראש העיר, המנכ"ל, וההנחיה תינתן לכל מנהלי המחלקות, זה 

מהיום למחר. יכול להיות שצריך שם אולי עוד תוספת של כוח אדם 

מכשירים, אין לי מושג. אבל זה הכי נכון,  תאחד, או משהו אני יודע

  -אני אחכה עכשיו
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 אבל לנו יש כי אנחנו מתעסקים בזה.  אמיר כוכבי:

 תעשו, בשביל מה לחכות.  אביבה גוטרמן:

אביבה, אני לא מסכים, אני לא מסכים, אני אגיד לך למה. כי אני חושב  יגאל שמעון:

  -שהמוקד הוא סך הכול צינור

 המיקרופון לא שומעים.   אתי ברייטברט:

ב יגאל שמעון:   -שבילאני לא 

 לא, אבל זה גם בהקלטה וגם בתמלול, גם בשידור וגם בתמלול.  אמיר כוכבי:

תראו, המוקד הוא צינור של ראש העיר ומנכ"ל העירייה להעביר מידע  יגאל שמעון:

  -בנושא התלונות של תושבים. התפקיד שלו לא לדאוג ש

 יגאל, מה קורה?  נאור שירי:

 על מה אתה מדבר?  אביבה גוטרמן:

 זה מוקד? צינור להעברת מידע של ראש העיר ומנכ"ל?  אור שירי:נ

  -ברור, זה צינור, מה זה מוקד? בין התושב יגאל שמעון:

 בסדר, זכותך לחשוב ככה.  נאור שירי:

 מידע של מה שקיים בשטח של התושב מול הנהלת העירייה.  יגאל שמעון:

 ק. אז אולי ככה היה נראה פעם הזה, אתה צוד נאור שירי:

  -זה זרוע שליטה ובקרה שאמורה לתכלל מערכות אמיר כוכבי:

זה מה שעד היום, אלא אם כן אתה בא ואומר: היום אני לוקח את  יגאל שמעון:

  -המוקד והופך אותו לזרוע של גם שליטה וגם ביקורת

 זה מה שאנחנו אומרים.  אמיר כוכבי:

  -שלך ושל המנכ"לבסדר, אבל כאן זו צריכה להיות החלטה  יגאל שמעון:

 יפה אז מה אמרנו? זה בדיוק מה שאני אומרת.  אביבה גוטרמן:

 זהו.  יגאל שמעון:

ייעודיות שיהיו בקצה אמיר כוכבי:   -הדבר הזה מחייב אפליקציות 

 בסדר.  אביבה גוטרמן:

יוכל לפקח.  אמיר כוכבי:  כדי שהמוקד 

 ותו כן תבצעו.אני אומרת נתתי את הרעיון, איך לבצע א אביבה גוטרמן:
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זה מחויב בתקנים נוספים כדי שאפשר יהיה לעשות ביקורת חיצונית,  אמיר כוכבי:

 ומחויב במבנה ארגוני שונה כדי שיהיה מי שאחראי ויניע. 

 קות צריכים להיות בעלי תפקידים... גם בתוך המחל רינה שבתאי:

 יעבוד טוב.  בואי נגיד אביבה זה הרי האינטרס שלי שהדבר הזה אמיר כוכבי:

נכון ולכן צריך לעשות אותו במיידי ולא לחכות. אחד הדברים האיומים  אביבה גוטרמן:

 שקורים בעיר הזאת זה הנושא הזה של התלונות מהציבור. 

 אבל אביבה את טועה.  נאור שירי:

 אני טועה?  אביבה גוטרמן:

 טועה. אני אסביר לך מה הטעות הראשונה שלך.  כן, את נאור שירי:

 אני טועה? במה?  אביבה גוטרמן:

 את טועה.  נאור שירי:

 אוקיי, תסביר לי במה אני טועה.  אביבה גוטרמן:

-אני אסביר לך, פעם ראשונה את טועה בדברי הסבר שלך לבקשה, ה נאור שירי:

SMS  שנשלחים שהנושא טופל זה לא בעת פנייה. הנושא טופל, ברגע

קבלה, הפעם השנייה שאת שאת פונה למוקד את מקבלת פנייתך הת

  -זה שאיש השטח תשתיות, מים, ביטחון SMSתקבלי 

 יסגור את התקלה.  אמיר כוכבי:

