עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס' 14/19
מיום שלישי  ,י"ב אב תשע" ט 13.08.2019 ,

226401
נוכחים:
אמיר כוכבי
יעל ברזילי

-

ראש העירייה
סגנית ומ"מ ראש העירייה

מאיר חלוואני

-

סגן ראש העירייה

נאור שירי

-

סגן ראש העירייה

כנרת אלישע כהן

-

חברת מועצה

עדי פרילינג אנקורי

-

חברת מועצה

רן יקיר
רינה שבתאי

-

חבר מועצה
חברת מועצה

נדב דואני
עדי ברמוחה

-

חבר מועצה
חברת מועצה

יגאל שמעון
יפעת קריב

-

חבר מועצה
חברת מועצה

רפאל בן מרדכי
אביבה גוטרמן

-

חבר מועצה
חברת מועצה

ארנון אברמוב

-

חבר מועצה

נעדרו מהישיבה
משה חנוכה
חיים שאבי

-

חבר מועצה
חבר מועצה

משתתפים:
רן היילפרן

-

מנכ"ל העירייה

ירון סולברג
בני זיני

-

יועמ"ש העירייה
גזבר העירייה

איילת לרר
יצחק בן דור

-

מנהלת מח' נכסים
מנהל רשות הספורט

אתי ברייטברט

-

מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:

א .שאילתות של חברי המועצה
ב .אישור נסיעת ראש העירייה מר אמיר כוכבי במסגרת משלחת ראשי ערים לסין
לצורך רישום בפרוטוקול:
ביום  23.7.19אישרו חברי המועצה בסבב טלפוני בהסכמה פה אחד את נסיעתו לסין של ראש העירייה בין
 29.7.19ועד ליום  ,4.8.19וזאת במסגרת משלחת של מרכז השלטון המקומי ובמימון מדינת סין ,בהתאם
לחוזר מנכ"ל משרד הפנים .4/2017
חברי המועצה שאישרו פה אחד:
 16בעד (פה אחד)( :אמיר כוכבי לא השתתף)
יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,עדי פרילינג אנקורי ,נדב דואני,
עדי ברמוחה ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,ארנון אברמוב ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי,
יגאל שמעון ,חיים שאבי
ג .העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל
מצ"ב עדכון מס'  - 2נספח א'
ד .בקשה להגדלת תבר
תב"ר מס'  – 1462תוספת בינוי תיכון הדרים ע"ס ₪ 4,100,000
הגדלה מ  ₪ 4,100,000ל  . ₪ 5,000,000סה"כ הגדלה ₪ 900,000
מקורות מימון:
קרן פיתוח – .₪ 5,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  12מיום  29/08/2018הגדלה מ  ₪ 3,500,000ל ₪ 4,100,000
וביטול השתתפות משרד החינוך .סה"כ הגדלה ₪ 600,000
מקורות מימון לאחר השינוי :קרן פיתוח – .₪ 4,100,000
ישיבה מס'  15מיום  – 06/12/2017סך ₪ 3,500,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 3,290,000משרד החינוך ₪ 210,000
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי  -נספח ב'
ה .בקשה להגדלת תבר ועדכון מקורות מימון
תב"ר מס'  – 1464הרחבת ביה"ס בגין ע"ס ₪ 10,000,000
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל . ₪ 12,000,000
סה"כ הגדלה  - ₪2,000,000קרן פיתוח הגדלה מ  ₪ 5,000,000ל , ₪ 6,500,000משרד החינוך הגדלה
מ ₪ 5,000,000ל 5,500,000ש"ח
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  ,₪ 6,500,000משרד החינוך .₪5,500,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  12מיום  29/08/2018ע"ס ₪10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 5,000,000משרד החינוך 5,000,000
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי  -נספח ג'
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ו .בקשה לאישור תבר
מס'  – 1467אולם ספורט מתחם  1201ע"ס ₪ 2,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי – נספח ד'
ז .בקשה לאישור תבר
מס'  – 1468ביה"ס יסודי מתחם  1201ע"ס ₪ 4,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי – נספח ה'
ח .בקשה לאישור תבר
מס'  – 1469שדרוג אולם ספורט ראשונים ע"ס ₪ 2,500,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –  , ₪ 400,000מפעל הפיס –  , ₪ 1,500,000ווינר ו/או משרד התרבות והספורט
– ₪ 600,000
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי – נספח ו'
ט .בקשה לאישור תבר
מס'  – 1470מרכז קידום נוער ע"ס ₪ 2,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ₪ 2,000,000
מצ"ב בקשה מנהל אגף בינוי – נספח ז'
י .בקשה לאישור תוכנית חומש – תקציב מפעל הפיס
מצ"ב בקשה גזבר – נספח ח'
יא .דוח כספי מבוקר  – 2017נספח ט'
יב .דוח כספי – רבעון  1ינואר  -מרץ  – 2019נספח י'

יג .מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  – 2019עדכון החלטה
בתאריך  1.8.19התקיים דיון של ועדת התמיכות בעניין מתן תמיכה לעמותות שניתנה להן אורכה נוספת
להשלמת מסמכים .האפשרות ניתנה ל  5עמותות כדלקמן :ספורטאי הוד השרון (כדורגל) ,הרצון מנצח
(ספורט),
עמותת פו"ש (חינוך) ,מלא וגדיש (דת) ,עמותת אחל"ה (איכ"ס)
מתוך  5עמותות אלה רק  2השלימו את המסמכים במועד שנקצב לכך .להלן העמותות :עמותת ספורטאי הוד
השרון (כדורגל) ועמותת פו"ש (בתחום החינוך).
בנוסף ,חלה טעות סופר בחלוקת התמיכות עפ"י התבחינים לעמותת מועדון מכבי הוד השרון כדורעף – באופן
שבמקום  ₪ 40,000לכל כיתת ספורט כפי שנקבע בתבחינים ,נרשם בטבלה המרכזת שאושרה במועצת העיר
בתמיכות לשנת  2019סך של  ₪ 30,000בלבד.
מצ"ב פרוטוקול דיון הוועדה מיום  1.8.19מצורף כנספח יא'.
שם העמותה
עמותת ספורטאי הוד השרון (כדורגל)
עמותת פוש
מועדון מכבי הוד השרון כדורעף

הערות
סכום תמיכה לשנת 2019
השלימה את המסמכים באיחור
₪ 580,000
השלימה את המסמכים באיחור
₪ 10,000
₪ 120,000
תיקון טעות סופר
(במקום )₪ 90,000
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הצעת ההחלטה:
מועצת העירייה מאשרת את החלטת הוועדה למתן תמיכות לעמותות שהשלימו את המסמכים באיחור.
ואת תיקון טעות סופר עפ"י המפורט בטבלה ובפרוטוקול ועדת התמיכות מיום  ,1.8.19באופן שעמותת
מועדון מכבי הוד השרון כדורעף תקבלנה בגין כל כיתת ספורט כדורעף .₪ 40,000

יד .בקשה להצטרפות הרשות ל"רשת ערים בריאות"

הנהלת הרשות המקומית מבקשת להצטרף ל"רשת ערים בריאות" ולאמץ את עקרונותיה.
רשת ערים בריאות בישראל פועלת בהתאם למטרות ארגון הבריאות העולמי ואימצה לעצמה את ההחלטה
לפעול למען הפיכת חזון "בריאות לכל" למציאות ,באמצעות האסטרטגיות של קידום בריאות וקיימות.
טיוטת ההצעה להצטרפות מצורפת כנספח יב'

הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להצטרף ל"רשת ערים בריאות בישראל" ,לאמץ את מטרותיה ולפעול
בהתאם למדיניותה ונהליה ואף המועצה תמנה עובד שישמש "מתאם בריאות" ,ירכז את הפעילות בישוב
וישתתף בפעילות הרשת.

טו .הארכת מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

הסבר:
בהתאם להוראות סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו 1976-על
מועצת העירייה למנות ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית ,בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות
להיבחר כחברי מועצה .תפקיד ועדת הערר לדון בעררים המוגשים על החלטות מנהל הארנונה.
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  1/2012על יו"ר הועדה להיות עו"ד הכשיר להתמנות כשופט בית
משפט שלום ,בעל ותק של  5שנות חברות בלשכת עו"ד ובעל נסיון במשפט מוניציפאלי ומיסוי עירוני.

הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את הארכת מינוי הרכב ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית בראשות עו"ד ירון
טיקוצקי כיו"ר ,את עו"ד אורנה שמריהו ואת מר אבגד מאירי להיות חברי ועדת הערר ומאשרת הארכת
המינוי לתקופה של  4שנים נוספות.

טז .מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית

הסבר:
בהתאם להוראות סעיף  5לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו 1976-על
מועצת העירייה למנות ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית ,בהרכב של שלושה חברים מבין בעלי הזכות
להיבחר כחברי מועצה .תפקיד ועדת הערר לדון בעררים המוגשים על החלטות מנהל הארנונה.
בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים מס'  1/2012על יו"ר הועדה להיות עו"ד הכשיר להתמנות כשופט בית
משפט שלום ,בעל ותק של  5שנות חברות בלשכת עו"ד ובעל נסיון במשפט מוניציפאלי ומיסוי עירוני.
המינוי יהיה בכפוף למילוי שאלון בדבר חשש לניגוד עניינים ולחוו"ד היועץ המשפטי בהתאם.
המינוי יכנס לתוקף עם הפרסום ברשומות.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את מינויו של עו"ד עופר בר-און כיו"ר ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית
וממנה את עו"ד שמואל יצחק ואת עו"ד רמי טרבלסי להיות חברי ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית.

יז .מחיקת חובות  -מצורף כנספח יג'
הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה עפ"י הסעיפים  339 ,338לפי חוזר מנכ"ל . 5/2012
כל בקשה נבחנה עפ"י אמות המידה שנקבעו 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 משרד
הפנים.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את מחיקת החובות והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה.
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יח .אישור להנפקת כתב ערבות בנקאית אוטונומית
ההסבר שנכתב ע"י גזבר העירייה ונוסח כתב הערבות הבנקאית מצורפים כנספח יד'
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מבקשת לאשר הנפקת ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  200אש"ח למועצה אזורית דרום
השרון עבור הסכם שכירות המבנים המשמשים את בית הספר תמר.

יט .פתיחת חשבון בנק ל 2 -גני ילדים
אישור פתיחת חשבונות בנק לגנים חסידה וסיתוונית ,כולל כרטיס דביט ,בבנק איגוד רח' סוקולוב סניף 152
שם הגן
גן חסידה
גן סיתוונית

שם הגננת
מור זיו
ליאורה בן הרועה

כתובת הגן
שביל התיכון  20הו"ה
הסתיו  16הו"ה

ת.ז.
XXXXXX
XXXXXX

הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לגנים החסידה וסיתוונית עפ"י הפרטים בטבלה.

כ .הסכם שכירות בין עיריית הוד השרון לבין שירותי בריאות כללית
אישור מועצת העיר בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות ,להסכם שכירות בין עיריית הוד השרון
לבין שירותי בריאות כללית ,אגודה עותומנית  ,611/99לתקופה של  3שנים החל מיום  1.1.2020ועד
 31.12.2023וזאת בנוגע למבנה עירוני ברח' הרשות  8הוד השרון הידוע גם כחלק מחלקה  388בגוש .6455
רצ"ב העתק חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה וכן נוסח הסכם השכירות ושמאות מעודכנת שנערכה עבור
העירייה .מצורף כנספח טו'
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה ,בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ,בהסכם שכירות
בנוסח לעיל ,בין עיריית הוד השרון לבין שירותי בריאות כללית אגודה עותומנית  ,611/99לתקופה של 3
שנים החל מיום  1.1.2020ועד  ,31.12.2023וזאת בנוגע למבנה עירוני ברח' הרשות  8הוד השרון הידוע גם
כחלק מחלקה  388בגוש .6455

כא .הסכם הקצאת קרקע בין עיריית הוד השרון לבין עמותת עמיחי
אישור מועצת העיר בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת העיריות ,להסכם הקצאת קרקע בין עיריית הוד
השרון לבין עמותת עמיחי – ע"ש עמיחי שלוזינגר (ע.ר  )5802431299בנוגע למקרקעין ברח' הידיד הידועים
כחלק מחלקות  131,133ו 226 -בגוש .6566
רצ"ב העתק חוות דעת היועץ המשפטי לעירייה וכן נוסח הסכם ההקצאה .מצורף כנספח טז'
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה ,בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ,בהסכם הקצאת קרקע
בנוסח לעיל ,בין עיריית הוד השרון לבין עמותת עמיחי – ע"ש עמיחי שלוזינגר (ע.ר  )5802431299בנוגע
למקרקעין ברח' הידיד הידועים כחלק מחלקות  131,133ו 226 -בגוש .6566
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כב .אישור הרכבי וועדות:
 .1אישור שינוי הרכב וועדת תרבות ואירועים
ועדה לתרבות ואירועים  :זימון ע"י מזכירת מחלקת תרבות ונוער
מס'
1
2
3
4
5
6
7

שם
עדי ברמוחה
אביבה גוטרמן
נאור שירי
משה חנוכה
גלית יילוב
יהודית קוריס
מיטל שאבי

תפקיד
יו"ר הוועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
חבר וועדה
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור

סיעה
רק הוד השרון
הוד השרון שלנו
קצב מרצ יש עתיד
דור חדש

ממלא מקום
נדב דואני
יפעת קריב
רינה שבתאי
ורדית ארדי
יהודה דמסקי
ענת גרינברג

דרך העיר

 .2אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד
ועדה קידום מעמד הילד:
מס'
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

תפקיד
שם
יו"ד הוועדה
עדי פ .אנקורי
כנרת אלישע כהן חברת וועדה
משה חנוכה
אביבה גוטרמן

ממלא מקום סיעה
מאיר חלוואני דרך העיר
כן להוד השרון

חבר וועדה
חברת וועדה

יפעת קריב

מנהל אגף החינוך
מנהל אגף לשרותים חברתיים
מנהל בית ספר
נציג ארגון המורים העל יסודי
נציג ארגון מורי אגודת ישראל
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים
יו"ר ועד הורים עירוני
מפקד תחנת משטרה שבסמכותו נמצאת העיר
נציג תנועות הנוער
נציג ארגון התנדבותי בתחום קידום ענייני
ילדים ונוער
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 .3אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים
ועדה לשימור אתרים
מס'
1

שם
אמיר כוכבי

תפקיד
יו"ר הוועדה

ממלא מקום

סיעה
קצב מרצ יש עתיד

2

רן יקיר

חבר ועדה

קצב מרצ יש עתיד

3

אביבה גוטרמן

חברת ועדה

הוד השרון שלנו

4

חברת ועדה
עדי ברמוחה
חברה הבקיאה בענייני תכנון
רוחמה יולזרי
ובניה (במינוי ראש הרשות)
בנוסף מתמנה על ידי מועצת העירייה אדם נוסף שהוא מצוי בתחום שימור מבנים ואתרי
התיישבות .אדם זה אינו חבר וועדה ומשמש כיועץ לוועדה בלבד

5
6

רק הוד השרון

כג .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) (ב) לפקודת העיריות (נוסח
חדש) ל -ה.ג( .מפאת צנעת הפרט לא צורף נספח יז' ).
סעיף :180
(א) רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס,
אלא שבנוגע לפקידי העיריה שנתמנו לפי הסעיפים  167ו 169-תהא החלטתה טעונה אישורו של השר.
(ב) אין מועצה רשאית להתיר לעובד העיריה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם:
( )1היא לטובת הכלל;
( )2אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העיריה;
( )3אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע כספי ,מסחרי או
עניני עם העיריה;
( )4העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה".
הצעת חחלטה:
בהתאם למסמכים שהוגשו לעיון חברי המועצה ,מחליטה המועצה לאשר את בקשת ה.ג .לעסוק בעבודת
חוץ גם על מנת לקבל פרס .אישור היתר זה יהיה בתוקף עד לתאריך 12.8.2020

כד .הצעות לסדר של חברי המועצה
 .1הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום 31.7.2019
העירייה תכין תוכנית לשיפוץ השכונות הוותיקות בפריסה של מספר שנים.
הסבר להצעה
מצב התשתיות בשכונות הותיקות הן קשות מאד .מזה שנים רבות העירייה הזניחה את השכונות
כתוצאה מכך מצב התשתיות מתחת לכל בקורת בתאורה כבישים מדרכות וגינות ציבוריות .אני מציעה
לבדוק בכל שכונה את הנדרש כמובן עם אנשי מקצוע בעירייה בשיתוף תושבי השכונה.
הצעת החלטה:
העירייה תכין תוכנית לשיפוץ השכונות הוותיקות בפריסה של מספר שנים
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 .2הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 2.8.2019
חניה ללא תשלום בכל הרחובות בעיר לכל תושבי העיר
הסבר להצעה:
לאחרונה אנו עדים לסגירת חניון הדואר ובימים הקרובים ייסגר עוד חניון ברחוב פדויים .החניונים
אפשרו חניה חופשית בעיר לטובת תושבי העיר ובעלי העסקים הזקוקים נואשות לחניות חופשיות
לטובת המסחר בעיר ולכן עמדתי היום לאור המצב החדש הינו לאפשר חניה חופשית לתושבי הוד השרון
ובכך נסייע ונקל על תושבי הוד השרון לקבל את שרותי הדואר והמסחר בעיר באופן חופשי מתשלום על
חניה.
הצעת החלטה:
מועצת העיר מחליטה על חניה חופשית פטורה מתשלום ברחובות העיר לכל תושבי הוד השרון.

*** תחילת הישיבה ***
אתי ברייטברט:

אנחנו מבקשים לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין  14/19ליום
שלישי  . 13.8.19ואנחנו תכף נתחיל בעדכון של ראש העיר ,רק לפני אני
רוצה לציין ששני חברי מועצה ביקשו רשות דיבור בסוף הישיבה,
שזאת יפעת קריב ויגאל שמעון ,ובנוסף אנחנו מבקשים קצת לשנות את
הסדר יום ולהתחיל בשאילתות ולעבור אחר כך להצעות לסדר ,ואחר
כך נמשיך בסדר היום .נתחיל בדברי עדכון של ראש העירייה מר אמיר
כוכבי ,בבקשה.

אמיר כוכבי:

ערב טוב למוזמנים לצופים לנוכחים ,נתחיל עם עדכון ראשון  .יום
הולדת שמח ליוכי נחמן .חשבת שלא נדע ולא נחכה לעוגה ,אבל נרשם
שלא הבאת .זה יקוזז לך מהמשכורת הבאה .מזל טוב ובריאות ואושר
מכולנו .כמה עדכונים שננסה לעבור עליהם מהר .אתמול הייתה ישיבת
ועדת חינוך ,שמחתי לראות שם את רוב חברות וחברי המועצה ,אני
אחזור בכל זא ת על כמה עדכונים ,בעיקר סביב נושאי בינוי וכספים
שעלו שם .אם יהיו שאלות נשמח גם לענות עליהם .דיווחנו שם אתמול
שמתחמי הבינוי ,שעליהם החלטנו מיד בתחילת הקדנציה גם ה  6 -כיתות
בבגין וגם בהדרים עומדים בפני השלמה ומסירה לפני תחילת שנת
הלימודים כמו שרצינו .בנוסף גם בית ספר נחשון ובית ספר השקמים
לקראת מסירה .בנוסף העירייה השקיעה בבניית מתחם חדש בבית הספר
הדמוקרטי לאור הרחבת בית הספר לתיכון .גם הדבר הזה אמור להיות
מוכן אם לא לפתיחת השנה אז לשבועות הראשונים של שנת הלימודים.
אנחנו נערכים ביחד עם בית הספר למקרה שזה לא יה יה ב  . 1.9.19 -בנוסף
אנחנו מבצעים עכשיו שיפוצים משמעותיים באולמות הספורט של
הראשונים ותל"י ,ותל"י זה שיפוץ פנימי וחיצוני ,בחטיבת הראשונים זה
שיפוץ שיהפוך את אולם הספורט לאולם ספורט משמעותי בגודלו
מבחינת קהל ,אבל גם יביא אותו לרמת תחזוקה טובה במיוחד אחרי
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כמה שנים שפחות השקיעו שם בכספים .אנחנו נציג בקרוב גם למועצה
גם לוועדת חינוך איזה שהוא קונספט לקריית חינוך במתחם  1201על
התפר ,מי שרואה את זה לנגד עיניו בגבול עם בית ספר בגין ,כדי לענות
שם על צרכי החינוך של המתחם ,בפועל יהיה שם עוד בית ספר יסודי,
חטיבה ,תיכון ו ככול הנראה  2אולמות ספורט .הראשון מתוכם הוא
דווקא אולם שישרת בעתיד את החטיבה והתיכון ,זה אולם שהעברנו את
ההקצאה אליו מאזור חטיבת השקמים ,כי החלטנו ששם יהיה אולם
שיותר מתאים בגודלו לאופי השכונה ,ולכן את האולם הגדול יותר
שהוקצו לו תקציבים על ידי משרדי הממשלה  ,אנחנו מעבירים ובונים ב -
 . 1201אז בסופו של דבר תהיה שם קריית חינוך נגישה זמינה עם כל
המשאבים הנדרשים ,שתכלול  2בתי ספר יסודיים ,חטיבה ,תיכון
ומתחם של  5גני ילדים ,נוסף על מה שיש שמה היום מבחינת גני ילדים.
התוכנית הזאת כאמור תוצג בקרוב .אני אשתמש במונח שאנח נו מנסים
להוציא אותו מסדר היום ומהטרמינולוגיה של העירייה וזה שיפוצי קיץ,
אנחנו בגישה ששיפוצים צריכים לעשות לאורך כל השנה ,בעיקר נושאי
בטיחות ,אבל גם נושאים של מרקם חיים בבתי הספר במוסדות החינוך.
אנחנו גם רואים שהדחייה של השיפוצים לקיץ שמה הרבה פעמים את
העי רייה בלוח זמנים בלתי אפשרי ,כי גם בקיץ מוסדות החינוך מאוד
פעילים ,גם גני הילדים גם בתי הספר ,אבל בכל זאת השנה אנחנו
משקיעים כסף רב בשיפוצים ,בתקופת הקיץ אנחנו כוללים ,החלטנו על
צביעה מלאה של כל מוסדות החינוך גני הילדים ובתי ספר על ידי
קבלנים מקצועיים שכבר עובדים כאמור מתחילת הקיץ ,יסיימו
בשבועות האחרונים שנותרו לחופשה את שאר האתרים שהם לא יכלו
לצבוע בהם עד עכשיו .בנוסף החלטנו לטפל בכל בעיות הבטיחות.
הבטיחות מחולקת ל  3 -רמות סיכון ,שבאחת אין רמת סיכון בשנייה רמת
סיכון בינונית ,ואנחנו החלטנו לטפל בכל רמות הסיכ ון הנדרשות לא רק
בדחופות ביותר ,ולכן אם אין בעיות שאחרי זה מתגלגלות למשהו שהוא
ארוך טווח שנצטרך קיץ שלם כדי לטפל ,אנחנו נשלים במהלך חודשי
הקיץ או מה שנשאר מהם את כל בעיות הבטיחו ת בכל בתי הספר
כשלתוך הדבר הזה נ כניס גם בצביעה וגם בשיפוץ וגם בשיפוצי בטיחות,
ב פעם הראשונה הכנסנו את בית ספר רמות שגם הוא יעמוד בסטנדרט
קצת יותר גבוה משנים קודמות .אבל ההשקעה בחינוך השנה נעשית לא
רק בסביבה הלימודית בשגרה ,היא נעשית גם בסביבת החירום ולכן
בשבועות האחרונים אנחנו עובדים על פתרון של הצבת מגוניות בכל גני
הילדים שבהם אין ממ "דים .עשינו תהליכים של בדיקה מקדימה בכל גני
הילדים שבהם חסר ממ"דים ,כדי לראות שהפתרון הזה הוא באמת
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פתרון שמתאים ,ואכן בכל גני הילדים זה אמור להסתדר ,והדבר הזה
אמור גם כן להתקדם בהליכים התכנוניים .ואני מאמין שבקרוב גם נוכל
לראות את זה בשטח .אז לא רק שגרה ול א רק חירום אלא גם פדגוגיה,
ולכן בפעם הראשונה החלטנו כהחלטה גורפת לתקצב את בתי הספר
היסודיים וחטיבות הביניים בשעות הוראה נוספות על חשבון העירייה.
הדבר הזה נוצר כדי לחזק את האוטונומיה של מנהלות בתי הספר מנהלי
בתי הספר ,כדי לאפשר להם בעצם לקבל סל שעות אקסטרה ,כדי שהם
יוכלו לראות מה הדבר הנכון לבית הספר שהם מובילים ,חלק אני מאמין
ייקחו את זה לכיוונים של חיזוק הצוות ובניית הצוות ופעילות העשרה
כזאת או אחרת ,חלק ייקחו את זה ישירות לשעות הלימוד .השנה הזאת
הוגדרה כשנת פיילוט ,אנחנו ננתח את הנתונים שיגיעו מבתי הספר,
נראה מה אפשר לעשות לשנים הבאות ,מה נכון לעשות לשנים הבאות,
ועם זה נתקדם .בנוסף בעניין של פדגוגיה ואקלים בית ספרי ,אנחנו
מכניסים בפעם הראשונה מדריכי מוגנות לחטיבות הביניים ,ומכניסים
כניסיון מדריכי מוגנות לבית ספר יסודי אחד כרגע ,כניסיון לראות איך
הדבר הזה מ שפיע .בעיקרון מדריכי מוגנות זו תכנית שנכנסת בחטיבות
ביניים ,אבל אנחנו בעיקר בגלל העומס רוצים לבדוק את הנושא גם בבתי
ספר יסודיים .דיברנו על חינוך ,דיברנו גם על חינוך בלתי פורמלי ועל
החיבור שלו ליום יום שלנו ,ועדכנו את ועדת חינוך אתמול על יציאה
לתכנון של שבט געש ,בעלות משוערת של  ,₪ 4,500,000תנועות נוער
העירייה קודם בונה ואז מקצה .עם תנועות נוער זה עובד העירייה קודם
בונה ואז עושה הליך הקצאה ,אז הבנייה של שבט געש ,לא דיברתי
מקודם על החטיבה אבל אנחנו בשלבי תכנון עכשיו של חטיבה נוספת
שתהיה ,נקרא לזה בגב של תיכון הדרים ,ושם גם יהיה שבט צופים .ולמי
שלא מעודכן אז הליכי התכנון לקומה השנייה של הנוער העובד גם
מתקדמים ,והדבר הזה יוצא לדרך גם בעלות משוערת של בערך
 .₪ 3,000,000בנוסף שכחתי בשיפוצים ,נציין שהשלמנו או אנחנו
משלימים עכשיו פערי הצללה בכל גני הילדים .אנחנו נסיי ם את הקיץ
הזה ,נסיים את הקיץ הזה עם כל ההצללות או שזה ייקח עוד קצת זמן?
בסדר ,אבל זה כבר תלוי בקבלן הצללות .אבל בעיקרון כל גני הילדים
יוצללו .השלמנו ויצרנו הצללות חדשות גם בבתי ספר ,הצללות גדולות
עם שטחים יותר גדולים מהמוגדרים מבחינת צל .והדבר הזה בעצם
יאפ שר לנו לתת לילדים עוד מרחב פעילות בתוך בתי הספר .על הספורט
נעדכן כשזה יגיע ,אז אפשר להמשיך.
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א.

שאילתות של חברי המועצה.

אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו נתחיל בסדר היום ,נתחיל בשאילתות של חברי המועצה .יש
לנו  2שאילתות ,השאילתה הראשונה זה של חברת המועצה אבי בה
גוטרמן מיום ה  . 31.7.19 -בישיבת הוועדה לנושאי החנייה האחרונה לפני
הבחירות הוחלט על מתן  3שעות חנייה ראשונות בחינם לתושבים .מדוע
הצעה זו שהתקבלה ברוב קולות אינה מיושמת? התשובה שניתנה זה
מדיניות החנייה בעלת היבטים רבים ונבחנת על ידי הנהלת העירייה
וגורמי המק צוע ברשות ,מתוך כוונה לתכלל את כלל היבטי הנושא
ולהביאם בהקדם לתיקון לחוק העזר העירוני כפי שהחוק מחייב.

אמיר כוכבי:

בסדר ,אני אגיד את זה גם על ההצעה לסדר אחר כך יגאל ,אנחנו עובדים
על חוק עזר ,אני מקווה שאנחנו נוכל להביא אותו בספטמבר ,זו הכוונה,
לישיבה של ס פטמבר ,כדי לשנות באמת את כל הסעיפים שאנחנו רוצים
לשנות .צריך לשנות את חוק העזר כולו ,אנחנו נכתוב אותו מחדש .אני
כבר יכול להגיד שהוא יכלול תכנון תחבורתי חדש ,מבחינת ...כחול לבן,
כשהרעיון בגדול הוא לייצר את התנועה או כפיית תנועה הזאת שנוצרת
על ידי כחול לבן ב אזורי מסחר ,באזורים שבהם יש אינטרס להניע את
החנייה ,שיש אינטרס להניע את הציבור .והדבר הזה יובא כולו במסגרת
חוק עזר .כן יהיו שינויים גם בתפיסת החנייה במרחבים כמו הפארק
ואזורי התעשייה .פחות רלוונטי למי שתושב העיר ,יותר רלוונטי לכאלה
שבאים מבחוץ ,אבל עושים על זה עבודה ,זה יישלח לכם מספיק זמן
לפני כטיוטה ,שאם בכל זאת יהיו עוד הערות ,אם יש רעיונות כבר עכשיו
גם אפשר להציף ,אבל עובדים על זה ,אני מקווה שבספטמבר בישיבת
המועצה זה יאושר.

אתי ברייטברט:

אני עוברת לשאילתה הבאה ,זה שאילתה של חברת המועצה אביבה
גוטרמן שוב מיום  . 31.7.19מהו הסטטוס של מופת כיום? האם הושכר
על ידי העירייה? והאם מתוכננת בו פעילות תרבות .התשובה שניתנה:
בימים אלו מנהלת העירייה משא ומתן עם היזם ,במטרה להגיע לסיכום
אשר משקלל את התועלת הציבורית מהמתחם ואת כספי הציבור
המוקצים לנושא.

אמיר כוכבי:

תשוב ה -

אביבה גוטרמן:

הבנתי רק את חלק אחד שניתנה ,כל השאר -

אמיר כוכבי:

שמה?
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אביבה גוטרמן:

 ...לא הבנתי .צריך לתקצב עבור הפעילות ,זה הסבר פשוט.

אמיר כוכבי:

פעילות זה ברור שצריך לתקצב ,אנחנו שלב אחד לפני .זה סגור פה אף
אחד לא שומע אותנו ואף אחד לא רואה -

אבי בה גוטרמן :עומד להיסגר החוזה?
אמיר כוכבי:

יש משא ומתן ,יש רצון של שני הצדדים לסגור את החוזה .יש קצת
פערים שנובעים מ  , -נקרא לזה כיפופי ידיים לגיטימיים בעולם העסקים.
אנחנו מתייחסים לזה כמשהו שהוא ,ברור שהוא תועלת ציבורית רחבה
מצד אחד ,מצד שני לא להגיד שזה ה מצב אבל לא נהיה נתונים לסחיטה.
הכוונה היא לייצר שם פעילות מלאה לאורך כל השנה ,בלי יום פה יום
שם ,כל מיני פתרונות כאלה ,זה לגמרי הכוונה שהולכים אליה .אני
מאמין שעם קצת רצון טוב זה ייסגר בהקדם.

אביבה גוטרמן :טוב ,מחכים.

כד.

הצעות לסדר של חברי המועצה.

 . 1הצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום 31.7.19
אמיר כוכבי:

חברת המועצה אביבה גוטרמן ביקשה להעביר את ההצעות לסדר לראש
הזה ,לי אין בעיה עם זה ,לדעתי כולנו בסדר עם זה.

אתי ברייטברט:

את ההצעות לסדר -

אביבה גוטרמן :אני צריכה פשוט לצאת.
אמיר כוכבי:

אין בעיה.

אביבה גוטרמן :תודה.
אתי ברייטברט:

אנחנו נתחיל בהצעה לסדר של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום
 . 31.7.19העירייה תכין תכנית לשיפוץ השכונות הוותיקות בפריסה של
מספר שנים .הסבר להצעה כמו שקראתם ,את רוצה להסביר?

אביבה גוטרמן :כן בהחלט .אני חושבת שבכל מערכת הבחירות כולם אני חושבת דיברו
על מצב השכונות הוותיקות אני מדברת ,שנים שלא נגעו בהם למעט
דברים מאוד מינוריים בשכונות .אני חושבת שצריך להכין תכנית
מסודרת ,ממש מסודרת לטווח של כמה שנים ,אי אפשר לעשות את זה
בבת אחת ,אין לי ספק .כפי שעשינו בבתי הספר לפני מספר ש נים ,כל
שנה שופץ שיפוץ עומק בית ספר ותיק על פי הכסף שהיה ,וכל פעם זה

12

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  14/19מיום 13.08.19

תוכנן בית ספר  1או  , 2וכך נעשה .אני חושבת שכך צריך להיות עם
השכונות .המצב של התשתיות נוראי באמת ,מתאורה ,גני שעשועים,
מדרכות .באמת אני חושבת שהגיע הזמן .וההבדל מי שלא מבין בין
פיתוח בשכונ ה לבין שכונות חדשות ,שלפיתוח שכונות זה חובה ,כי יש
תקציב שהתושבים שקנו שם שילמו עבור הפיתוח ,אז זה חובה ,ויש
תקציב .לשכונות אין -
רינה שבתאי:

הוותיקות.

אביבה גוטרמן:

הוותיקות אין בוודאי ,ולכן פה באמת צריך להוציא תקציב .ואני הייתי
רוצה שתהיה חשיבה איך לעשו ת ,האם לקחת לפי שכונה ותיקה ,האם
ללכת על בואו נאמר רק את התאורה בכל השכונות ,האם רק מדרכות
בכל השכונות .זאת אומרת צריך לבדוק ,לבדוק לפי שכונה על פי הוותק
ועל פי הנזקים של כל השנים או מה התשתיות הכי גרועות ,לא יודעת
אבל צריכה להיות ועדה ,שיהיו אנשי המקצוע מ העירייה שלנו ,ההנהלה,
אני חושבת שהיה צריך לשבת כאן סגן ראש העיר סגני ראש העיר וגם
תושבים מכל שכונה ,לא  100התושבים ,באמת בקטנה שנדע מה בדיוק
באמת באמת קשה ולא טוב בכל שכונה .זו ההצעה שלי ,אני חושבת שזה
נכון לעשות את זה ,בפריסה של כמה שנים ,אני לא מדברת בבת אחת ,כי
זה בלתי אפשרי ,זה גם לא נכון לדרוש דבר כזה .אבל בפריסה לכמה
שנים נראה לי שזה דבר מתבקש ונכון לעשות את זה.

אמיר כוכבי:

אז אני אענה ואני אגיד שקורים כמה תהליכים במקביל .בואו רק נאזן
מה שאמרת על הפיתוח הוא נכון בתכנון וניהול נכונים ,ופה אנחנו
יודעים שיש איזה שהוא חוסר בפיתוח .בבחירה שלנו לשנת התקציב
הזאת ,תוך כדי שנת התקציב ,מתוך הבנה שזאת הולכת להיות תכנית
ארוכה ,הייתה להתמקד ב  2 -שכונות חדשות לכאורה ,למרות שאחת היא
כבר  10שנים ומעלה והשנייה היא  5-6שנים או  7אפילו ,עם נפחי
מגורים אבל מאוד גבוהים ומש מעותיים ,והחלטנו להתמקד ב 2 -
השכונות האלה ,זה עוד דנו אנחנו עושים עכשיו השלמה גם -

אביבה גוטרמן :אמיר ,אין קשר.
אמיר כוכבי:

שנייה -

אביבה גוטרמן:

אלו שכונות חדשות שהעירייה מחויבת לעשות את זה ,גם קיבלה כסף
עבור הפיתוח.

אמיר כוכבי:

אביבה ,את אמרת אז תני לי לענות.

אביבה גוטרמן :זה לא קשור.
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אמיר כוכבי:

תני לענות 2 .שכונות שהם לא חדשות ,שכונה חדשה זו שכונה שעכשיו
מאכלסים ,לא שכונה שאכלסו לפני  7שנים ,בטח לא לפני  , 10ובלי קשר
הכוונה היא לעשות את זה גם לשאר השכונות ,כשאנחנו מחלקים את
נושאי התשתיות לפי ענפים כ די לעשות שם תכניות רב שנתיות .להחליף
עכשיו את כל התאורה בעיר לתאורה חדשה מצריך תשתית ,מצריך
עבודה ,מצריך חלוקה ,מצריך תכנית עבודה וכסף.

אביבה גוטרמן :על זה אני מדברת.
אמיר כוכבי:

אנחנו עושים .אותו דבר ריבוד הכבישים בעיר .מצריך תכנית עבודה,
מצריך כספים ,מ צריך סדר עדיפויות ,גם את זה אנחנו עושים .אפשר
לתוך הדבר הזה לשקלל חזות של שכונות ,שגם את זה אנחנו עושים.
ולצורך העניין הזה אנחנו גם עושים סיורים בשכונות עצמם ,גם אפשר
לייצר ועדה לעניין הזה ,אין פה איזה משהו בטח לא הסתרה ,ברור שכל
תושב בכל שכונה בטוח שהוא ה כי זה ,או איך כתבו לי ברמתיים" ,אנחנו
כבר לא שכונה אז מי ידאג לנו ".אבל העירייה עובדת על הדברים האלה,
אנחנו מייצרים תכניות בכל הדברים האלה ואת מוזמנת להיות חלק
מהדבר הזה .זה ברור שהעירייה צריכה להשקיע בשכונות הוותיקות ,וזה
ברור גם שזה אתגר בגלל הסיפור של ה יטלי פיתוח ,אבל אני מאמין
שאנחנו נוכל לעמוד באתגר הזה ברגע שנצליח להשלים תכנון מסודר
לכל...

אביבה גוטרמן :מתי תכלס?
אמיר כוכבי:

מה זה מתי?

אביבה גוטרמן :יפה ,הכול דיבורים ,מתי אני יכולה להבין מכך שתוך כמה שנים יהיה כך
וכך -
אמיר כוכבי:

אני לא יודע נשמה ,אבל את היית סגנית ראש עיר  5שנים -

אביבה גוטרמן :לא צריך את כל התאורה בעיר -
אמיר כוכבי:

וחברת מועצה  15שנה -

אביבה גוטרמן :לא נעשה.
אמיר כוכבי:

נכון.

אביבה גוטרמן:

לא נעשה .מלחמה על כל דבר ,אני כל החיים נלחמת על זה .אז בוא צריך
עכשיו לראות -

אמיר כוכבי :

בתקציב - 2020
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אביבה גוטרמן :אני מצפה פשוט ל -
אמיר כוכבי:

בתקציב - 2020

אביבה גוטרמן :לחשיבה אחרת.
אמיר כוכבי:

יש חשיבה אחרת ,את רואה שדברים זזים ,גם ראית את זה אתמול.
בתקציב  2020כבר יהיו שכונות ותיקות ,תהיה השלמה -

אביבה גוטרמן :תקציב -
אמיר כוכבי:

ת קציב . 2020

אביבה גוטרמן 2020 :יהיה כבר תקציב עבור השכונות?
אמיר כוכבי:

בוודאי.