-יסגור את התקלה שנפתחה אצלו במערכת או בצורה שעובר אליו, זה ה נאור שירי:

SMS טופל. את צודקת במקרים שיש מקרים שזה טופל אבל לא טופל-  

  -שהם סגרו אבל לא זה אמיר כוכבי:

 זה לא טופל חבר'ה.  אביבה גוטרמן:

  -תני לי לסיים, אני רק אומר לך נאור שירי:

.  אביבה גוטרמן:  זה חדשות לבקרים כך זה קורה, זה לא איזה מקרה חד פעמי

תני לי לסיים, אני מבין ואני יודע את הדברים, אני רק תיקנתי אותך על  נאור שירי:

בקטע טוב בכבוד, זה שלהגיד  הטופל לא טופל. הפעם הבאה שאת טועה

למוקד לפקח על העבודה, ואת מציינת את זה כאיזה תהליך מהיום 

  -למחר

.  אביבה גוטרמן: .  לא אמרתי מהיום למחר. אמרתי שזמנים.

 איך אמרה יפעת, זה בפרוטוקול.  נאור שירי:
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  -לא, אני אמרתי בפירוש לעשות זמנים אביבה גוטרמן:

 ום למחר. אמרת זה מהי נאור שירי:

 לכל דבר.  אביבה גוטרמן:

  -מוקד לא מפקח ברמה המהותית נאור שירי:

 איך מוקד יכול לפקח?  יגאל שמעון:

 תשאל.  נאור שירי:

 בדיוק.  כנרת א. כהן:

למה לא אמרת כלום? מה אתה מסתכל עליי באמת, אני לא הצעתי את  נאור שירי:

 זה. 

 נאור אמר שלא.  אמיר כוכבי:

  -אני אומר נאור שירי:

.  אביבה גוטרמן:  אתם רוצים לקרוא לזה צביקה במקום מוקד, לא מעניין אותי

  -לא, אביבה נאור שירי:

 צריך מישהו להיות במוקד מחובר לדבר הזה שהוא מטפל.  אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר לך נאור שירי:

  -גם חבר'ה אבל זה לא באמת ויכוח, כי כולנו מסכימים שצריך אמיר כוכבי:

אבל את לא מקשיבה אביבה, את אומרת על הרעיון ואת כל הזמן זה, אני  נאור שירי:

מסכים איתך, וגם אמיר אמר שהוא מסכים איתך בחלק מהדברים. אבל 

היכולת לדעת בסוף היום מה טופל מה לא טופל, לא צריך בן אדם בשביל 

אז במובן זה, יש היום מערכות שנותנות לך יכולת אנליטית מלאה לזה. 

הזה זאת לא הבעיה שלנו, הבעיה שלנו היא במובן היותר מעשי וזה 

 בעיה. 

 כמה פעמים אמרו שזה טופל וזה לא טופל?  יגאל שמעון:

 . 100%-יש דו"ח שבועי שמתפרסם לדעתי סביב ה נאור שירי:

  -בין המוקד לבין מה שבשטח זה אי אפשר זה לא יגאל שמעון:

  -נכון אמיר כוכבי:

  -לכן אני חושב שמעון: יגאל

 אתה צודק.  נאור שירי:
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 צריך לייצר את המערכות שכן יאפשרו את הבקרה.  אמיר כוכבי:

. לדבר פה עד מחר.  אביבה גוטרמן:  אני לא יודעת איך זה עובד?..

.  נאור שירי:  אז במה טעינו? תגידי

  -לא טעית אביבה גוטרמן:

 אז תגידי.  נאור שירי:

  -ני יודעת את המציאותא אביבה גוטרמן:

 מה המציאות?  נאור שירי:

  -ואני יודעת מה נותנים לזה הסברים אביבה גוטרמן:

 מה? מה?  נאור שירי:

 מקום של הסברים זה לא דבר שהוא מתאים.  אביבה גוטרמן:

 מה פרקטי? עזבי כותרות.  נאור שירי:

ל צריך שיהיה בקרה נשמה שלי מעשית אל תקרא לזה מוקד, עזוב. אב אביבה גוטרמן:

  -שיהיה פיקוח, מישהו

  -יש, אבל אני מסביר לך שיש נאור שירי:

 אין, מי? מי? תן לי מי.  אביבה גוטרמן:

 -יש תוכנת נאור שירי:

 מי?  אביבה גוטרמן:

  -אני אסביר, אני אסביר, יש תוכנה נאור שירי:

 התוכנה עובדת? היא כבר עובדת?  אביבה גוטרמן:

 . כן נאור שירי:

 היא פעילה מה?  אביבה גוטרמן:

אביבה, המוקד הוא מהלב של העשייה של הרשות, ואנחנו מייעדים את  :רן היילפרן

המשאבים המתאימים לזה, אנחנו עושים עבודה עכשיו כדי לייעד לה את 

המשאבים המתאימים לזה. אבל אנחנו כבר הבחנו, יש דו"ח שבועי 

איזה תקלות נענו ואיזה לא  ,SLA-שיוצא ומפרק בדיוק מענה לפי ה

 נענו, והוא דו"ח מאוד מפורט. 

.  נאור שירי:  לא, אבל את עושה ככה, זה מאוד משמעותי

 אנחנו יודעים את זה, זה היה. זה כל הזמן קיים. אביבה גוטרמן:
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 אביבה רגע תני לו לסיים.  עדי ברמוחה:

, כמו שנאור אמר אביבה, לפי הדו"ח הזה זיהינו איפה יש מקומות :רן היילפרן

כשתושב מקבל טופל, זה לא שהוא טופל שהמוקד נתן לו מענה, זה טופל 

אחרי שמישהו בשטח היה ובדק וכותב טופל. על סמך הדו"חות שהועברו 

מות שנכתב טופל, בגלל כל מיני אלינו זיהינו איפה המוקד של מקו

 הקמנו לפני שבועיים צוות ייעודי שמתכנס עם כל הגורמיםתלונות 

הרלוונטיים נקודתית לאיפה שזה אותר. הצוות הזה הוא ברשותי עכשיו, 

ואנחנו מנהלים את זה עם כל מיני מרכיבים בעירייה של מקומות 

שראינו שיש שם את הבעיה הזאתי, ואנחנו בצורה שוטפת מנהלים את 

זה, מחברים את כל הצוותים כדי שיראו וידברו באותה שפה, וכדי 

וכדי שהדיווח שטופל אכן יהיה מטופל, זה תהליך,  שהתהליכים יתייעלו,

אנחנו מטפלים בו וזה תהליך שאני מקווה שמאוד מהר ייתן את הפירות, 

 והדברים באמת שיהיה דיווח טופל זה אכן טופל. 

רן יש לי שאלה, אותה תוכנה שאתה מדבר עליה, שמתכללת את התהליך,  רינה שבתאי:

יכולים להיכנס ולראות באיזה שלב המוקדן, מנהל האגף, אתה, אמיר, 

 נמצא הטיפול של כל תהליך כזה? 

וזו בעיה שכבר אותרה, שיש  :רן היילפרן כן, אבל שוב הבעיה כמו שאביבה ציינה 

מקומות וזה דוגמא, אני אתן לכם דוגמא, יש תלונה של תושב על נזילת 

מים. כנראה שהתלונה היא לא מספיק מדויקת, מגיע מישהו מהגינון 

  -תקן איזה משהו אחר או לידמ

 כן, שהיה ליד.  רינה שבתאי:

מדווח טופל, זה מוזן, המוקד עונה טופל, ויום אחרי זה התושב עובר שם  :רן היילפרן

ובצדק ואנחנו מאוד שמחים על זה, מדווח שיש שם בעיה, ולכן התושב 

מבחינתו זה לא טופל. זה תהליך אנחנו מאפיינים את התהליך, אחד 

ונים של התהליך זה להגיד שכבר בשלב הראשוני שהמוקד נותן מהאפי

 מענה, לדייק מול התושב איפה זה בדיוק. אבל יש עוד דברים כאלו. 