אביבה גוטרמן:

לפחות חלק .לא את כל השכונות אני מבינה.

אמיר כוכבי:

יש כבר עכשיו ,הבחירה עכשיו הייתה להשלים פיתוח ,מכל מיני סיבות
להשלים פיתוח איפה שהעירייה לא עשתה במשך שנים .המסה צריכה
להיגמר בסיפור הזה ,בתקציב שאנחנו משקיעים עכשיו .ב  2020 -כבר
יופנה תקציב ישירות לשכונות ותיקות ,מעבר למה שמוקצב כבר היום,
אני מדבר כמהלך כולל של לעשות שינוי בשכונות.

אביבה גוטרמן:

ובשכונות כבר יש ממש תכנית אתה יודע כל שכונה מה צריך?

אמיר כוכבי:

לא ,אמרתי שלא.

אביבה גוטרמן :לא .על זה אני מדברת.
אמיר כוכבי:

אנחנו עושים סיורים ,אנחנו עושים מפגשים ,הצוות עובד ,את מוזמנת
להצטרף.

אביבה גוטרמן :אני אשמח.
אמיר כוכבי:

בשמחה ,נרשם .את רוצה ל  , -אין פה על מה זה.

אתי ברייטברט:

את רוצה להסיר?

אביבה גוט רמן:

אני קיבלתי תשובה ,אני אצטרף לצוות שבודק -

אתי ברייטברט:

את רוצה להסיר?

אביבה גוטרמן :ובהחלט נבדוק את התקציב של . 2020
אתי ברייטברט:

בסדר ,אז אנחנו נסיר.

אמיר כוכבי:

תודה.
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יגאל שמעון:

את מסירה את ההצעה?

אביבה גוטרמן :מה זה מסירה?
נדב דואני:

מס ירה מסדר היום.

יגאל שמעון:

את מסירה מסדר היום?

אביבה גוטרמן:

אתם רוצים להסיר ,העיקר שמה שביקשתי זה קורה אז זה בסדר ,תעשו.

יגאל שמעון:

טוב בסדר.

אתי ברייטברט:

טוב ,בהמשך להסרה שלך של ההצעה לסדר ,אנחנו נעבור להצעה לסדר
הבאה.

 .2הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 2.8.19
אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מה  . 2.8.19 -חנייה ללא תשלום
בכל הרחובות בעיר לכל תושבי העיר .אני לא אקרא את ההסבר ,אבל
יגאל יש לך משהו להגיד בעניין? אתה רוצה להוסיף משהו?

יגאל שמעון:

תסבירי.

אתי ברייטברט:

אתה רוצה שאני אקרא את ההסבר?

אמיר כוכבי:

אולי המענה שלי לשאילתה הספיק לך.

יגאל שמעון:

טוב ,קודם כל אין לי בעיה שנצביע על ההחלטה ותיישם אותה במסגרת
השינויים בחוק עזר ,כמו שדיברתם ,זה בסדר?

אמיר כוכבי:

בטח.

יגאל שמעון:

כן?

אמיר כוכבי:

ברור.

יגאל שמעון:

אז יאלל ה בסדר ,בואו נצביע עליהם.

אמיר כוכבי:

יש לך מה להגיד יגאל? יש לך מה להגיד תגיד.

יגאל שמעון:

אתה רוצה לתת לי קודם כל את ההסבר שלך לפני שאני מדבר?

אמיר כוכבי:

נתתי את ההסבר ,יש עבודה של הצוות המקצועי ,נעשית על כל נושא צו
החנייה -

יגאל שמעון:

אין עליך ,אין עליך ,תקשיב אני פשוט אוהב אותך אהבת נפש ,לא יעזור
לך .זה לא יעזור ,יאללה.

אמיר כוכבי:

זה הדדי אבל.
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יגאל שמעון:

כן ברור.

אמיר כוכבי:

בקיצור ,כמו שאתה יודע היטב ,עובדים על זה ,זה יגיע.

יגאל שמעון:

תקרא את ההצעה שלי -

אמיר כוכבי:

קראתי ,זה לא -

יגאל שמע ון:

אולי נתקן אותה.

אמיר כוכבי:

לא ,אני כבר יכול להגיד שזה לא יהיה פטור לחלוטין מתשלום כלשהו,
גם כי זה לא נכון מבחינה תכנונית ,גם כי זה לא נכון מבחינת רחובות
המסחר כפי שאמרתי קודם ,בטח לא אזורי תעסוקה והפארק ומקומות
שבהם זה .ולכן כל הדבר הזה נמצא בעבודה ש ל צוות שזה התפקיד שלו,
והוא יגיש את זה כהצעה לצו חנייה .כשאמרתי תישלח לכם מראש ,אם
יהיו לכם עוד הערות עוד רצונות.

נאור שירי:

איפה היית  15שנה.

אמיר כוכבי:

תן ,תן לו הוא ,כמו שאביבה אמרה הוא רצה.

נאור שירי:

סנטה קלאוס.

יגאל שמעון:

טוב ,אז עכשיו בגלל שהו רדת לי להנחתה אני...

רינה שבתאי:

היה שקט מידי.

יגאל שמעון:

אז אני אתן הסבר .כשדובר על רשות חנייה בתקופה הקודמת -

אמיר כוכבי:

אני רק אגיד שאנחנו נסיר את ההצעה מסדר היום.

יגאל שמעון:

בוודאי בסדר .בשבילך נאור ,כשדובר על רשות חנייה בתקופה הקודמת,
כשאתה מאשר רשות חנייה ,אתה צריך להוכיח למשרד הפנים מה
התמורה לתושב .זאת אומרת איזה חניונים -

נאור שירי:

מה התמורה לתושב?

יגאל שמעון:

כן ,כן ,התמורה היא בחניונים חופשיים שאתה חייב להקצות בעיר הוד
השרון ,בתמורה לכך אתה מקבל אישור לכחול לבן ברחובות הוד השרון.
עכשיו בת קופה הקודמת ברור שהיו חניונים -

אמיר כוכבי:

אני בעד אישורים לכחול לבן.

יגאל שמעון:

סליחה? אז ברור שהיו חניונים חופשיים -

ארנון אברמוב:

כחול לבן במדרכה הכוונה .הסימנים של החנייה.

נאור שירי:

כחול לבן.
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ארנון אברמוב:

שלא תתבלבל שלא תטעה.

נאור שירי:

זה לא אני ,זה יגאל.

ארנון אברמוב:

לא ,אני רק מחדד את הנקודה.

עדי פ .אנקורי:

כל עוד הכול יהיה מלוכד הכול בסדר.

ארנון אברמוב:

בדיוק.

יגאל שמעון:

כולם לפנות ימינה ונמשיך לדבר.

אמיר כוכבי:

עברת מפלגה?

יגאל שמעון:

 ...פונים ימינה.

אביבה גוטרמן :עזוב ,עזוב ,ימ ינה זה טוב ,יאללה דבר .אין פה מה הוויכוח בכלל,
יאללה.
יגאל שמעון:

כשאתה מסמן גנץ לבן -

נאור שירי:

על סף הגזעני .יושב סולברג תסתכל איך הוא קפץ.

יגאל שמעון:

תאמין לי יש לך עתיד טוב .מאחר שבמסגרת האישור של משרד הפנים
לחניות בתשלום ברחבי עיר ,אתה חייב להראות להם איפה אתה מקצה
חניונים ,וברור שבאותה תקופה היו חניונים אחד בדרך רמתיים ליד
הדואר ,היה בבית יד לבנים ,היה באזור מגדיאל ,ובאותו רגע שאתה
רואה שבאותם חניונים שאנחנו מייעדים אותם לציבור של חנייה
חופשית שנסגרים ,עכשיו מה נסגר? נסגר ברחוב השחר חנייה חופשית,
שניתן היום לפתוח אותה ,אפשר לפתוח אותה היום ,אבל היא אמורה
הייתה לתת שירות לאותם תושבים בחינם ,חנייה בחינם ,רק מה משום
מה הבעלים סגר את החנייה כי שלחו לו צו ארנונה או אישור לנקות את
המגרש ,אז הוא אמר :הא אתם רוצים שאני אנקה אז אני סוגר .אותו
דבר קרה גם בדר ך רמתיים -

אמיר כוכבי:

אבל הוא סגר כשאתה היית סגן ראש עיר.

יגאל שמעון:

לא ,הוא סגר עכשיו.

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

הוא סגר עכשיו.

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

אל תגיד לי לא ,הוא סגר עכשיו.

אמיר כוכבי:

אני אומר לך לא.
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יגאל שמעון:

אז לא .אתה רוצה ל התערב?

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

לא כדאי אתה תפסיד.

נאור שירי:

רגע ,אתה מדבר על הדואר או השחר?

יגאל שמעון:

לא ,אני מדבר על השחר.

רינה שבתאי:

הוא מדבר על השחר...

יגאל שמעון:

הדואר -

נאור שירי:

לא הבנתי ,אז אתה אומר -

יגאל שמעון:

שנייה רגע תן לי -

נא ור שירי:

שכנגד משרד הפנים שאתה רוצה לעשות לצבוע בכחול -

יגאל שמעון:

אני לא אמרתי נגד ,מה שאני אומר -

נאור שירי:

שעשית  3חניונים שכמה חניות היו שם סתם?

אמיר כוכבי:

.2

נאור שירי:

בוא נזרום עם ה -

יגאל שמעון:

עזוב ,אני מדבר על  , 2את השלישי היה מכיכר מגדיאל שאנחנו משלמים
על זה כסף.

אביבה גוטרמן :שמשלמים על זה.
נאור שירי:

זאת אומרת שאתה -

יגאל שמעון:

אני בא ואומר -

נאור שירי:

נתת חנייה שהתושבים ישלמו על החנייה ,ומה אמרת? קחו בונוס אני
נותן לכם  2חניונים -

יגאל שמעון:

לא ,לא אמרתי את זה .מה שאמרתי כדי שמשרד ה פנים יאשר חניות
בכחול לבן בתשלום ,הוא צריך לראות תכנית של חנייה ארצית ,סליחה
מרחבית עירונית איפה יש חניונים לטובת הציבור חופשיים .ברור
כשאתה מציג להם את זה אתה מציג להם את בית יד לבנים ,אתה מציג
להם את השחר ,אתה מציג להם -

אמיר כוכבי:

יגאל בוא אבל זה אחד ל א קשור לשני -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,זה קשור ,זה קשור אמיר.
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אמיר כוכבי:

אני אגיד לך למה זה לא קשור.

יגאל שמעון:

עכשיו מה אני אומר ,ברגע שאתה סוגר חניונים ושאם סגרת ,סגרת את
הדואר ,אני מאמין שאוטוטו זה ייסגר ,ואם אתה סוגר את השחר ,ואם
אתה סוגר את אזור פדויי ם שם של המכללה ,ברגע שאתה סוגר אני חושב
שתושבי הוד השרון צריכים לקבל לפחות בתקופה הקרובה חנייה חינם,
אני לא מדבר על תושבי חוץ ,אני מדבר על תושבי הוד השרון.

אמיר כוכבי:

זה לא שינוי גורף ,זה שינוי נקודתי שברור שאם יהיה בו צורך זה יטופל.
אבל שינוי צו חנייה כ משהו כולל לא נעשה בהצעה לסדר ,ואתה יודע את
זה.

יגאל שמעון:

למה עשיתי את זה ,כתבתי את זה.

אמיר כוכבי:

מה?

יגאל שמעון:

כתבתי את זה .כתבתי -

יעל ברזילי:

כתבת הצעה.

אתי ברייטברט:

הוא כתב מועצת העיר מחליטה חניה חופשית

אמיר כוכבי:

אבל זה לא -

רן יקיר:

הצעה לתת חנייה חינם.

יגאל שמעון:

נכון.

רן יקיר:

לעשות חוק עזר.

יגאל שמעון:

בסדר ,מה שאני מציע ,בואו נאשר את ההצעה ונביא אותה -

אמיר כוכבי:

אבל אתה מסתכל על משהו שאפשר גם לפתור בדרכים אחרות -
וממנו אתה גוזר משמעויות שהם הרבה יותר מרחיקות לכת .אני אומר
לך עם כל הזה ,גם את השחר וגם את הדואר ואפילו את גני עם
והמכללה ,את כל זה אפשר לפתור גם בדרכים אחרות ,זה לא באמת
קשור לחנייה חינם או לא .זה קשור ליכולת לייצר שם פתרונות .אבל זה
לא קשור לצו חנייה שלם ,שצריך להגדיר מחדש את ה ר חובות שבהם יש
כחול לבן .סליחה ,להגדיר א ת תפיסת החנייה בעיר מה היא אומרת ,ואת
זה אנחנו עושים בצו חנייה ,ואני אומר עוד פעם זה משהו שאתה רוצה
זה ,בוא שב עליו כבר עכשיו .הדברים האלה הנקודתיים נמצא להם
פתרון ,אם אתה תצטרך אתה תביא את זה עוד פעם כהצעה לסדר ,ואז
נצביע בעד .לא נגי ע למצב קיצון כזה ,אפשר לפתור את הדברים
הנקודתיים האלה ,והם גם ייפתרו בצורה הטובה ביותר לכולם .אגב אני
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רק מזכיר שבישיבות ועדת משנה אתה מקדם את התפיסה שמסכימה עם
התפיסה התכנונית שאומרת צריך פחות חניות.
יגאל שמעון:

לא.

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

לא.

אמיר כוכבי:

בגדול.

אביבה גוטרמן :לא ,דווקא הוא לא חשב ככה.
יגאל שמעון:

לא ,לא.

אמיר כוכבי:

לא?

אביבה גוטרמן :זו תפיסה ארצית.
יגאל שמעון:

לא ,לא .אני חושב -

אמיר כוכבי:

יגאל לא?

נאור שירי:

יגאל תמיד בא בתפיסה הארצית.

אמיר כוכבי:

יגאל מלא מכוניות?

יגאל שמעון:

לא ,לא.

אמיר כו כבי:

סליחה.

דובר:

זה אני ,אני.

אמיר כוכבי:

זה מישהו אחר.

נאור שירי:

רגע ,אבל יגאל לא הבנתי בכלל את התשובה שלך על מה שאמרת.

יגאל שמעון:

אני רק אסביר ,מאחר שראש העיר דיבר על זה אני אסביר .מה שקורה
תקן החנייה הארצי החליט מי שהחליט במשרד ה תחבורה להוריד א ותו
באופן דרסטי - 1.1

נאור שירי:

רגע ,אתה בא בביקורת עכשיו למשרד התחבורה?

יגאל שמעון:

כן ,כן ,כן .תשמעו זה פשוט אבסורד .אתה לא יכול לבוא היום להוריד
את תקן החנייה הארצי ,לחייב אותנו כאן לבנות דירות של  5חדרים
ולתת להם חנייה  1או  1.3חנייה לדירה אחת בו בזמ ן שאתה מוכר לכל
אחד ב  ₪ 30,000-40,000 -רכבים -

נאור שירי:

 ₪ 1,000לחודש.
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יגאל שמעון:

ב  ₪ 1,000 -ב  ₪ 500 -לחודש ,כמות הרכבים שלנו פה היא פי כמה מכל
חתך באזור של אזור השרון ,ולא רק זה מה שגורם לכך שחניונים
שאנחנו מקימים פה בעיר זה על חשבון שטחים ציבוריים ,שטח ים
ירוקים .מזכיר לכם שאת השטחים במתחם  200זה בכלל שטח חקלאי
שמחר אתה צריך לבנות שם בניינים ,אז אתה צריך להרוס את החניון,
אתה צריך לתת פתרון אחר ,אז מה תעשה ,תיקח שטח חום שמיועד
לגני ילדים ובתי ספר ותקים חניונים ,כי אין לך ברירה כי תקן החנייה
הארצי מחייב או תנו .ובשביל זה אני חושב שאתה אמרת את זה אמיר,
אתה אמרת וביקשת מיועצת התנועה שאתה מבקש שעל כל דירה יהיו
 2חניות ,אתה אמרת את זה ,ואני שמח שאתה עומד על כך ,ואני חושב
שזה מצוין.

נאור שירי:

ואני שמח שאתה בא בביקורת למשרד התחבורה ולעומד בראשו
ולעומד בראש ממשלת ישראל ,שלא רואה את טובת התושבים במדינה.

יגאל שמעון:

בסדר ,אני לא אומר -

נאור שירי:

לא ,אתה צודק.

יגאל שמעון:

אני לא אומר מה שאתה אומר ,אני אומר -

נאור שירי:

אמרת את זה במילים...

אמיר כוכבי:

אגב אני לא חושב שזה נכון -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,אני אסביר לך ,מ ה הם אומרים במשרד התחבורה?

נאור שירי:

מה להוריד את תקן ה -

רינה שבתאי:

הוא מדבר על טובת התושב בהוד השרון.

יגאל שמעון:

נאור ,אתה יודע מה הם אומרים במשרד התחבורה -

אמיר כוכבי:

אני אגיד שכתפיסה משרד התחבורה צודק בזה שהוא אומר צריך פחות
רכבים על הכביש .מה שה וא לא צודק זה בקצב האיטי של פיתוח
תשתיות תחבורה ציבורית המונית.

נאור שירי:

ההיפך -

יגאל שמעון:

התפיסה שלהם היא מעוותת.

נאור שירי:

מה התפיסה?

יגאל שמעון:

מעוותת.

נאור שירי:

של מי?
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יגאל שמעון:

של משרד התחבורה.

רינה שבתאי:

הפרסום הוא מעוותת.

נאור שירי :

התפיסה היא פעמיים מעוותת.

יגאל שמעון:

נכון.

נאור שירי:

פעם אחר היא מגבילה את ההשקעה בתשתיות באופן קיצוני ,מספר 2
ב  OECD -ופעם שנייה היא לא משפה בשום צורה את התחבורה
הציבורית .לא בתקן החנייה זה בקטנה.

יגאל שמעון:

נכון.

נאור שירי:

בקיצור אביבה מה מצביעי ם הפעם?

אביבה גוטרמן:

רק ביבי ,לצערי הרב אני היחידה נכל המשפחה שלי.

אמיר כוכבי:

טוב יגאל תודה ,החכמנו מהדיון הזה.

רפאל בן מרדכי  :נאור אני יודע מה כולם מצביעים ,ואיתה אנחנו גם כן עוד נסתדר.
אביבה גוטרמן :נראה לך ,רק  40שנה לא עזר ,עכשיו יעזור?
יפעת ק ריב :

רק לפני שמתחילים את סדר היום 2 ,דברים קטנים .אחד ,דיברנו
בישיבת מועצת העיר הקודמת קודמת -

אמיר כוכבי:

סליחה התחלנו את סדר היום.

יפעת קריב :

לא ,אבל אם אפשר לקבל עדכון בנושא נקודת הזנקה ואמבולנס בעיר -

אמיר כוכבי:

ביקשת דקה בסוף -

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת -

אמיר כוכבי:

התחלנו את סדר היום -

יפעת קריב :

הבטחתם שתעדכנו.

אמיר כוכבי:

אנחנו ממשיכים.

אתי ברייטברט:

יפעת ,זה נשאיר לסוף.

יפעת קריב :

מה?

אתי ברייטברט:

נשאיר את זה לסוף הישיבה -

יפעת קריב :

למה צריך להשאיר נושא כזה לסוף? זה נושא נורא -

אתי ברייטברט:

כי זה לא נושא על סדר היום.
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יפעת קריב :

אבל בישיבת מועצת העיר הקודמת -

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת -

אמיר כוכבי:

אנחנו נעדכן בדקה שיש לך.

יפעת קריב :

הבטחתם לעדכן ,אני ...כשאילתה או הצעה לסדר?

אמיר כוכבי:

כן.

יפעת קריב :

מה הבעיה שלך ,הא אני צריכה כן ל העלות את זה?

אמיר כוכבי:

כן.

יפעת קריב :

זאת אומרת שזה נושא שחשוב רק לי נקודת הזנקה לעיר?

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב :

לך זה לא חשוב.

אמיר כוכבי:

חשוב מאוד.

יפעת קריב :

ועוד נקודה אחת ,בדיווח שנתת בנושא חינוך ,לא התייחסת לנושא של
תלמידי ברסלב שנמצאים פה ,אתה יכול רק להגיד לנו גם מה אמרתם
להם? מה לגבי בית ספר לתלמידי ברסלב? כל הסקירה הרחבה שנתת
לא נתת לזה התייחסות .מהדברים שלך -

אמיר כוכבי:

לא נתתי התייחסות להרבה דברים ,חבל שלא היית אתמול בוועדת
חינוך -

יפעת קריב :

אבל הנושא הזה -

אמיר כוכבי:

אני מבין שזה נ ורא חשוב לך.

יפעת קריב :

אתמול בוועדת חינוך אתה כן התייחסת לתלמידי ברסלב?

אמיר כוכבי:

אני מבין שזה נורא חשוב לך.

יפעת קריב :

הלא חזרת על דברים שאמרת אתמול בוועדת חינוך.

אמיר כוכבי:

אני אגיד שהעמותות -

יפעת קריב :

תכבד אותם הם נמצאים פה.

אמיר כוכבי:

שהעמו תות -

יפעת קריב :

האם יהיה להם בית ספר בספטמבר הקרוב?

אתי ברייטברט:

יפעת ,כל הנושאים האלה שאת רוצה להעלות -

יפעת קריב :

לא ,אבל הוא נתן סקירה -
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אתי ברייטברט:

את יכולה להעלות אותם בסוף הישיבה -

יפעת קריב :

הוא לא התייחס.

אתי ברייטברט:

זה לא על סדר היום ב שום נושא.

יפעת קריב :

בסדר ,אבל אנחנו מתנהלים.

אתי ברייטברט:

זה לא משנה יפעת ,זה לא על סדר היום.

יפעת קריב :

הקשבתי יפה עד עכשיו 2 ,שאלות אחד אמבולנס -

אמיר כוכבי:

היא באה לעשות פה רעש וללכת ,כמו תמיד -

יפעת קריב :

ודבר שני -

אמיר כוכבי:

ניתן לה .הנה עשית את הרעש שלך -

יפעת קריב :

לך לא חשוב נקודת הזנקה בעיר?

אמיר כוכבי:

ניתן לך לעשות את הרעש וללכת.

רינה שבתאי:

מאוד חשוב לי ,אבל זה לא...

יפעת קריב :

מה זה לא רלוונטי?

נאור שירי:

למה את אל מתייגת אותי בפוסט? יפעת ,למה את לא מתייגת אותי
בפוסט?

יפעת קריב :

א ני יכולה לתייג אותך?

נאור שירי:

למה לא?

יפעת קריב :

תתייג את עצמך -

נאור שירי:

תייגי אותי ,תפרגני.

אמיר כוכבי:

יש לה משטרת יעודית

יפעת קריב :

למה אני צריכה לתייג אותך?

נאור שירי:

למה לא?

יפעת קריב :

אוקיי ,נתייג אותך.

אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו נעבור לס דר היום.

יפעת קריב :

אז אתם לא עונים לא על אמבולנס ולא על בית ספר תלמידי ברסלב?
מה אכפת לך לענות על  2השאלות האלה?

אמיר כוכבי:

אין לי שום בעיה לענות על  2השאלות -

יפעת קריב :

ייקח לך עוד דקה וחצי.
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אמיר כוכבי:

האלה ,אם את תהיי בשקט אני גם אענה.

יפעת קריב :

על  2השאלות? בבקשה.

אמיר כוכבי:

את רוצה להיות בשקט?

יפעת קריב :

אני ממתינה.

אמיר כוכבי:

מסוגלת?

יפעת קריב :

בבקשה.

אמיר כוכבי:

בואי נראה.

יפעת קריב :

הייתי עד עכשיו יפה מאוד ,הקשבתי לכל מה שאמרת.

אמיר כוכבי:

בואי נראה.

יפעת קריב :

נו יאללה.

אמיר כוכבי :

היא לא כתבה כלום.

יפעת קריב :

בבקשה.

אמיר כוכבי:

הטיפול במתחם הביטחון התקיים ,היה סיור גם של הממונה על
הביטחון וסגן ראש העירייה נאור שירי ,גם נפגשו עם מנכ"ל העירייה,
כל האופציות נבחנות גם להקצאה מהירה גם להקצאה קבועה וגם
להקצאה מהירה שתהפוך לקבועה ,אנחנ ו נגיע לפתרון בזמן הקרוב
שיתאים גם למרחבי האש גם למשטרת ישראל וגם לגוף חירום שעוסק
בפינוי ,בין אם זה יהיה מד"א או כל גוף אחר ,זה אחד .שתיים לגבי
עמותת מ שיבת נפש שמפעילה בית ספר ,אנחנו אמרנו להם אין לעירייה
מבנה להקצות לצורך הדבר הזה כרגע ,כמו שאין לנו מבנה כזה
להקצות לשום גוף אחר ,אנחנו נמצאים עכשיו עם  2בתי ספר מלאים
שיושבים וצומחים לתיכונים ,אחד יושב על אדמה של תל אביב ,אחד
יושב על אדמה של דרום השרון ,מה לעשות יש סדרי עדיפויות בעיר.
הצענו להם פתרונות שאנחנו חשבנו שיכולים לעבוד באפיקים אחרים
של הצרכים של ה קהילה ,גם בשיתוף פעולה עם קרקע ציבורית של
דרום השרון ,זה פחות הסתדר להם ,אני לא יודע למה ,יעבירו הצעות
נוספות כמו שהביאו לי עכשיו ,נבדוק גם אותם ,אין פה מה זה ,כל מי
שהעירייה יכולה לעשות את חייו קלים יותר בהיבט של לצרוך את
השירותים שהוא צריך בעיר ,יקבל את השירותים האלה והם יודעים
את זה ,למרות הניסיונות שלך לעשות עם זה רעש.

יפעת קריב :

לא ,רציתי לקבל על זה תשובה ,אם התשובה מקובלת טוב מאוד.
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ב .אישור נסיעת ראש העירייה מר אמיר כוכבי במסגרת משלחת ראשי ערים לסין.
אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו נמשיך לסדר היום לסעי ף ב' ,אישור נסיעת ראש העירייה
מר אמיר כוכבי במסגרת משלחת ראשי ערים לסין ,זה לצורך רישום
בפרוטוקול .ביום  23.7.19אישרו חברי המועצה בסבב טלפוני בהסכמה
פה אחד את נסיעתו לסין של ראש העירייה בין  29.7.19ועד ליום ה -
 , 4.8.19וזאת במסגרת משלחת של מרכז השלטון המקומי ובמימון
מדינת סין ,בהתאם לחוזר מנכ"ל משרד הפנים  . 4/2017חברי המועצה
שאישרו פה אחד  16מתוך כל חברי המועצה ,כמובן שאמיר לא
השתתף .זה רק לצורך רישום בפרוטוקול כמו שאמרתי .נעבור לסעיף
הבא -

אמיר כוכבי:

לא ,אולי הם רוצים עדכונים.

יפעת קריב :

כן ,לשמוע עדכונים.

אמיר כוכבי:

תני לעדכן ,כבר שכחתי שהייתי ,תני לי להיזכר.

יפעת קריב :

אישרתי או לא אישרתי ,אישרתי ואני רוצה לשמוע עדכון.

אמיר כוכבי:

תני לי להיזכר.

יפעת קריב :

מה למדנו מסין שמ שליך על הוד השרון בעיקר בנושא תחבורה,
תעסוקה וחינוך.

אמיר כוכבי:

הייתה משלחת של המרכז לשלטון המקומי ,משלחת שנועדה לציין 2
דברים ,הסינים מאוד רצו לציין את שנת ה  70 -למדינה .אף אחד לא
סיפר להם שזה כבר היה .בגלל שזה היה אז בתקופת בחירות זה נדחה.
מה שכן ציינו השנה זה  70שנה לרפובליקה הסינית ,מי שהזמין זה
נקרא לזה גוף מקביל לשלטון המקומי ,אבל הוא בעצם הגוף שאחראי
על קשר עם ממשלות זרות ,בעצם היינו שם בנטו  4.5ימים ,כשהיום
וחצי הראשון בבייג'ין התעסק בעיקר בנושאי חינוך ,פגישה שם עם
ראש אגף חינוך של בייג'ין .סדרי הגודל שם הם משעשעים בעיקר
שמימינך יושב ראש עיריית מטולה או ראש מועצת מטולה שהוא 3,000
תושבים ואנחנו הרשות הגדולה במשלחת הזאת או אחת הגדולות ,בת
ים הייתה שם יותר גדולה ,והממונה על החינוך היפה עזרא שלהם,
מחזיק /אחראי על עיר של  27מיליון תושבים .יש להם יותר
אוניברסיטאות בבייג'ין ממה שבישראל יש בכל המדינה .וזה מדהים
היחס והרצון שלהם לשיתוף פ עולה שנובע בניתוח שלי אולי בעיקר
מהיכולת שלנו לצאת מהקופסא ולעשות עם משאבים די מצומצמים
מבחינה אנושית ,לעשות איתם הרבה מאוד .זאת אומרת כשאני מדבר
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שם על ליאור הדס עם המדליה במתמטיקה ,לאייל וולך עם המדליה
בפיזיקה או על נבחרת הרובוטיקה של הדרים ,הם מכירים את
הסיפורים .הם גם עשו מצד אחד שיעורי בית וזה גם מאוד מעניין
אותם איך בכלל מערכת החינוך מגיעה למצבים כאלה .מאוד מעניין
אותם לבוא ללמוד ,אבל אני חושב שאחד האת גרים או אחד החוויות
המשמעויות הייתה דווקא בשנחאי ששם ראינו איך לקחו עיר והפכו
אותה באמצעות הייטק ויזמו ת לעיר של מיליונרים ,אין דרך אחרת
להגיד את זה .חברות ענק שמשנות את המציאות של כולנו ביום יום,
והם עשו את זה פשוט מתוך הבנה שאם הם ייצרו את סביבת העבודה
המתאימה ,אז חברות מכל העולם יגיעו ,וזה באמת מה שקרה .דיברנו
שם על שיתופי פעולה גם בנושא של ערים חכמות ,א בל בעיקר שיתופי
פעולה בין חברות בערים השונות ,אזור התעסוקה כאן מאוד מעניין
אותם ,זה אחרי שהצגתי בפניהם את תמהיל החברות שיושבות כאן.
אולי שווה לעשות על זה דיון בלי קשר ,כדי שנוכל לדבר לאן זה הולך
אזורי התעסוקה שלנו .אבל נוצר פה תמהיל של חברות שמאוד מעניין
כ ל ההייטק והיזמות .יש כאן לא מעט חברות שמתעסקות בפרמה ויש
כאן לא מעט חברות שמתעסקות ברכבים אוטונומיים ,בעתיד של
התחבורה ,אם דיברנו מקודם על חניות ,והדבר הזה מאוד מאוד מעניין
אותם ,והיינו שם ממש בחשיפה מלאה .נתנו לנו להיכנס לאזורים
שעדיין לא פתוחים לציבור ,כ מו למרכז חדשנות ישראל  -סין ,שהרעיון
הוא בעצם שהערים שהיו שם לפחות חלקם יצליחו למלא את המרכז
הזה גם בתוכן ,וזה לגמרי אחת מהשאיפות שלנו .אני יכול יפעת
להרגיע אותך שאת הקידוש עשינו בבית חב"ד ,היה תענוג.
יפעת קריב :

אני שמחה לשמוע שעשית קידוש.

אמיר כוכבי:

היה כיף גדול .יש לי תחושה -

יפעת קריב :

אתה הזכרת ,אתה התחלת.

אמיר כוכבי:

יש לי תחושה שהיכולות קידוש שלך פחותות משלי ,אבל אנחנו נבדוק
את זה בהזדמנות.

יפעת קריב :

אני לא ארד לרמה הזו.

אמיר כוכבי:

אני לא יודע על מה היא מקדשת ,אבל זה בטח לא על אותם דברים
שאמורים .

אביבה גוטרמן :מקדשת ,מקדשת.
אמיר כוכבי:

סך הכול -

נאור שירי:

מקודשת ,מקודשת .יפעת יש לי הרגשה שלא הקשבת למה שאמיר אמר.
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אמיר כוכבי:

לא נורא ,יהיה מבחן בסוף.

יפעת קריב :

הבנתי שהם למדו ועשו שיעורי בית...

אמיר כוכבי:

חוץ מזה הייתה חוויה -

יפעת קריב :

הש אלה אם אנחנו עשינו שיעורי בית עליהם ומה אנחנו לומדים מזה -

אמיר כוכבי:

הייתה חוויה נהדרת.

יפעת קריב :

איך זה משרת אותנו כעיר מעבר לחוויה הנהדרת.

אמיר כוכבי:

נסעתי לנוח .הייתה חוויה נהדרת ,החזרה דרך הונג קונג הייתה
מסוכנת עם הפגנות ונעילה של שדה התעופה ,אב ל זה אולי לצערי קרה
חצי שעה אחרי שהמראנו ,לצערי בכל זאת גדלתי שם .אבל סך הכול
באמת חוויה ,אמרתי את זה לחברי המועצה שעניין אותם מספיק כדי
לשאול .אני באמת חושב שלנסיעות האלה ודאי כשהם ממומנות על ידי
הגוף המזמין יש ערך רב גם בלמידה ,גם באפשרות לפתוח את הראש
ל ראות דברים אחרים ,להיות חלק מתהליכים שקורים במקומות
אחרים ,אני לגמרי ממליץ ואנחנו לגמרי נדע גם שדברים כאלה יהיו
זמינים גם לחברי המועצה ,ודאי סגנים .הנושא הבא.

ג.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף ג' ,העברות מסעיף לסעיף תקציב רגי ל ,יש לכם את עדכון
מספר  . 2הגזבר יכול אם יש איזה שאלות או משהו.

אמיר כוכבי:

יגאל מה -

יגאל שמעון:

מה אני היחיד פה עכשיו?

אמיר כוכבי:

אתה יודע איזה דה זה וו היה לי עכשיו?

עדי ברמוחה:

רגע ,אנחנו לא פה איתך?

יגאל שמעון:

אתם התהפכתם אתם אופוזיציה אתם קואלי ציה כבר לא יודע מה אתם

אמיר כוכבי:

אבל יגאל אתה יודע מה אתה יכול ...שנים עוברות וכלום לא משתנה,
ככה זה גם היה באופוזיציה לפני  10שנים ,נכון? לא כולם זוכרים.

עדי ברמוחה:

הוא אמר נכון אבל לא בקול רם.

מאיר חלוואני:

רפי ,אתה יכול להגיד אביבה ויפעת כן על הכו ל.

אמיר כוכבי:

רפי מדבר בשם עצמו.
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(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

אני רק אזכיר לכם חברים  ,עוד לפני שאתם התחלתם את ארוחת בוקר
שלכם ,אני ואמיר שיחקנו כדורגל.

עדי ברמוחה:

ומי היה השוער?

יגאל שמעון:

היינו בקבוצה של -

ארנון אברמוב:

הוא היה שחקן טוב?

יגאל שמעון:

חבל על הזמן.

נאור שירי:

מילא אתה ,אמיר זה -

יגאל שמעון:

אמיר ,אמיר שיחק כל יום שישי ,הוא היה מגיע עומד ,ואני רוצה להגיד
לך שהוא היה לוחם .אבל תמיד הייתי בקבוצה נגדו ,אף פעם לא הייתי
איתו ,לא יודע למה.

נאור שירי:

לא השתנה כלום.

יגאל שמעון:

לא ,לא .לא ,כי הוא היה שוער.

אתי ברייטברט:

בני אתה רוצה להגיד משהו? יש שאלות לגבי זה?

עדי ברמוחה:

יש פרוטוקול אני מניחה שיגאל קרא את הפרוטוקול של ישיבת ועדת
הכספים.

בנימין זיני:

ישיבת ועדת הכספים כל נושא העברות -

עדי ברמוחה:

כן ,יגאל קרא והבין את הכול.

אתי ברייטברט:

יש שאלות? אפשר לאשר?

יגאל שמעון:

כשהיית באופוזיציה עמדת פה  3שעות -

עדי ברמוחה:

תקשיב -

יגאל שמעון:

ואני רוצה סעיף סעיף -

עדי ברמוחה:

אתה יודע מה הכי כיף?

יגאל שמעון:

לא אישרת אף סעיף.

עדי ברמוחה:

נותנים לי להיכנס לישיבה של ועדת הכספים.

יגאל שמעון:

ואני לא רוצה להבין למה הורדתם מהחינוך ומהרווחה ,אני רוצה לדעת
למה לקחת מהילדים ,פתאום עכשיו כשאנחנו רוצים לראות מה קורה
פה ,לא ,לא ,לא לראות ,תצביעו הכול בסדר.

עדי ברמוחה:

תקרא ,תקרא את הפרוטוקול.
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יגאל שמעון:

עדי ברמוחה -

עדי ברמוחה:

כן.

יגאל שמעון:

הס בר ,שקיפות.

עדי ברמוחה:

יש ,יש ,יש ,תקרא.

יגאל שמעון:

תראו.

נאור שירי:

הנה הוא מראה.

יעל ברזילי:

אתה ראית מי יושב לידה?

יגאל שמעון:

נו בבקשה.

עדי ברמוחה:

שאלתי רק שאלה ,קראת את הפרוטוקול או לא קראת?

יגאל שמעון:

של מי?

נאור שירי:

של זקני ציון.

עדי ברמוחה:

ראית שהייתי נוכחת בישיבה של הנהלת כספים?

יגאל שמעון:

לא ,אני לומר לך שאני לא חבר בוועדת כספים.

עדי ברמוחה:

אוקיי ,אבל מצורף הפרוטוקול לסדר יום.

יגאל שמעון:

אבל הפרוטוקול אני מעדיף לשמוע ,כי גם התושבים רוצים להקשיב
ולשמוע מה היה ומה אנחנו מעבירים  ,ומה אנחנו עושים ,מאיזה סעיף
לסעיף.

עדי ברמוחה:

הנה בני לצדך.

יגאל שמעון:

זה חשוב.

עדי ברמוחה:

בני לצדך.

בנימין זיני:

העברות מסעיף לסעיף זה חלק מינורי בהכנסות העירייה -

אמיר כוכבי:

שמישהו יגיד לה שהיא יכולה לכתוב פוסטים גם בלי להגיע לישיבות
מועצה.

עד י ברמוחה:

ואיך היא תצלם?

אמיר כוכבי:

נשלח לה תמונה.

עדי ברמוחה:

בסדר.