בסופו של דבר אנחנו גם יודעים שזה גם חלק מתרבות של בסדר טיפלתי  אמיר כוכבי:

לא טיפלתי, אז זה אנחנו מאתרים איפה זה חזרתי, ומה אפשר לעשות 

לשנות את זה. אבל את גם יכולה לראות שאנחנו שמים דגש על שם כדי 

המוקד, אפילו בפעולות שכבר עשינו לכל הציבור, שהגברנו את האכיפה 

על עבירות אדום לבן, זה לווה בקמפיין שביקש מאנשים לא להתקשר 

למשטרה, להתקשר למוקד. למה? כי המוקד צריך להיות מסוגל לתת את 

ך להיות הזרוע שמתכללת את הדברים האלה. השירות הזה. המוקד צרי
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אם אני עכשיו תושב בעיר, ואני רוצה להתלונן על מישהו שעומד עם 

הרכב על המדרכה, אני לא צריך לחכות למשטרת ישראל כשאני עובר 

דרך מוקד ארצי כלשהו. יש לי מוקד עירייה, הוא זה שצריך לתת, 

ד עלייה בפניות. ככול שיש ואנחנו רואים עלייה בפניות, וזה טוב, אני בע

יותר עלייה, זה אומר שיש יותר תושבים שמודעים לקיום של המוקד, זה 

אומר שיש יותר תושבים שמאמינים שככה הם יקבלו איזה שהוא שירות. 

 אני מעדיף לצמצם את הפניות אליי, ושיגברו הפניות למוקד. 

 אין ספק, אין ספק.  אביבה גוטרמן:

 התהליך הנכון לארגון. וזה גם  אמיר כוכבי:

 אני יודעת.  אביבה גוטרמן:

עכשיו ברור שהמוקד צריך להיות בליבת היום יום של הארגון הזה, זה  אמיר כוכבי:

, הוא נמצא כל הזמן, העברת 24/7גם המקום היחיד בארגון שהוא פעיל 

הידע שם בפנים והחיבור לגורמי עירייה אחרים כשקורה משהו, אלה 

תיים זה לא משהו שאנחנו מתייחסים אליו בזה. אבל דברים שהם מהו

בגלל זה בין היתר אנחנו עושים שם תהליך שלם מקיף, היו דברים 

נקודתיים שאמרנו: אי אפשר להמשיך ככה. יותר מידי קבוצות וואטסאפ 

.. הנה יש  של המוקד, מי שמפעיל אותה זה המוקד.  1של מנהלים שלא.

ים בעיר, כל מיני דברים שהיה חייב רשימת עדכונים על אירועים חריג

מיידי כדי שדברים יתחילו לקרות אחרת. אבל ברמה  את זהלעשות 

הכוללת לקחת את הדבר הזה ולשים אותו במקום שבו הוא צריך להיות 

בתפיסה שלי ושל המנכ"ל ושל האחראי על הביטחון וגם שלך ושל כל 

תה, ואני מקווה היתר, צריך לעשות שם עבודה מקיפה ואנחנו עושים או

 שבקרוב היא תסתיים וכולם ירגישו את זה, ירגישו את זה יופי. 

זו הזדמנות לברך את המוקד ולהודות לו על כל העבודה שהם עושים  יגאל שמעון:

 שם. 

  -על כל העבודה אמיר כוכבי:

 עבודה מצוינת.  יגאל שמעון:

 המוקד בסדר גמור.  אביבה גוטרמן:

 להם.  וכל הכבוד יגאל שמעון:

 מה שהם צריכים לעשות הם עושים.  אביבה גוטרמן:

 וזה עבודה לא קלה, העבודה ממש לא קלה.  24/7הם  יגאל שמעון:

 אין טענה.  אביבה גוטרמן:
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עבודה מאוד לא פשוטה ומפגש מתמיד עם תושבות ותושבים ועם עובדי  אמיר כוכבי:

ריך לתת שם את העירייה ועם מנהלי העירייה ועם ראש העירייה, וכן צ

  -המשאבים הנכונים

 לא קל.  יגאל שמעון:

רן, להוציא מהמוקד, כל השנים יוצא דו"ח בדיוק על מה שאתה מדבר  אביבה גוטרמן:

 זה שנים יוצא הדו"ח הזה. 

 זה אותו דו"ח.  אמיר כוכבי:

 זה אותו דו"ח, זה לא שזה חדש.  אביבה גוטרמן:

  -שיהיה יותר אפקטיבי היה רק אפשר לשכלל אותו :רן היילפרן

 השאלה מה עושים עם הדו"ח.  רינה שבתאי:

 בדיוק.  אביבה גוטרמן:

  -ואפשר גם לוודא שאם הוא חוזר עם יותר מידי דברים שלא טופלו אמיר כוכבי:

אם המנכ"ל אין לו מה לעשות וצריך גם לטפל בזה ויש לו זמן, סבבה.  אביבה גוטרמן:

 מה אני אגיד לך. 