אמיר כוכבי:

שעה פעם בחודש להשקיע בשביל לבוא זה.
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בנימין זיני:

בהכנסות העירייה יש רק עדכון ,זה שיפטינג בין סעיף לסעיף ,בסך הכול
הוא לא משתנה ,רק עשינו פיצול בין הארנונה הכללית לארנונה מחובות,
אין גידול בסך הכול .מבחינת ההוצאות אני רק אעבור רק על הדברים
העיקריים שבולטים פה ,יש דברים שהם בהיבט התכנוני שאנחנו מזהים
או חוסר או עודף אנחנו מניידים ,ויש כל נושא של התחדשות עירונית
קיבלנו אישור ממשרד השיכון ,שבעצם מתקצב חצי מהפעילות לגייס את
הע ובדים האלה בשכר ,אז אנחנו מניידים את הכסף מהפעולות לשכר,
כדי לגייס עובדים של הרשות המקומית ,ולא באמצעות מיקור חוץ
שלאורך תקופה ארוכה לא הצלחנו לגייס מיקור חוץ בנושאים האלה.
כנ"ל גם במערכות מידע .אלה הדברים המהותיים לפחות בהעברות
מסעיף לסעיף ,אם יש משהו ספצ יפי נקודתי ,אז אתם מוזמנים לשאול.

אתי ברייטברט:

יש לכם את הקובץ בתוך האייפדים ,אתם יכולים לראות -

יגאל שמעון:

לא ,אני לא מסתכל ,אני רוצה לשאול .קודם כל מה קורה מבחינת
הגבייה בארנונה? אני רואה שפה אתה -

בנימין זיני:

לא ,מה שאתה רואה עכשיו זה רק שיפטינג ,ז ה רק פיצול של הכנסות
הארנונה לשוטף לחובות ,זה היה מאוגם בסעיף אחד פיצלנו ל  , 2 -כדי
להבדיל בין גבייה שוטפת לגבייה זה .דיברת על סטטוס הגבייה ,אנחנו
כרגע בעיצומו של הכנת הדו"ח הכספי החצי שנתי ,שעד סוף שבוע הבא
כבר יהיו נתונים מעובדים מבחינת ההיבטים...

יגאל שמ עון:

אנחנו עומדים ביעדים?

בנימין זיני:

אז אנחנו נבדוק ,בחצי שנתי אנחנו נהיה ...לפחות לפי הרבעון הראשון
אנח נו אמורים לעמוד פחות או יותר ביע ד ,ובמידה ולא יש לנו גם דברים
של הכנסות שלא תכננו אותם ,וגם בסכומים משמעותיים ,זה יבוא לידי
ביטוי גם בדו"ח החצי שנתי.

אתי ברייטברט:

יש למישהו עוד שאלות? אפשר להעלות להצבעה?

עדי ברמוחה:

תעלי להצבעה.

אתי ברייטברט:

טוב ,אני מעלה להצבעה את סעיף ג' ,מי בעד?

עדי ברמוחה:

יגאל ,הכול בסדר.

אתי ברייטברט:

רגע ,אני שואלת ,אתם לא מצביעים? אתה לא מצביע? אז כולם פה אחד?
מי בעד?

עדי ברמוחה:

כולם פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד.

32

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  14/19מיום 13.08.19

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל ש מעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 124/19
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף עפ"י הנתונים בנספח א' שהועבר לחברי המועצה.
===========================================================
ד .בקשה להגדלת תב"ר מספר  – 1462תו ספת בינוי תיכון הדרים ע"ס .₪ 4,100,000

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף ד' ,בקשה להגדלת תב"ר  1462תוספת בינוי תיכון הדרים
על סך  .₪ 4,100,000הגדלה מ  ₪ 4,100,000 -ל  ,₪ 5,000,000 -סך הכול
הגדלה של  .₪ 900,000מקורות מימון זה קרן פיתוח .₪ 5,000,000

יגאל שמעון:

קרא תי אפשר להצביע על הכול בבת אחת ,צ'יק צ'ק אין בעיה.

עדי ברמוחה:

אפשר על כל התב"רים.

יגאל שמעון:

תרוצי את כל התב"רים.

עדי ברמוחה:

אבל היא צריכה להקריא את זה יגאל.

אתי ברייטברט:

אני צריכה להעלות את זה להצבעה ,אני מעלה להצבעה ,מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 125/19
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר  1462עפ"י הפרוט הבא:
הגדלה מ  ₪ 4,100,000ל  . ₪ 5,000,000סה"כ הגדלה ₪ 900,000
מקורות מימון:
קרן פיתוח – .₪ 5,000,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  12מיום  29/08/2018הגדלה מ  ₪ 3,500,000ל ₪ 4,100,000
וביטול השתתפות משרד החינוך .סה"כ הגדלה ₪ 600,000
מקורות מימון לאחר השינוי :קרן פיתוח – .₪ 4,100,000
ישיבה מס'  15מיום  – 06/12/2017סך ₪ 3,500,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 3,290,000משרד החינוך ₪ 210,000
=============================================================
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אמיר כוכבי:

תוכל לעדכן אחר כך בישיבת אופוזיציה מה עושים בעיר .הם פשוט לא
נשארו .אני מוציא פוסט הכול בסדר.

יגאל שמעון:

אתה רוצה לדבר על זה? לבקשתו של ראש העיר אני רוצה לומר כמה
מילים.

אמיר כוכבי:

אתה מקבל גם את הדקה שלה.

ה .בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון מספר  – 1464הרחבת ביה"ס

בגין

ע"ס .₪ 10,000,000

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,בקשה להגדלת תב"ר ועדכון מקורות מימון ,תב"ר
מספר  1464הרחבת בית ספר בגין על סך .₪ 10,000,000

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד.

רפאל בן מרדכי  :תשאלי מי נגד וזהו ,לא מי בעד ,חבל על הזמן.
======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 126/19
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  1464עפ"י הפרוט הבא:
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל . ₪ 12,000,000
סה"כ הגדלה  - ₪2,000,000קרן פיתוח הגדלה מ  ₪ 5,000,000ל , ₪ 6,500,000משרד החינוך הגדלה
מ ₪ 5,000,000ל 5,500,000ש"ח
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  ,₪ 6,500,000משרד החינוך .₪5,500,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  12מיום  29/08/2018ע"ס ₪10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 5,000,000משרד החינוך 5,000,000
=============================================================
ו .בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1467אולם ספורט מתחם  1201ע"ס
אתי ברייטברט:

.₪ 2,000,000

הלאה ,נעבור לסעיף ו' ,בקשה לאישור תב"ר מספר  1467אולם ספורט
מתחם  1201על סך  ,₪ 2,000,000יש למישהו משהו? אני מעלה להצבעה,
מי בעד? כולם?
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יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד.

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 127/19
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1467אולם ספורט מתחם  1201ע"ס ₪ 2,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
=============================================================
בנימין זיני:

רק לטובת חברי המועצה ,אני רק אעדכן שאנחנו טיפה משנים את שיטת
העבודה ,אנחנו כרגע מקצים כסף לתכנון ,ואחרי שיהיה תכנון של
הפרויקט נדע את האומדן ה יותר קרוב של הפרויקט ,ואז נתקצב אותו
במלואו ,כדי לא לעשות פינג פונג...

רפאל בן מרדכי  :תבורך.

ז .בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1468ביה"ס יסודי מתחם  1201ע"ס
אתי ברייטברט:

.₪ 4,000,000

נמשיך? נעבור לסעיף ז' ,בקשה לאישור תב"ר  1468בית ספר יסודי
מתחם  1201על סך  ,₪ 4,000,000אני מעלה להצבעה מי בעד? כולם פה
אחד.

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 128/19
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1468ביה"ס יסודי מתחם  1201ע"ס ₪ 4,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
=============================================================
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ח .בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1469שדרוג אולם ספורט ראשונים ע"ס
אתי ברייטברט:

.₪ 2,500,000

נמשיך לסעיף ח' בקשה לאישור תב"ר מספר  1469שדרוג אולם ספורט
ראשונים על סך  .₪ 2,500,000מי בעד? כולם פה אחד .

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 129/19
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1469שדרוג אולם ספורט ראשונים ע"ס ₪ 2,500,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –  , ₪ 400,000מפעל הפיס –  , ₪ 1,500,000ווינר ו/או משרד התרבות והספורט
– ₪ 600,000
=============================================================
ט .בקשה לאישור תב"ר מספר  – 1470מרכז קידום נוער ע"ס .₪ 2,000,000
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף ט' בקשה לאישור תב"ר מספר  1470מרכז קידום נוער על
סך  ,₪ 2,000,000מי בעד? כולם פה אחד.

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 130/19
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1470מרכז קידום נוער ע"ס ₪ 2,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ₪ 2,000,000
=============================================================
י .בקשה לאישור תכנית חומש – תקציב מפעל הפיס.
אתי ברייטברט:

סעיף י' ,בקשה לאישור תכנית חומש תקציב מפעל הפיס.

בנ ימין זיני:

אני אתן רק זה ,מפעל הפיס הרי מקצה כל שנה סכום מסוים לרשויות
המקומיות .הוא מאפשר היום להקדים תקציב  5שנתי להיום .הסכום
שאפשר להקדים היום הוא בסדר גודל של -

אמיר כוכבי:

לא רק מאפשר הוא גם מעודד את זה.
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בנימין זיני:

נכון.

אמיר כוכבי:

זה האינטרס ש להם.

בנימין זיני:

נכון .הוא סדר גודל של כ  ,₪ 11,500,000 -שמתוכו אנחנו נצטרך להקצות
 15%לפעילות של רווחה עם תכנית מפ ורטת .התוכניות מפורטות ו אושרו
גם על ידי הנהלת העירייה ,גם ההקדמה תנותב לפרויקטים ספציפיים,
אחרי אישור המועצה אנחנו נגיש למפעל הפיס נעבור את כ ל תהליך
האישור ,נקדים את התקציבים...

אמיר כוכבי:

צפוי להיות לזה המשך אחרי שמפעל הפיס יגמור להתחשבן עם כולם,
הוא יחלק עוד שאריות ,זה אמור להיות בסביבות ה 1,500,000- -
 ₪ 2,000,000בהמשך.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? אז מי בעד? כולם פה אחד?

עדי ברמוחה:

כן.

אתי ברייטברט:

הסעיפים הבאים ,דו"ח כספי מבוקר של  2017נשלח לכם...

רפאל בן מרדכי  :רגע ,יש לי שאלה על התב"רים .אמיר ,התב"ר הוא הקצאה מותנית
בהכנסה .האם בשלב זה כל התב"רים שהצבענו להם למענם -
אתי ברייטברט:

תפעיל את המיקרופון ,כי לא ישמעו את זה.

רפאל בן מרדכי  :תב"רים הם המלצה שמותנית בהכנסה -
אמיר כוכבי:

לא .כל התב"ר האלה עם הכספים לתכנון ,לביצוע שלב הזה של התכנון
כדי שאפשר יהיה על חלק מהדברים גם לקבל כספים שייכנסו .בכל
מקרה הרעיון הוא לעשות פרויקטים עכשיו לא בשיטת ה -

רפאל בן מרדכי  :אני ביקשתי את זה ואני שמח שזה קורה .אני שואל האם אנחנו עומדים
בשלב זה בתוכנית העבודה ,והאם יש כסף לעשות את כל מה שהומלץ
לעשות בשלב זה.
אמיר כוכבי:

זה עוד לא ,כל תכנית העבודה זה חלק קטן מהצורך של העירייה ,בזה
אנחנו נעמוד ,לכן זה פה.

רפאל בן מרדכי  :תודה.
אתי ברייטברט:

נשלח לכם הדו"ח הכספי המבוקר לשנת -

אמיר כוכבי:

אני רק מחדד כמו שבני אמר יש פה דברים שזה לא התקציב הסופי .בית
ספר יסודי ,מתחם  1200לא יעלה  ,₪ 4,000,000הוא יעלה בסביבות ה -
.₪ 30,000,000

רפאל בן מרדכי  ₪ 4,000,000 :זה מה?
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אמיר כוכבי:

ה  ₪ 4,000,000 -זה תכנון ותהליכים -

רפאל בן מרדכי  :אני מאוד אוהב את הרעיון שמתמחרים אחרי שיודעים עבור מה .לכן
ביקשתי את זה בוועדת כספים ,אני מקבל את זה פה ,אני מודה.
======================================================
הצבעה :תוכנית חומש – תקציב מפעל הפיס
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 131/19
מועצת העירייה מאשרת את תוכנית חומש – תקציב מפעל הפיס עפ"י המלצת הגזבר.
=============================================================
יא .דו"ח כספי מבוקר . 2017
אתי ברייטברט:

אני חוזרת בסעיף יא דו"ח כספי מבוקר  2017נשלח אליכם ,זה לא עולה
להצבעה.

יב .דו"ח כספי רבעון  1ינואר -מרץ . 2019
אתי ברייטברט:

כנ"ל גם ל גבי סעיף יב' דו"ח כספי של רבעון ראשון של ינואר  -מרץ , 2019
אפשר להמשיך הלאה?

יג .מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  – 2019עדכון החלטה.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף יג' ,מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  . 2019יש כאן
עדכון החלטה .בתאריך  1.8.19התקיים דיון של ועד ת התמיכות ,בעניין
מתן תמיכה לעמותות שניתנה להם אורכה נוספת להשלמת מסמכים.
האפשרות ניתנה ל  5 -עמותות :לספורטאי הוד השרון ,לרצון מנצח,
עמותת פו"ש ,מלא וגדיש ועמותת אחל"ה .מתוך  5העמותות האלה רק 2
עמותות השלימו את המסמכים במוע ד שנקצב לכך .להלן העמותות :הם
עמות ות ספורטאי הוד השרון ועמותת פו"ש .בנוסף ,חל ה טעות סופר
בחלוקת התמיכות על פי התבחינים לעמותת מועדות מכבי הוד השרון
כדורעף ,באופן שבמקום  ₪ 40,000לכל כיתת ספורט כפי שנקבע
בתבחינים ,נרשם בטבלה המרכזת שאושרה במועצת העיר בתמיכות
לשנת  2019סך כל  ₪ 30,000בלבד .צ ורפו לכם הפרוטוקולים וכו' .הצעת
ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את החלטת הוועדה למתן תמיכות
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לעמותות שהשלימו את המסמכים באיחור ,ואת תיקון טעות הסופר על
פי המפורט בטבלה.
יגאל שמעון:

כן ,אבל למה רק ?₪ 580,000

אמיר כוכבי:

זאת הייתה ההקצאה.

יגאל שמעון:

מה?

אמיר כוכבי:

זאת הייתה ההקצאה.

יגאל שמעון:

לא .אמרנו שהם יקבלו אותו דבר כמו בשנה שעברה.

אמיר כוכבי:

לא .זה מה שמופיע בהקצאות.

יגאל שמעון:

ההקצאה  ?₪ 580,000לא בטוח .לפי התבחינים ,אם כמה עמותות לא
מקבלות תקציב ,אז זה מתחלק אחרת.

אמיר כוכבי:

זה חשבון שנעשה בס וף בלי קשר ,אבל זה -

יגאל שמעון:

למה?

אמיר כוכבי:

מה?

יגאל שמעון:

אבל אם בספורט יש לך תקצוב של ספורט ,ו  3 -עמותות לא עמדו
בדרישות הם לא מקבלות כסף נכון?

רן היילפרן :

זה סבב ב' אבל .פנינו לעמותות נוספות וזה סבב ב'.

יגאל שמעון:

אוקיי ,זאת אומרת יש לך בקופה -

אמיר כוכבי:

וכל האחרים קיבלו.

יגאל שמעון:

רזרבה שאתה תחלק אותה לכל הספורט.

אמיר כוכבי:

לא ,אין...

רן היילפרן :

כל הסכום שהיה בצד חולק.

יגאל שמעון:

למה רזרבה?

רן היילפרן :

כל הסכום שהוקצב בצד ,שנשאר בצד חולק .עכשיו במהלך הזה.

אמיר כוכבי:

בצד.

רן היי לפרן :

כל הסכומים שאתה רואה פה  ₪ 580,000ו  ₪ 10,000 -ו ₪ 120,000 -
במקום  ,₪ 90,000מהווים את כל הסכום שנשאר בצד.

יגאל שמעון:

הא לא השארתם ליתר ביטחון?

אמיר כוכבי:

אי אפשר היה לאשר להם.

יגאל שמעון:

לא ,לא לתת ,אבל לשמור.
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אמיר כוכבי:

עכשיו זה.

יגאל שמעון:

אבל אתה אומר שיש עמותות שלא קיבלו כסף.

אתי ברייטברט:

כי הם לא השלימו מסמכים.

יגאל שמעון:

נכון.

אתי ברייטברט:

נשאר . 2

בנימין זיני:

גם בסבב ב' לא השלימו מסמכים.

יגאל שמעון:

אז זאת אומרת חילקתם את הכסף שלהם ל -

אתי ברייטברט:

לפי התבחינים.

רן היילפרן :

כל מה שנשאר בצד חולק לפי התבחינים ,בהתאם לתבחינים.

אתי ברייטברט:

מה שמגיע להם בהתאם לתבחינים.

אמיר כוכבי:

מה שנשאר עם ה  2 -עמותות -

רן היילפרן :

זה כלום ,לפי התבחינים זה היה - ₪ 577,000

אתי ברייטברט:

עיגלנו.

רן היילפרן :

ועיגלנו.

ירון סולברג:

לא רק זה העניין הוא אחר ,העניין הוא שדווקא התייחסנו לזה יגאל
לגבי התבחיני ם ,החזרנו רעיונית כאילו אנחנו בתחילת חלוקת התמיכות.
חילקנו לפי הניקוד ...פשוט התוצאה שהתקבלה זאת התוצאה ,הם לא
נפגעו .אחת הסיבות היא שהסכום פחת כי ירדו ליגה ,אז קיבלו פחות
ניקוד ,אבל רעיונית ה ם לא נפגעו בכלום וגם מעשית לא ,כי הם קיבלו
לפי התבחינים -

ארנון אברמוב:

השנה הוד השרון לא ירדה ליגה.

ירון סולברג:

מה?

ארנון אברמוב:

הוד השרון לא ירדה ליגה.

בנימין זיני:

לא ,אבל בין השנה לשנה שעברה הם ירדו הקבוצה הבוגרת.

אמיר כוכבי:

יגאל שאל למה עכשיו ה ם קיבלו זה.

בנימין זיני:

מ - 2018 -

אמיר כוכבי:

אין שינוי עכשיו לבין מה שאישרנו בזה לפי התבחינים.

ארנון אברמוב:

זה עניין אחר ,אבל הקבוצה ירדה ליגה לפני שנתיים.
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אמיר כוכבי:

נכון ,כן.

ירון סולברג:

נו אז זה הניקוד שהתקבל

אמיר כוכבי:

הוא מסביר ליגאל למה יג אל זוכר פער בזה.

רינה שבתאי:

אז כרגע היא בליגה הנמוכה יותר ,זה מה שהוא אומר.

ארנון אברמוב:

כן ,אבל היא באותה ליגה שהייתה בעונה שעברה ,אבל התקציב פחת.

יגאל שמעון:

ואתם מתכוונים לתת את ה  100% -מהסכום?

(מדברים יחד)
יצחק בן דור:

יש שנת תקציב שנת ...הם ירדו לפני שנתיים ,זאת אומרת ב 2019 -
קיבלו כאילו הם היו בליגה א' ב  . 2018 -ב  2018 -הם קיבלו בליגה א' .ב -
 2019הם מקבלים כבר ליגה ב' ,הבנת?

(מדברים יחד)
רינה שבתאי:

אני אומרת שנת פעילות זה כמו בתי הספר תשרי תשרי?

יצחק בן דור:

בדיוק.

אמיר כוכבי:

נגיד שגם כל התהלי ך הזה מלווה בשיח והסכמות מול העמותה שאני
אפרט אותם מבחינת הכנסת ביקורת חיצונית כלכלית לתוך העמותה
בתיאום עם העירייה .לא ביקורת כמו שעושים בתבחינים ,ביקורת עומק
ממש כדי לייצר שם ,לעזור לייצר שם ניהול תקין וניצול נכון של
התקציבים ,והדבר השני הוא בעצם בגלל שה עמותה ל א קיבלה את
התמיכה בזמן ונכנסה לחובות מול שחקנים ומאמנים ,והדבר הזה בעצם
היווה סכנה להמשך הפעילות ,אז הסכום הזה קודם כל ישמש כדי לסגור
את החובות ,כדי שאנשים יקבלו את מה שהגיע להם מלכתחילה.

רינה שבתאי:

אני שמחה שהתאפשר אבל סיבוב שני ,כדי שגם עמותת פו "ש למשל
נכנסה לתוך ה -

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה את הסעיף יג' ,מי בעד?

יגאל שמעון:

רגע ,רגע.

רינה שבתאי:

הוא עוד לא סיים.

אתי ברייטברט:

כאילו סיימנו והוא עכשיו חוזר -

רינה שבתאי:

הוא לא אמר סיימת.

נאור שירי:

לקחתם את הזמן ,בזמן שהוא...
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קודם כל אני רוצה באמת ,היו כתבות בעיתונים שהעמותה ממש על סף

יגאל שמע ון:

סגירה על סף קריסה ,ואני חושב שנעשה מאמץ אדיר גם על ידי ארנון,
וגם על ידי ראש העיר להביא לכך -
ארנון אברמוב:

גם על ידי נאור שירי.

יגאל שמעון:

ונאור -

נאור שירי:

תן חיוך יגאל ,תן זה בסדר.

ארנון אברמוב:

וגם על ידי הגזבר ,וגם על ידי היועץ המשפטי.

יגאל שמעון:

והצוות באמת עשו מעל ומעבר כדי באמת להביא לכך שהקבוצה תפעל,
וזה המקום להודות לכל מי שעשה ,כי אני חושב שזה חשוב שהקבוצה
בליגה ,למרות שהיא בליגה ב' תמשיך ותשרת ותיתן את כל הספורט
והכדורגל ותשים אותה על המפה לטובת העיר הוד השרון .זהו תודה ,כל
הכבוד.

אתי ברייטברט:

עכשיו אפשר להעלות את זה להצבעה?

יגאל שמעון:

כן.

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים?

יגאל שמעון:

כן ,פה אחד.

======================================================
הצבעה :מתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת  – 2019עדכון החלטה
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 132/19
מועצת העירייה מאשרת את החלטת הוועדה למתן תמיכות לעמותות שהשלימו את המסמכים באיחור
ואת תיקון טעות סופר עפ"י המפורט בטבלה ובפרוטוקול ועדת התמיכות מיום  ,1.8.19באופן שעמותת
מועדון ספורט וחינוך הוד השרון (כדורעף) תקבלנה בגין כל כיתת ספורט כדורעף .₪ 40,000
שם העמותה
עמותת ספורטאי הוד השרון (כדורגל)
עמותת פוש
מועדון ספורט וחינוך הוד השרון
(כדורעף)

סכום תמיכה לשנת
2019
₪ 580,000
₪ 10,000
₪ 120,000
(במקום )₪ 90,000

הערות
השלימה את המסמכים באיחור
השלימה את המסמכים באיחור
תיקון טעות סופר

=============================================================
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יד .בקשה להצטרפות הרשות ל"רשת ערים בריאות".
אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא ,סעיף יד' .בקשה להצטרפות הרשות לרשת ערים
בריאות .הנהלת הרשות המקומית מבקשת להצטרף לרשת ערים
בריאות ולאמץ את עקרונותיה .רש ת ערים בריאות בישראל פועלת
בהתאם למטרות ארגון הבריאות העולמי ,ואימצה לעצמה את ההחלטה
לפעול למען הפיכת חזון בריאות לכל למציאות ,באמצעות אסטרטגיות
של קידום בריאות וקיימות .טיוטת ההצעה להצטרפות צורפה אליכם.
רן אתה רוצה להציג את זה?

רן יקיר:

אני אסביר בכמה מי לים על הרשת ,ועל הפעילויות שלה ועל
המחויבויות שלנו במסגרת חברות ברשת ,אם אנחנו מאשרים .אני
אגיד קודם כל שנעשתה עבודה -

אמיר כוכבי:

ננצל את ההזדמנות ,יגאל אם אתה רוצה לקרוא לה בחזרה ,אם תהיה
עיר בריאה פחות יצטרכו אמבולנסים .אולי היא תרצה להצביע.

רפאל בן מר דכי  :נעלה את תוחלת החיים עכשיו פי . 4
אמיר כוכבי:

אגב אנחנו רואים שתוחלת החיים בהוד השרון ,רינה עדכנה אותי בזה.
אנחנו שוברים שיאים פה.

רינה שבתאי:

הגבוהה בארץ.

עדי פ .אנקורי:

הכי גבוהה באזור.

רן יקיר:

אולי כפר סבא קצת יותר גבוהה.

אמיר כוכבי:

רפי אני חושב על המשמעויות של זה איתך.

רפאל בן מרדכי  :אמרתי לך עוד הרבה קדנציות
אמיר כוכבי:

עד . 120

רינה שבתאי:

השנייה בארץ חבר'ה.

יגאל שמעון:

איך אומרים חמסה ,חמסה ,חמסה.

אמיר כוכבי:

חמסה לגמרי.

רן יקיר:

אני רק אגיד שנעשתה עבודת הכנה להצעת ההצטרפות הזאתי .גם אצל
יעל אצל סגנית ראש העיר ,גם על ידי איילת ,הכול מאספקטים של
נושא ההצטרפות ,ואנחנו גם אירחנו בוועדת קיימות ואיכות הסביבה
את ד"ר מילכה דונחין שהיא יו"ר הרשת שנתנה לנו מצגת על הרשת
והסבר .ואני חושב שהוועדה תמכה ואימצה את הדרישה הזאתי
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להצטרף .אני לא אקריא א ת הסעיף הזה מתוך מטרות הרשת ,אתם
יכולים לראות ,אבל הרשת באופן כללי היא רשת שמאגדת ערים
וארגונים ,שפועלים יחד לקידום בריאות הציבור במישור המקומי .אם
נפרוט רגע את פעילויות הרשת זה ליווי שוטף של העשייה בש טח
ברשויות שחברות ברשת ,יצירת קואליציות עם גופים ממשלתי ים או
בלתי ממשלתיים כמו משרדי ממשלה וכו' ,זאת במה להחלפת ידע
מידע והתנסות בין הנציגים של הערים השונות ,קורסי הכשרה ומפגשי
למידה להעשרה בתחומי התוכן והמטודות ,קבוצות משימה לגיבוש
מושגי ותבניות פעולה ,יש דפי מידע רבעוניים ,ויש כנס שנתי של
הרשת ,שתכף נדבר על מתאם הבריאות ,ומתאם הבריאות ששותפים
בכנס הזה .ההתחייבויות שלנו שאנחנו מצטרפים לרשת הזאתי מעבר
לקבלת החלטה במועצת העיר הם כאלה :אנחנו נמנה מתאם או
מתאמת בריאות עירונית ,יש דרישה לרבע או חצי משרה ,רבע משרה
זה המינימום ,חצי משרה גם מאפשרת לנו להתמודד על קולות קוראים
של משרדי ממשלה שונים ,וזאת השאיפה .מתאם הבריאות משתתף
בפעילויות של הרשת הכלליות .נדרשת ועדת היגוי עירונית שיהיו בה
גם אנשי מקצוע מתוך ,גם נציגים מעובדי העירייה ,נציגי תושבים
ונציגים של המועצה ושל הנהלת העירייה ,אנחנו כנראה נגדיר את
הוועדה הזאתי כתת קבוצה או הקבוצה של ועדת הקיימות ואיכות
הסביבה שממילא כוללת את התמהיל הזה של המשתתפים .הכנת
פרופיל בריאות עירוני ,זה לא חובה בשלב הראשון ,אבל זה בהחלט
משהו שאפשר לשקול ,פרופיל בריאות עירוני ,כדי למפות אספקטים
של בריאות באזורים השונים בעיר בגילאים שונים בעי ר ,ואוכלוסיות
שונות .ותוכניות אסטרטגיות לקידום בריאות ,צמצום פערי בריאות
ופיתוח בר קיימא לפי פרופיל הבריאות העירוני ,נגזרת מפרופיל
הבריאות העירונית ,מתוך התוכנית האסטרטגית אנחנו נגזור יוזמות
ותוכניות פעולה שיתוקצבו בשנים הקרובות .חשוב להדגיש שגם היום
בעיר ,כמובן גם בלי שאנחנו חברים ברשת ערים בריאות ,יש יוזמות
שמקדמות בריאות ציבור ,ואנחנו פשוט נאגד את היוזמות האלה תחת
החברות ברשת ,אם אנחנו מדברים על יוזמות בספורט ,יוזמות בתחום
תזונה וכו' ,אלה דברים שקיימים כבר בעיר.
רינה שבתאי:

צעדת ליל ירח ביום חמישי.

רן יקיר:

כן.

רינה שבתאי:

כולם מוזמנים.

רן יקיר:

אנחנו נדרש בהגשת דו"ח שנתי לרשת הערים הבריאות ,ותשלום דמי
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חבר שנתיים ,איזה סכום שאנחנו כנראה יכולים לעמוד בו בסך 3,000
 ₪לשנה .רק בשביל מבט ,לא נעבור אחד אחד ,אבל יש  52רשויות
שחברות ברשת ,המודגשות אלה שהדגשת י שקצת קשה לראות הם חלק
מפורום ה  , 15 -ואנחנו מעוניינים להצטרף לרשויות האלה .אחד
הדברים שעלו בוועדת הקיימות ואיכות הסביבה אני רק אגיד רעיון
ש עלה ,מכיוון שהערים השכנות לנו רעננה ,הרצליה וכפר סבא הן
חברות ברשת ,יש פה מקום אולי לשיתופי פעולה אזוריים לקידום
בריא ות הציבור ,ואנחנו נעבוד על זה במסגרת הוועדה .וכמו שהזכרתי
מראש מתאם הקצאה של חצי משרה למתאם או מתאמת הבריאות,
תזכה אותנו באפשרות לגשת לקולות קוראים כגון :אפשרי בריא של
משרד הבריאות ,שזה קול קורא שמאפשר למ מן פעילויות בתחום של
ספורט ואורח חיים בריא .בזה מסתכ מת ההצגה.
אמיר כוכבי:

שאלות?

יגאל שמעון:

כן .קודם כל תחת איזה אגף זה?

רן יקיר:

מה העובד שהוא מתאם הבריאות? אנחנו בודקים כרגע ,נבדקת
אפשרות לשלב את זה עם משרה של תזונאי/ת שבשלב ראשון יהיה
באגף החינוך כנראה ,נכון?

אמיר כוכבי:

הרעיון הוא לבנות במסגרת כל מ יני תפקידים גוף שמתעסק בקהילה
בקיימות בכל התחומים האלה .אנחנו מתחילים לראות את זה נגיד
כבר בהתחדשות עירונית ,כשהרשות להתחדשות עירונית במסגרת
הקול קורא שהעירייה זכתה בו ,צריך לתת שם ממונה על קשרי
קהילה .הם מבחינתם זה בדגש על התחדשות עירונית ,אבל אנחנו כבר
ל וקחים את זה למקומות אחרים .העירייה נמצאת קצת בפער מבחינת
כוח אדם בתחומים האלה ,כמו שאמר רן כרגע זה כנראה יהיה בחינוך,
בעיקר גם כי -

יגאל שמעון:

זה או בחינוך או בספורט.

אמיר כוכבי:

לא ,או בגוף נפרד ,או בזה נפרד .אבל הרעיון הוא חדירה מהירה לתוך
מערכות החינו ך.

רינה שבתאי:

השינוי בא מהילדים בדרך כלל.

אמיר כוכבי:

הקישור הזה הוא מתבקש ,גם גני ילדים גם בתי ספר .יש היום הרבה
פעילויות שאנחנו עושים גם ככה ,שבגלל שאין את הפונקציה הזאת
אנחנו לא יכולים לקבל על זה כסף מהמדינה ,כי זה כאילו הגורם
המקשר.
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רפאל בן מרדכי  :שאלה בשם אשתי ,האם אנחנו דואגים שלכל גני הילדים ,היא פעילה
בנושא של ערים בריאות כבר תקופה ארוכה -
אמיר כוכבי:

אשתך מוזמנת לשאול כל שאלה שהיא רוצה.

רפאל בן מרדכי  :לא ,לא ,אני שגריר פה והיא חושבת -
רינה שבתאי:

הנציג.

אמיר כוכבי:

אפשר להחליף מידי פעם.

רפאל בן מרדכי  :תפנה אליה...
אמיר כוכבי:

לא להחליף נשים להחליף נציגות.

רפאל בן מרדכי  :אמיר לענייננו השאלה היא זו ,האם אנחנו דואגים שבבתי הספר
המזנונים שנותנים אוכל ימכרו לא ג'אנ ק פוד אלא ,אני שואל ,אני
במצב שנכדים עוד אין לי ובנים כבר עברו את המערכת.
א מיר כוכבי:

זה כבר שנים ,זה משרד החינוך מגדיר ,זה לא מה שהיה כשאנחנו היינו
ילדים.

עדי פ .אנקורי :

רפי יש חוזר מנכ"ל.

רפאל בן מרדכי  :חוזר מנכ"ל אפשר לאכול אותו ואין לי ספק שהוא בריא .אמיר ,אני
מודה לך.
יגאל שמעון :

שאלה בשם יפעת .איך אתה מאשר עכשיו את זה כ שאין לך אמבולנס?

רינה שבתאי:

אמיר הוא שאל אותך שאלה.

אמיר כוכבי:

מה?

עדי פ .אנקורי :

איך אתה יכול לאשר את זה כשאין לך אמבולנס?

אמיר כוכבי:

איך מה?

יגאל שמעון:

איך אתה מאשר מתאם בריאות  50%משרה משקיע ,באמת עושה למען
הבריאות בעיר ,וראיתי את הרשימה כל כך -

אמיר כוכבי:

אבל לא הקשבת לי ,עניתי לך עוד לפני ששאלת את זה.

יגאל שמעון:

ארוכה של כל הרשויות ,אצל כולם יש אמבולנס -

אמיר כוכבי:

אבל יגאל ,עוד לפני ששאלת עניתי לך על זה ,אנחנו רוצים שאנשים
יהיו בריאים.

יגאל שמעון:

הלוואי ,מהפה שלך לאלוהים ,אבל מה לעשות -

רינה שבתאי:

זה ימנע את האמבולנס.

אמיר כוכבי:

אז תודה ל -
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רינה שבתאי:

לא יצטרכו אמבולנס כשכולם יהיו בריאים.

אמיר כוכבי:

תודה לרן וליעל ולוועדת קיימות ואיכות הסביבה.

נאור שירי:

יש לי עוד משהו להוסיף דווקא בגלל שהעלית את יפעת .יושב פה ד"ר
איתן הוכוולד שנ מצא באיזה מקום ברשימתה של יפעת קריב? לא
משנה .דווקא זה דוגמא ,איתן הוא דוגמא לשיתוף פעולה ,שברגע שיש
רצון ,הוא בא ונפגש איתנו -

רינה שבתאי:

ועם ידע.

נאור שירי:

ועם יעל ועם כל מי שצריך וכן מציג את הרעיון ,וניסה ועזר וסייע ,זה
בא לידי ביטוי -

יגאל שמעון:

מצ וין.

נאור שירי:

לא ,אני רוצה שתסמס את זה ליפעת .אם אתה כבר שואל ,אז אנחנו גם
דרכך נתחיל להעביר את המסרים .וזה בדיוק העניין ההבדל בין אחד
שבא ה ומצלמת והולכת ,לבין אחד שבא ובאמת רוצה לעבוד.

אמיר כוכבי:

אם לא תכתוב את זה בפייסבוק זה לא קיים.

נאור שירי:

אני עובד על זה ,אבל רציתי להקשיב לרן.

אמיר כוכבי:

מישהו נגד? מישהו נמנע? פה אחד.

נאור שירי:

רגע ,מה יפעת הצביעה?

אמיר כוכבי:

תודה רבה רן.

======================================================
הצבעה :בקשה להצטרפות הרשות ל"רשת ערים בריאות"
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 133/19
מועצת העירייה מאשרת את הבקשה להצטרף ל"רשת ערים בריאות בישראל" ,לאמץ את מטרותיה ולפעול
בהתאם למדיניותה ונהליה ואף המועצה תמנה עובד שישמש "מתאם בריאות" ,ירכז את הפעילות בישוב
וישתתף בפעילות הרשת.
=============================================================
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טו .הארכת מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא הארכת מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית .אני
קוראת את הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשר את הארכת מינוי
הרכב ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית בראשות עו"ד ירון טיקוצקי
כיו"ר ,את עו"ד אורנה שמריה ואת מר אבגד מאירי להיות חברי ועדת
הערר ,ומאשרת הארכת המינוי לתקופה של  4שנים נוספות.

אמיר כוכבי:

אני זוכר שזה היה  3שנים לא?

אתי ברייטברט:

יש למישהו להגיד משהו?

אמיר כוכבי:

חוץ מזה שאני זוכר שהיה כתוב  3שנים במסמכים הקודמים שראיתי
ואני מבקש לבדוק את זה .ל  2 -ועדות שמונו בקדנציה הקו דמת ,אנחנו
משאירים אותם ועדת ערר ,אתה רוצה להגיד על זה משהו? ועדת ערר
אני רק אסביר ,זו ועדה שהיא לא אמורה לייצג את העירייה ,היא
אמורה לייצג את התושבים ,לכן גם לא התעסקתי עם כוח אדם שנמצא
שם ,אלא השארנו את מי שהיה .הם בעצם הגוף הראשוני שיש לתושבים
כדי לערער על החלטות בנושא ארנונה .חוץ משינוי אחד בגלל שמישהו
התפטר ,זה אותם ועדות שמונו בקדנציה הקודמת.

יגאל שמעון:

לא הבנתי ,יש פה מישהו שאתה מחליף?

אמיר כוכבי:

לא ,פה לא ,בוועדה השנייה .הא מאשרים את שתיהן ביחד?

אתי ברייטברט:

כל אחד בנפרד.

אמיר כוכבי:

כל אחד בנפרד ,בוועדה השנייה יש מישהו אחר.

יגאל שמעון:

עכשיו שאלה ,לא נהוג להחליף כל  5שנים חברי ועדה?

אמיר כוכבי:

אני זכרתי  3שנים.

יגאל שמעון:

כל ? 3

אמיר כוכבי:

פה כתוב  , 4ולא חייבים להחליף ,אפשר להשאיר.

יגאל שמעון:

זאת אומרת הם יהיו  8שנים.

אתי ברייטברט:

ההרכב הזה.

ירון סולברג:

ההרכב הקודם כן.

יגאל שמעון:

אתה מאשר אותם ל  8 -שנים.

ירון סולברג:

מאשר אותם ל . 4 -
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יגאל שמעון:

 4ו  4 -קודם זה . 8

ירון סולברג:

כן.

יגאל שמעון:

אני שואל לא נהוג להחליף כל תקופה לרענן?

אמיר כוכבי:

לא יודע מה נהוג ,אלה ועדות שתפקדו  ,אתה מינית אותם אם אני לא
טועה -

יגאל שמעון:

לא ,אני לא מיניתי אותם ,אני ואתה ביחד.

אמיר כוכבי:

כן?

יגאל שמעון:

כן ,הצבענו ביחד פה.

אמיר כוכבי:

הצבענו ביחד? מה הצבעתי?

יגאל שמעון:

בעד.

אמיר כוכבי:

בסדר ,נשמע לי הגיוני.

יגאל שמעון:

מה לעשות.

אמיר כו כבי:

נשמע לי הגיוני .מה שכן הייתי רוצה לבדוק לאור הצטברות הזה ,זה את
האפשרות להקים כן עוד ועדה.