ב נאור שירי: שניות, זה  30-אביבה גם קיצרנו את זמן התגובה של המוקד, כמעט 

 היה תקליט נורא ארוך עם מוזיקה שיגאל הלחין, הורדנו את זה. 

  -הוספנו פונקציה שמאפשרת אמיר כוכבי:

  -רגע, רגע יגאל שמעון:

 הוא רוצה זכויות יוצרים.  נאור שירי:

ל ברמה השירותית הוספנו אפשרות יש דברים שהם באמת מהותיים, אב אמיר כוכבי:

לחזרה מיידית לשיחה שנותקה. למה? כי ראינו שבאירועים שיש בהם 

פיק והמוקד לא מספיק לענות, אז אחוז הנטישות גבוה, ובסופו של דבר 

אתה גם יכול לפספס שם שיחה, שהיא לאו דווקא על הדבר הזה. אז 

כן, כי זה כולה הוספנו יכולת שעד עכשיו לא הייתה, שזה קצת מוזר 

מערכת טלפוניה אבל לא הייתה, לאתר את המספר שהתקשר ולחזור 

אליו. את יודעת זה דברים קטנים אבל הם משנים בכלל את התפיסה של 

 מה התפקיד של מוקד. 

 וחוזרים לאנשים?  יגאל שמעון:

 כן, הנה זה מה שהוא אומר.  אביבה גוטרמן:

 השבוע חזרו אליי.  רינה שבתאי:
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 כן? איזה יופי.  שמעון: יגאל

  -שניות זה היה 8רינה נטשה מאוד מהר את השיחה.  נאור שירי:

אנחנו היינו בלחץ מטורף, היה לנו פורץ בשכונה רדפנו אחריו מכל מיני  רינה שבתאי:

  -כיוונים

 גם את?  נאור שירי:

התקשרנו גם למשטרה וגם למוקד, המוקד לא ענה לי, כי הוא היה  רינה שבתאי:

כנראה עסוק בדברים אחרים, אז התקשרנו במקביל למשטרה, חזרו אליי 

   -למחרת ושאלו אותי במדויק מה היה ואיך היה ולמה היה

 תפסתם אותו?  נדב דואני:

 איך החוויה הייתה?  :ארנון אברמוב

.  רינה שבתאי:  לא. היה אקשן. הייתי לבד בבית, היה מאוד מעניין

אור, אני בזמנו ביקשתי שבתקליט אנחנו נעדכן את אני רק הערה לנ יגאל שמעון:

 התושבים שהשיחות מוקלטות, זה מה שביקשתי, כי זה לא היה. 

 זה מחויב היום על פי חוק.  נאור שירי:

לא משנה, אני מדבר איתך לפני שנים שהתחילו, ביקשתי שזה יהיה,  יגאל שמעון:

אחר כך הגיע כל לעדכן את הציבור, אז בשביל זה הוא היה טיפה ארוך. 

 -אחד נתן שם

 )מדברים יחד( 

  -אביבה אפשר? כאילו אין פה אמיר כוכבי:

 אם באמת אתם כאלה יעילים, אני אעקוב אחרי זה, תורידו.  אביבה גוטרמן:

 את מוזמנת גם לעזור לא רק לעקוב.  נאור שירי:

 אני תמיד עוזרת.  אביבה גוטרמן:

 )מדברים יחד(

  יד, התקשרתי למאיר הוא היה המוקד שלי. שכחתי להג רינה שבתאי:

 לא עזרת לה לתפוס?  נדב דואני:

 לא, נאור היה באיזו מסיבה.  רינה שבתאי:

  שלחנו את כל הגדודים, את כל הגדודים שלחנו.  מאיר חלוואני:

 נאור הלך לתפוס פורץ אחר.  נדב דואני:
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יבה הסירה את ההצעה לסדר לפני שננעל את הישיבה אני רק אבהיר שאב  אתי ברייטברט:

 שלה, ובזה מסתיימת ישיבת המועצה. 

 תודה רבה לכולם.  אמיר כוכבי:

 תודה רבה, קיץ קל. רינה שבתאי:

 

 

 

 

 

_______________ 

 אתי ברייטברט

 מרכזת ישיבות המועצה

______________ 

 אמיר כוכבי

 ראש העירייה

 

 

 

 