יגאל שמעון:

שלישית.

אמיר כוכבי:

יש אפשרות או ש  2 -ועדות מוגדר או שאפשר להקים עוד אחת? אז אנחנו
נקים עוד ועדה ,כי אנחנו יודעים שיש הצטברות תיקים.

יגאל שמעון:

ב סדר גמור ,מעולה.

אמיר כוכבי:

כן רפי.

רפאל בן מרדכי  :למרות שאתם ב חרתם אותם בעבר ,ככה שזה מבטיח שהם מצויינים
הייתי שמח לקבל הצגה מי האנשים ,ודו"ח מה הוגש ,מה הוחלט ,לפחות
ברמה הסטטיסטית.
יגאל שמעון:

זה בוועדת כספים רפי תעשה ,זה לא לפה.

אמיר כוכבי:

האמת שאני גם ביקשתי משהו כזה -

רפאל בן מרדכי  :אני מציע שזה ייעשה באיזה שהיא ועדה שאני חבר בה.
יגאל שמעון:

ועדת כספים.

רפאל בן מרדכי  :אם זה המליאה מה טוב ,אם זה חברי ,אל תגיד לי אני מציע להעביר את
זה לוועדה ולגמור את זה שם.
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אמיר כוכבי:

לא ,אני אענה לך רפי.

רפאל בן מרדכי  :אני מציע שהדבר הזה יובא להחלטה ,אחרי שתיתנו מצגת של רבע שעה
מי האנשים ,מה הם עשו ,מה הוגש ,מה הוחלט .כרגע זה הצבעה איך אני
אגיד היא חסרת משמעות ,אי אפשר להצביע על זה לדעתי .אני מבקש
אם אפשר לדחות את זה בפעם אחת ,ובישיבה הבאה תציגו את מה שא ני
מבקש.
אמיר כוכבי:

לא ,אנחנו נאשר את  2הוועדות האלה עם היוע ץ המשפטי שעשה להם את
תהליך הבחירה בפעם הקודמת -

רפאל בן מרדכי  :אז גם אתה גם הוא וגם ,זה ממש בושה  ,איך להגיד אבל אני צריך
להצביע על זה ואני לא יכול.
אמיר כוכבי:

בסדר ,אז נעשה לך השלמות לפעם הבא ה .אתה רוצה להגיד משהו על
תהליך הבחירה שלהם בפעם הקודמת?

ירון סולברג:

היה תהליך יחד עם הגזבר והמנכ"ל ,היה תהליך מסודר ,היה פרסום
לגבי היו"ר הם מחויבים ,פעלנו לפי חוזר מנכ"ל ,חוזר מנכ"ל משרד
הפנים מסדיר את זה .לגבי יו"ר יש חובה לעשות הליך חוקי של הזמנה
להג יש הצעות וכו' ,היו ראיונות ,היה הליך בחירה ונבחרו ה  2 -שנראו
המתאימים ביותר שיש להם ידע וניסיון בתחום הזה .וחברי הוועדה
האחרים הם מינויים שנעשו ,לא נבחרו מתוך קול קורא ,והוועדה הזאת
פועלת כוועדה עצמאית ,כמידת האפשר אנחנו שומרים על העצמאות
המוחלטת שלה ,כדי ש ישפטו נכון בין הרשות לבין התושב שמשיג על
הארנונה .אנחנו מקפידים שלא לטשטש ,יש מזכירה שנותנת להם שירות,
אנחנו מקפידים לוודא שאין טשטוש וגם אין מראית עין מבחינת התושב,
שהוא מרגיש כאילו אין לו את יומו לפני ועדה ניטרלית ,ולכן העבודה
שהם עושים היא עבודה אובייקט יבית לחלוטין ,יש החלפה של חלק
מהחברים בהרכב הבא שתאשרו אותו ,ואנחנו מקווים שהם ימשיכו
לפעול ביעילות.

יגאל שמעון:

גם לעסקים וגם ל -

ירון סולברג:

זה להכול ,אין הבדל.

רפאל בן מרדכי  :סליחה אמיר ,אני משוכנע שההליך שבו נבחרו היה טוב ונכון ,ואני
משוכנע שהאנשים הם טובים ונכונים ,אבל איך אני אגיד זו הצבעה
עיוורת ,אני לא חושב שדבר כזה נכון שהוא יהיה זה .אני חושב
שכשמגיעה עוזרת לסגן ראש עיר מציגים אותה ,אני חושב שצריך לכל
הפחות להציג את האנשים בין אם יבואו בין אם לא ,כי הם לא עובדים
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שלנו ,ואני חושב שצריך ,אמרתי לתת דו"ח קצר על מה הוועדה עשתה ב -
 4שנים הקודמות או בשנה אחורה ,זהו.
אמיר כוכבי:

הוועדה -

רפאל בן מרדכי  :אני לא מכיר את זה ,אתה אולי מכיר ,אני לא.
אמיר כוכבי:

אז תן לענות רגע ,הוועדה אם אני לא טועה לא כפופה וגם לא חייבת לך
באיזה שהוא דין וחשבון .עכשיו אני ב יקשתי מסמך מרכז של החלטות
וסוגים ,זה ייקח זמן להכין ,בגלל שהעירייה לא מפקחת ,זו ועדה
עצמאית .שני היו"רים הם עורכי דין מוכרים ,שניהם.

רפאל בן מרדכי  :חלק מהאנשים אני מכיר -
אמיר כוכבי:

עזוב חלק מהאנשים שאתה מכיר כתושבים בעיר ,שני היו"רים הם
בעלים של משרדים מוכרים ,והם גם תושבי העיר .זה לא חתול בשק שני
אלה ,ולא סתם יגאל אומר שאז כולם הצביעו בעד ,זו ועדה שהתפקיד
שלה הוא לא להישמע לעירייה ,אלא להיות האוזן הקשבת של התושבים,
לכן זה לא ,זה גם אנשים ש -

רפאל בן מרדכי  :אני אשמח מאוד אם יתברר בדו"ח שרוב הטענות שהוג שו התקבלו ,זה
בסדר.
אמיר כוכבי:

לא ,זה ממש לא -

רפאל בן מרדכי  :בואו נגיד את זה אחרת ,חבר'ה -
נאור שירי:

זה מצביע על ניהול תקין של הוועדה?

רפאל בן מרדכי  :כרגע כמו שעשיתם אתה מכיר ,אתה מכיר ,כי אתם ותיקים .אני מה
לעשות ,אני מינוי חדש אחרי  10שנים שלא היי תי פה ...אני פה.
נאור שירי:

אתה בחירה אתה לא מינוי.

רפאל בן מרדכי  :נכון תודה ,ואני לא היחיד ,יש כאן עוד אנשים כמוני ,אני חושב שגם הם
רוצים לדעת ,אנחנו אנשים שרוצים לדעת .אם אנחנו ל א צריכים
להחליט ,אין בעיות לא מחליטים אבל אם אנחנו צריכים להחליט ,אנחנו
צר יכים בסיס לקבלת החלטה ,זהו .זה נראה לי דברים בסיסיים .תחשוב
שאתה היום לפני  10שנים.
אמיר כוכבי:

אז אני מציע לך פתרון ולא רק בגלל שאני רוצה שהם כן יתחילו לעבוד.
מאחר וקבענו שאנחנו מביאים ועדה שלישית ,אנחנו נאשר עכשיו את
שתי אלה ,בכל זאת אנשים מחכים לדבר הז ה ,זה נבע מאיזה בלבול
סביב שאלת המינוי להמשך ,אנחנו נאשר את  2הוועדות האלה ,בזמן
הזה יכינו גם את החומר רקע על האנשים ואני מקווה שגם ישלימו את
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הדו"ח שביקשתי כבר ,תחליט להביא את זה שוב ,בישיבה שתובא
הוועדה השלישית גם אלה יובאו שוב ,מקובל?
רפאל בן מרדכי  :כן .
אמיר כוכבי:

אחלה .מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

======================================================
הצבעה:
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 134/19
מועצת העירייה מאשרת את הארכת מינוי הרכב ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית בראשות עו"ד ירון
טיקוצקי כיו"ר ,את עו"ד אורנה שמריהו ואת מר אבגד מאירי להיות חברי ועדת הערר ומאשרת הארכת
המינוי לתקופה של  4שנים נוספות.
=============================================================
טז .מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית.
אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לסעיף הבא ,מינוי ועדת ערר לקביעת ארנונה כללית ,פה זה
הרכב שהוא בחלקו מהפעם הקודמת ,והצטרף עוד עו"ד חדש.

אמיר כוכבי:

כחבר ועדה.

אתי ברייטברט:

כחבר הוועדה ,ואני קוראת את הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת
מינויו של עו"ד עופר בר  -און כיו"ר ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית,
וממנה את עו"ד שמואל יצחק ואת עו"ד רמי טרבלסי להיות חברי ועדת
הערר על קביעת ארנונה כל לית.

רפאל בן מרדכי  :אני בעד רמי טרבלסי כי אני מכיר אותו ,את שני האחרים אני לא מכיר
ולא יכול להצביע עליהם.
אמיר כוכבי:

טוב ,אותו סידור כמו מקודם .מי בעד?

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה ,מי בעד?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד מהמשתתפ ים .נעבור לסעיף הבא -

רפאל בן מרדכי  :רגע ,פה אחד כפוף לסידור שאמיר הציע.
אמיר כוכבי:

יפה.
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======================================================
הצבעה :מינוי ועדת ערר על קביעת ארנונה כללית
 11בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 135/19
מועצת העירייה מאשרת את מינויו של עו"ד עופר בר-און כיו"ר ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית וממנה
את עו"ד שמואל יצחק ואת עו"ד רמי טרבלסי להיות חברי ועדת הערר על קביעת ארנונה כללית.
=============================================================
יז .מחיקת חובות.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף יז' זה מחיקת חובות .הסדרת תהליך מחיקת החובות נעשה
על פי סעיפים  339 , 338לפי חוזר מנכ"ל  . 5/2012כל בקשה נבחנה על פי
אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים שעוסק באופן מחיקת
חובות ו/או הגעה לפשרות .הבקשות שהוגשו אושרו על ידי הגזבר ,היועץ
המשפט וראש העירייה בהתאם להליכים הנדרשים על פי נוהל משרד
הפנים .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את מחיקת החובות
והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה .זה נשלח לכם כסעיף יג' -

רפאל בן מרדכי  :לא שומעים אותך.
אמיר כוכבי:

זה נשלח בסעיף יג' ,יש שאלות?

אתי ברייטברט:

יש משהו להגיד?

רפאל בן מרדכי  :לא.
אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה? אני מעלה להצבעה.

אמיר כוכבי:

רוצים לעבור על החובות משהו?

רפאל בן מרדכי  :סירובים ,אני רק רוצה לשמוע על הסירובים ,מי שהסכמתם לא רוצה
לשמוע.
אמיר כוכבי:

אני לא חושב שיש לבני פה ,זה לא עניין של סירובים או לא -

בנימין זיני:

זה יכול לנבוע מכמה סיבות ,והצגתי את זה בעבר ,יש מקרים שבעצם
בתוך המערכת...

רפאל בן מ רדכי  :תתקרב לרמקול ושדבריך ייכנסו לפרוטוקול בבקשה.

53

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  14/19מיום 13.08.19

בנימין זיני:

אני הצגתי שציינתי כבר בפעם הראשונה שאישרנו פה מחיקת חובות ,זה
יכול לנבוע מכמה סיבות ,בתוך מערכת הגבייה יכולים להיות מספרי
תעודת זהות שאין מאחוריהם בן אדם בעצם ,ואנחנו לא מצליחים לאתר
את ה חוב ,אז אנחנו מביאים את זה למחיקת חוב .זה יכול לנבוע
מסעיפים  339 , 338של חוזר מנכ"ל משרד הפנים ופשרות למיניהם
שאנחנו מגיעים תוך כדי ניהול התיקים ,כל מה שהוא עובר את החלק
המקצועי כמובן יש משרדים חיצוניים שמלווים אותנו ,ובסוף זה בא
לפתחם של מנכ"ל יועץ משפטי וגזבר ,דנים בנושא הזה ומאשרים אותו,
ומה שמגיע לכאן זה כבר בעצם האישור הסופי שעבר כבר את כל
התהליך בכל החלופות שהצגתי כרגע.

רפאל בן מרדכי  :מה שאתה אומר זה אני בחור טוב והוא בחור אמין ויאללה בואו נצביע
בעד ,אני בעד.
יגאל שמעון:

לא ,לא ,רפי ,לא -

רפאל בן מ רדכי  :אבל זה לא הצגה.
יגאל שמעון:

רפי זה לא נכון מה שאתה אומר.

בנימין זיני:

החלק הראשון של המשפט -

יגאל שמעון:

אמין לא אמין מה זה קשור?

בנימין זיני:

זה לא העניין של אמין לא אמין ,רפי התהליך הוצג ,כל התהליך הוצג
כמה ישיבות מועצה אחורה -

רינה שבתאי:

 2יש יבות אחורה.

בנימין זיני:

קצת יותר אפילו ,בפעם הראשונה שזה בא ,וזה משהו רוטיני ,זה תמיד
יהיה כי תמיד יהיו מחיקות ,תמיד יהיו ועדות פשרות ,תמיד יהיה
הסכמי פשרה כאלה ואחרים בנושא ארנונה -

רפאל בן מרדכי  :תכין לעצמך שקף קבוע וכל פעם שזה יגיע תקרא אותו ,אל תכתו ב -
בנימין זיני:

אני אשלח לך אותו ,יותר פשוט.

רפאל בן מרדכי  :דבר איתי בטלפון ,מה שאתה רוצה אבל תעשה איזה שהוא תהליך -
בנימין זיני:

יש תהליך.

רפאל בן מרדכי  :לא ,לכם יש תהליך ,אבל אני -
רינה שבתאי:

אתה אומר זה לא שקוף לך.
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רפאל בן מרדכי  :זה לא שקוף לי.
בנימין זיני:

לא ,הוצג במועצת העיר.

רפאל בן מרדכי  :מתי?
רינה שבתאי:

לפני  3או . 4

בנימין זיני:

 3-4ישיבות אחרונות ,הוצג מצגת.

רפאל בן מרדכי  :זיני בקשתי היא כשאתה מביא משהו להצבעה תציג אותו ,אל תגיד אני
ויעקב החלטנו ואנחנו בסדר.
בנימין זיני:

לא ,לא ,לא ,זה ממש לא ככה ,שלא ישתמע ,זה ממש לא ככה .יש תהליך
מוסדר -

רפאל בן מרדכי  :לא הבנת ,התהליך ברור ,לא על זה אני מדבר .אתה צריך להציג את
התהליך -
בנימין זיני:

פעם אחת -

רפאל בן מרדכי  :לא פעם אחת.
אמיר כוכבי:

לא משנה ,אתה רוצה תציג לו את התהליך.

רפאל בן מ רדכי  :כל פעם שאתה מביא את זה להחלטה תציג אותו בכמה מילים כמקובל.
בנימין זיני:

אין בעיה.

רפאל בן מרדכי  :אתה יכול? תעשה את זה בבקשה ,אז קדימה.
בנימין זיני:

יש לי מצגת מוכנה.

רפאל בן מרדכי  :לא מצגת ,שקף אחד...
יגאל שמעון:

בני ,בישיבות שאישרנו את מחיקת החובות ,העברנו למשרד הפנים את
כל הבקשות נכון?

בנימין זיני:

היום אתה מחויב ,הסמכות עברה למועצת העיר.

יגאל שמעון:

זאת אומרת כל מה שאישרנו זה בוצע ,לא היו בעיות.

בנימין זיני:

אנחנו עוקבים ,אם יש הסדר פשרה שאושר והחייב לא עמד בתשלומים,
אז זה חוזר אחורה לתח ילת התהליך.

רינה שבתאי:

זה חוזר אחורה לתחילת תהליך.

בנימין זיני:

כן...

רפאל בן מרדכי  :זה בסדר.
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אתי ברייטברט:

טוב ,אני קוראת את הצעת ההחלטה :מועצת העירייה מאשרת את
מחיקת החובות והסכמי הפשרה כפי שהוגשו למועצה ,מי בעד?

רפאל בן מרדכי  :אני נמנע ,ואני מבקש להסביר למה כדי שזה יירשם.
אתי ברייטברט:

אז אני אקרא מי בעד -

יגאל שמעון:

מה חצי שעה אתה אומר -

אתי ברייטברט:

מאיר חלוואני ,רן ,רינה ,יעל ,נאור ,נדב ,עדי ,כנרת ,ארנון ויגאל .ורפי
בן מרדכי נמנע.

רפאל בן מרדכי  :ואני מבקש להסביר למה וזה ייכנס לפרוטוק ול.
אמיר כוכבי:

כן.

רפאל בן מרדכי  :כשמביאים נושא להחלטת מועצת העיר ,חברי מועצת העיר הם אנשים
שחובתם לבקר את מה שמובא לפניהם .ועל כן צריך להיות הסבר לא
ברמה פרטנית ,אבל ברמה העקרונית שעל פיו הם יוכלו לקבל החלטה,
גם אם זה נעשה בעבר וזה אושר בעבר.
אמיר כו כבי:

לא הבנתי ,איזה הסבר?

רפאל בן מרדכי  :הסבר איך זה עובד ,מה הכללים של מי כן ,מתי דוחים את זה ,מתי
מקבלים את זה ,ועל זה אני מוכן להצביע.
עדי ברמוחה:

אבל יש נוהל מחיקה.

רפאל בן מרדכי  :יש נוהל?
אמיר כוכבי:

כן.

רפאל בן מרדכי  :נהדר ,איך אני אמור לדעת אותו?
אמיר כוכבי:

הנה הוא יסביר לך.

עדי ברמוחה:

יש לך גזבר ,וזה לא נוהל -

רפאל בן מרדכי  :יש גזבר בשביל זה הגזבר בא להסביר? ביקשתי את הסברו של הגזבר.
אמיר כוכבי:

קדימה.

בנימין זיני:

אז קודם כל יש נוהל של משרד הפנים מ  , 8/2004 -נכון?  2012סליחה,
סעיפים  339 , 338לפקודת העיריות שמגדיר ים לרשויות איך לטפל
בחובות .אני יכול להגיד שאם נגיד יש למישה ו בעיה סתם דוגמא והוא
שוכר פה וסיים את השכירות ועדיין נשאר חוב ,אז יותר קשה לגבות
אותו ואז אתה מנסה לאכוף את החוב הזה באמצעים משפטיים ,הצלחת
נחמד ,לא הצלחת מגיעים לפשר ה .מי שיש לו למשל כן נכס ,אז יותר קל
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לך לגבות ,כי יש מאחורה נכס ,לכאורה אתה יכול גם לממש אותו .אלה
סוגי המקרים שאנחנו דנים בהם ,ומתנהלים בתהליכים ,בדרך כלל
בתהליכים שיכולים להבשיל אותם גם אחרי שנים אלה בתמצית ממש
ברגל אחת ,אני יכול גם לשבת עם רפי ,לתת לו ה סבר מפורט על כל
התהליך לא על רגל אחת.
רפאל בן מרדכי  :איך אני אגיד ,נדמה לי אם אני היחיד פה שלא מכיר את הנוהל באופן
עקרוני ,אז תצביעו ,אני נראה לי שיש פה עוד אנשים כמוני -
עדי ברמוחה:

אתה חלק מוועדת הנחות אתה קורא את הנוהל ...אז העבירו לנו את זה -

רפאל בן מרדכי  :אני חלק מוועדת הנחות -
אמיר כוכבי:

עשינו את זה כאן גם ב מועצה.

רפאל בן מרדכי  :עדי ,אני לא מכיר את הנוהל ,ואני ביקשתי הסבר עקרוני ,לא יותר מזה
אבל גם לא פחות מזה .אני מאמין לאנשים האלה -
(מדברים יחד)
נדב דואני:

בני תשב איתו תסביר לו וזהו.

רפאל ב ן מרדכי  :אני כרגע נמנע ,אני אשמח לשבת ,אחרי שאני אדע אני אצביע.
נדב דואני:

הגזבר יישב איתו.

אמיר כוכבי:

הגזבר יישב איתו ,אני רק אוסיף לפרוטוקול שזו לא הסיבה היחידה...
גם כשהרשות לא מסוגלת להוכיח חוב ,מאחר ויש פה סעיף אחד כזה,
אז אנחנו נחכה איתו עד לגמר ההדרכה ,ונביא אותו שוב למועצה
הבאה.

יגאל שמעון:

מה? על מה? הצבענו כבר.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא הצבענו ,עצרנו את ההצבעה וחזרנו -

יגאל שמעון:

הצבענו הוא נמנע.

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

מה לא?

אמיר כוכבי:

אנחנו נעשה את זה שוב.

יגאל שמעון:

למה? אני לא מ בין למה אתה -

רפאל בן מרדכי  :אני אסביר לך.
נדב דואני:

לא ,לא.

יגאל שמעון:

לא ,לא.
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נדב דואני:

אתה רוצה באופן פרטי.

רפאל בן מרדכי  :מאחר שביקשת הסבר באופן כל כך ,אז אני אסביר לך.
נדב דואני:

לא ,לא ,לא.

ארנון אברמוב :

אחרי הישיבה רפי.

רפאל בן מרדכי  :אנשים לא יכולים להצביע על ד ברים שהם לא יודעים ,ולכן צריך
אנשים צריכים לדעת חברי מועצת העיר -
ארנון אברמוב:

אנחנו עסוקים ,תן לנו -

רפאל בן מרדכי  :אני יודע שאתה עסוק ,ואני מאחל לכולם שייהנו משירותיך .אני יודע
שהם מצוינים.
ארנון אברמוב:

יש לי מטה.

רפאל בן מרדכי  :לא רק לך תאמין לי.
ארנון אברמוב:

מה יש לך בחירות אחרות מאלה...

אמיר כוכבי:

בני אני מבקש שתוציא זימון לכלל חברי המועצה למי שרוצה ,תייצר
הדרכה ספציפית לדבר הזה ,לדאוג שזה יהיה לפני ישיבת מועצה הבאה.

אתי ברייטברט:

ראש העירייה מבקש להסיר את זה מ סדר היום.

רפאל בן מרדכי  :אני מבקש להודות לראש העיר על זה.
יגאל שמעון:

ואם ייקחו לנו את ההסמכה ,את הרשות איתנה.

בנימין זיני:

נעביר את זה למשרד הפנים.

עדי ברמוחה:

למה שייקחו?

יגאל שמעון:

אז תעבירו למשרד הפנים?

בנימין זיני:

בכל מקרה זה צריך לעבור מועצה .

יגאל שמעון:

סתם אתם -

רפאל בן מרדכי  :אני לא מבין ,כל הזמן אתה מברך ,פעם אחת אני מנסה לברך ,אתה
כועס?
יגאל שמעון:

מה יש לברך ,יושב יועץ משפטי ,יושב הגזבר ,יושב מבקר ,יש לך פה
חובות שבאמת אין מה לעשות איתם בתוך הספרים ,סתם יושבים
בספרים סתם ,אז אם אני ל א סומך עליהם אז מה?

רפאל בן מרדכי  :אני לא הבנתי כלום ,אז למה מביאים את זה לאישורי?
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יגאל שמעון:

כי זה אתה חייב.

רפאל בן מרדכי  :אתה שואל אותי אם אני מאמין להם ,התשובה היא כן.
יגאל שמעון:

נו אז מה הבעיה?

רפאל בן מרדכי  :אז בוא נעלה את זה להצבעה.
אמיר כוכבי:

עזוב -

יגאל שמעון:

אבל לעומת זה אתה נמנע.

אמיר כוכבי:

יגאל ,יגאל -

רפאל בן מרדכי  :תסלח לי.
אמיר כוכבי:

יגאל ,לא יקרה כלום אם זה יהיה בישיבה הבאה ,הכול בסדר.

יח .אישור להנפקת כתב ערבות בנקאית אוטונומית.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא סעיף יח'  ,אישור להנפקת כתב ערבות -

אמיר כוכבי:

חוץ מזה בשבילך באופוזיציה זה חלום אם ייקחו את הרשות האיתנה,
תוכל לשגע אותי על ימין ועל שמאל.

רפאל בן מרדכי  :עזוב ,אין לו זמן לזה בחייך.
ארנון אברמוב:

הוא כבר גילה לנו שהוא אוהב אותך ...תהיה לו בעיה עכשיו.

אתי ברייטברט:

נמשיך? נעבור לסעיף הבא אישור להנפקת כתב ערבות בנקאית
אוטונומית .ההסבר שנכתב על ידי גזבר העירייה ,ונוסח כתב הערבות
הבנקאית מצורפים לכם כנספח יד' .בני אתה רוצה להוסיף עוד משהו
לפני?

בנימין זיני:

במסגרת הסדרת בית ספר תמר והשכירות של המבנה ,אנחנו נכנס ים
בעצם בנעלי עמותת תמר מול דרום השרון ,חלק מההסכמות בתוך
ההסכם שאנחנו אמורים להנפיק לדרום השרון ערבות אוטונומית בסך
של  .₪ 200,000בעצם אישור ערבות דורש את אישור מועצת העיר,
ואחרי שנאשר את הערבות אנחנו נדאג להנפיק אותה בהתאם .תודה
רבה.

יגאל שמעון:

רגע ,רג ע ,יש חוק שקובע שאסור לתת ערבות בנקאית יותר מ  3 -חודשים.

בנימין זיני:

התקנות מדברות שאתה צריך את אישור משרד הפנים ,את הערבות מעל
 3%מתקציב העירייה -

59

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  14/19מיום 13.08.19

יגאל שמעון:

לא ,לא ,אני לא מדבר על זה.

בנימין זיני:

אז?

יגאל שמעון:

כשאתה חותם חוזה שכירות מול אדם מסוים או כל גוף ,אתה לא יכול
לתת לו ערבות בנקאית כמו שהוא רוצה.

בנימין זיני:

הבנתי מה אתה אומר ,אם הבנתי נכון כאילו אתה אומר מה החלק
היחסי מגובה השכירות.

יגאל שמעון:

נכון.

בנימין זיני:

גובה השכירות לשנה נאמד בכ - ₪ 800,000 -

יגאל שמעון:

לא שנה 3 ,חודשים.

בנימ ין זיני:

- ₪ 800,000

יגאל שמעון:

נו ,ו  3 -חודשים?

בנימין זיני:

אבל זה התקשרות קודם כל ארוכת טווח ,היא לא לשנה ,היא עד שיוקם
בית ספר חדש.

רינה שבתאי:

עד שיוקצה.

בנימין זיני:

עד שיוקצה -

רפאל בן מרדכי  :פחות מ  10 -שנים.
בנימין זיני:

לפחות ,ייקח כמה שנים ,ז ה נותן  ₪ 200,000מתוך נגיד לפחות  3-4שנים
מתוך  ₪ 2,500,000 ,₪ 800,000שזה במצטבר.

רפאל בן מרדכי  :סביר.
יגאל שמעון:

ממתי אנחנו נותנים ערבות בנקאית לרשות שכנה על שכירות? מה
לעיריית תל אביב אנחנו נותנים?

אמיר כוכבי:

אף אחד לא רואה אז אני אגיד שזה חלק מתהל יך ,לא משנה .אנחנו
נכנסים לנעלי המוסד ,דיברנו מקודם על הקצאות בתי ספר וזה ,זה אחת
הדוגמאות לבית ספר מוכר ורשמי שיושב עם סמל מוסד שלנו על קרקע
של רשות אחרת.

יגאל שמעון:

בסדר.

אמיר כוכבי:

ועכשיו כדי להסדיר את העברת הכספים בגלל שחלק מהליך ההסדרה
שעשינו ,חלק מהמשא ומתן מולם כולל בעצם את צמצום ההשפעה
וצמצום העבודה הכלכלית מול העמותה ,בעצם מישהו אחר צריך להיכנס
לתוך הנעליים של ההתחייבויות הכלכליות ,ולכן עד שיימצא המקום
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להקצאת קרקע לבית ספר ,אנחנו נכנסים בנעליים של העמותה בהסכם
השכירות מול דרום השרון .זה עכשיו ת הליך קצת מעיק ,אבל אני חושב
שהוא יותר נכון גם בירוקרטית גם ציבורית ,ולדעתי הוא גם יהיה יותר
נכון כלכלית.
רפאל בן מרדכי  :יגאל אתה -
אמיר כוכבי:

התנהלות של  2רשויות אחת מול השנייה היא אחרת מהתנהלות -

רפאל בן מרדכי  :גובה שכירות בלי ערבות ,מה הפלא?
נאור שיר י:

מה יגאל? מה אמרת בתחילת דבריך?

יגאל שמעון:

רפי ,ערבות אתה גובה -

אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו מעלים את ההחלטה להצבעה .מועצת העירייה מבקשת לאשר
הנפקת ערבות בנקאית אוטונומית על סך  ₪ 200,000למועצה האזורית
דרום השרון עבור הסכם שכירות המבנים ,המשמשים את בית ס פר תמר.
אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד?

רינה שבתאי:

נאור אתה בעד?

נאור שירי:

כן.

אתי ברייטברט:

אוקיי.

======================================================
הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 136/19
מועצת העירייה מאשרת הנפקת ערבות בנקאית אוטונומית בסך של  200אש"ח למועצה אזורית דרום
השרון עבור הסכם שכירות המבנים המשמשים את בית הספר תמר.
==============================================================
יט .פתיחת חשבון בנק ל  2-גני ילדים.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא פתיחת חשבון בנק ל  2 -גני ילדים .גן חסידה וגן
סיתוונית ,מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לגנים
החסידה וסיתוונית על פי ה פרטים המופיעים לכם בטבלה .אני מעלה
להצבעה ,מי בעד?

רינה שבתאי:

זה גנים חדשים?

אתי ברייטברט:

זה  2גנים חדשים .מי בעד? תודה פה אחד.
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======================================================
הצבעה :פתיחת חשבון בנק ל 2 -גני ילדים
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכב י ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 137/19
מועצת העירייה מאשרת את פתיחת חשבונות הבנק לגנים החסידה וסיתוונית עפ"י הפרטים בטבלה.
שם הגן
גן חסידה
גן סיתוונית

כתובת הגן
שביל התיכון  20הו"ה
הסתיו  16הו"ה

שם הגננת
מור זיו
ליאורה בן הרועה

=============================================================
כ .הסכם שכירות בין עיריית הוד השרון לבין שירותי בריאות כללית.
אתי ברייטברט:

נמשיך לס עיף הבא ,הסכם שכירות בין עיריית הוד השרון לבין שירותי
בריאות כללית .אישור מועצת העיר בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת
העיריות להסכם שכירות בין עיריית הוד השרון לבין שירותי בריאות
כללית ,אגודה עותומנית  , 611/99לתקופה של  3שנים החל מה 1.1.2020 -
ועד ל  , 31.12.2023 -וזאת בנוגע למבנה עירוני ברחוב הרשות  8הוד
השרון ,הידוע גם כחלק מחלקה  388בגוש  . 6455איילת ,את רוצה
להוסיף משהו לפני?

רפאל בן מרדכי  :זה הבניין המרכזי של קופת חולים ברחוב הרשות?
דובר:

כן.

יגאל שמעון:

מה קרה שלפני שנה רבתם איתי על שנה אחת ועכשיו זה  3שנ ים?

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך מה קרה ,אני לא חושב איילת שזה .גם בתוך העניין של
סדרי עדיפויות של איזה שטחים ציבוריים -

יגאל שמעון:

אני לא שומע ,אני לא שומע.

אמיר כוכבי:

בתוך העניין של סדרי עדיפויות לאיזה שטחים ציבוריים אנחנו הולכים
לטפח איזה תכניות של העירי יה אנחנו נקדם בזמן הקרוב ,מבחינתי
המתחם הזה כרגע לא עומד בראש סדר העדיפויות ,מצד שני קופת חולים
כשירות לציבור הביעה מצוקה גדולה גם חוסר במקום גם חוסר ביכולת
לתקצב ,לדעת איפה הם משקיעים אם כל שנה צריך זה ,והחלטנו לעשות
פה  3שנים -

יגאל שמעון:

אבל לפני שנה ר בתם איתי כשרציתי לתת להם שנתיים -
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אמיר כוכבי:

בסדר ,אז הם -

יגאל שמעון:

כולכם התנגדתם ,ואמרתם מה פתאום שנה אחת ולא נתתם לי לאשר -

אמיר כוכבי:

יגאל זה כמו צנצנת שאחד לא מצליח לפתוח אבל הוא מסובב ממש ,ואז
באתי וסובבתי עוד קצת.

יגאל שמעון:

טוב ,אני מצדיק או תך.

אמיר כוכבי:

עשית את העבודה -

יגאל שמעון:

תקשיב ,אני מצדיע לך ,אתה -

אמיר כוכבי:

עשית לי את העבודה ,אני סגרתי את הפינה.

יגאל שמעון:

אין עליך .קודם כל מעשה נכון ,חשוב ,מצוין ,כל הכבוד ,זו החלטה
שצריכה להיות כמו שצריכה להיות זה הכול.

רפאל בן מרדכי  :איפ ה אני אעשה בדיקות דם ,מה?
יגאל שמעון:

לא ,אני אין לי בעיה ,אני מסכים ,אני רציתי לתת להם ,אבל לא רצו ,לא
הסכימו.

ארנון אברמוב:

אתה יש לך דם כחול ,אתה צריך בדיקה מיוחדת.

אמיר כוכבי:

אפשר להצביע על הדבר הזה?

יגאל שמעון:

כן.

איילת לרר :

אני רק רוצה תיקון ט עות סופר ...,זה עד  2022ולא . 2023

עדי ברמוחה:

כן ,כי זה מ . 2019 -

רפאל בן מרדכי  19 :ועוד  3זה נותן  , 22שיעור במתמטיקה.
אמיר כוכבי:

מי בעד? פה אחד.

======================================================
הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 138/19
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה ,בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ,בהסכם שכירות בנוסח
לעיל ,בין עיריית הוד השרון לבין שירותי בריאות כללית אגודה עותומנית  ,611/99לתקופה של  3שנים החל
מיום  1.1.2020ועד  ,31.12.2022וזאת בנוגע למבנה עירוני ברח' הרשות  8הוד השרון הידוע גם כחלק
מחלקה  388בגוש .6455
=============================================================
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יגאל שמעון:

מה השכירות?...

איילת לרר :

דמי השכירות עודכנו ושמאות מעודכנת -

עדי ברמוחה:

כתוב נעשתה שמאות מעודכנת.

אמיר כוכבי:

כן נזכיר גם שביקשנו ממשרד הפנים לשנות את התעריף ארנונה.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא -

נאור שירי:

אני מבקש לא להזמין אותו יותר לישיבות סיעה...

אתי ברייטברט:

הסכם הקצאת קרקע בין עיריית הוד השרון -

אמיר כוכבי:

 ...בלשכת ראש העיר לכל הסרטים שאנשים לא ראו -

נאור שירי:

הוא לא ראה פייט שם ,אז זה תשים הראשון.

רפאל בן מרדכי  :איילת לרר מילנו עורכת דין -
נאור שירי:

הוא מסביר לה.

רפאל בן מרדכי  :ראש מחלקת נכסים.

כא .הסכם הקצאת קרקע בין עיריית הוד השרון לבין עמותת עמיחי.
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא הסכם הקצאת קרקע בין עיריית הוד השרון לבין
עמותת עמיחי .אישור מועצת העיר בהתאם להוראות סעיף  188לפקודת
העיריות ,להסכם הקצאת קרקע בין עי ריית הוד השרון לבין עמותת
עמיחי ,על שם עמיחי שלוזינגר ,בנוגע למקרקעין ברחוב הידיד הידועים
כחלק מחלקות  131 , 133ו  226 -בגוש . 6566

יגאל שמעון:

זה משהו חדש?

אתי ברייטברט:

רצית משהו לפני שנעלה להצבעה?

רפאל בן מרדכי  :אני במקרה יודע מה עושים שמה ,אבל אתה לא חושב שכדאי להגיד על
זה כמה מילים?
אמיר כוכבי:

אישרנו את עצם ההקצאה ,זה אישור ההסכם.

יגאל שמעון:

זה אותו הסכם.

איילת לרר :

בישיבה הקודמת אישרנו את ההקצאה לעמותת עמיחי.
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אתי ברייטברט:

מיקרופון איילת.

איילת לרר :

בישיבה האחרונה אנחנו אישרנו הקצאת קרקע לעמ ותת עמיחי לצורך
הקמה של מבנה קהילה ורווחה ,אנחנו בעצם מביאים לאישורכם את
נוסח ההסכם עם כל התנאים שלו.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו מעלים להצבעה כפי שמופיע בהצעת ההחלטה ,מי בעד?
כולם פה אחד מהמשתתפים .נעבור לסעיף הבא אישור הרכבי -

========================== ============================
הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 139/19
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה ,בהתאם לסעיף  188לפקודת העיריות ,בהסכם הקצאת קרקע
בנוסח לעיל ,בין עיריית הוד השרון לבין עמותת עמיחי – ע"ש עמיחי שלוזינגר (ע.ר  )5802431299בנוגע
למקרקעין ברח' הידיד הידועים כחלק מחלקות  131,133ו 226 -בגוש .6566
=============================================================
ירון סולברג:

לציין רק לפרוטוקול כמה חברים...

אמיר כוכבי:

בסדר היא יודעת מי נמצא פה.

יגאל שמעון:

תרשמו את השמות.

אתי ברייטברט:

רשום הכול.

======================================================
כב .אישור הרכבי ועדות.
 . 1אישו ר שינוי הרכב ועדת תרבות ואירועים
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא אישור הרכבי ועדות .אישור שינוי הרכב ועדת תרבות
ואירועים ,אנחנו צרפנו פה פשוט את השמות ,רשימת הוד השרון שלנו,
מה שמסומן לכם בצהוב ,אז זה מובא לאישור .אני מעלה להצבעה ,מי
בעד? כולם פה אחד?

65

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  14/19מיום 13.08.19

הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 140/19
מועצת העירייה מאשרת שינוי הרכב וועדת תרבות וארועים
ועדה לתרבות ואירועים  :זימון ע"י מזכירת מחלקת תרבות ונוער
שם

תפקיד

ממלא מקום

סיעה

מס'
1

עדי ברמוחה

יו"ר הוועדה

נדב דואני

רק הוד השרון

2
3
4
5
6
7

אביבה גוטרמן

חבר וועדה

יפעת קריב

הוד השרון שלנו

נאור שירי
משה חנוכה
גלית יילוב
יהודית קוריס
מיטל שאבי

חבר וועדה
חבר וועדה
נציגת ציבור
נציגת ציבור
נציגת ציבור

רינה שבתאי

קצב מרצ יש עתיד
דור חדש

ורדית ארדי
יהודה דמסקי
ענת גרינברג

דרך העיר

=============================================================
 . 2אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום מעמד היל ד
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,אישור שינוי הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד ,כנ"ל
מה שמופיע בצהוב זה התוספת השינוי .אני מעלה להצבעה מי בעד?
כולם? פה אחד.

============================================================
הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,י על עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 141/19
מועצת העירייה מאשרת את שינוי הרכב הוועדה לקידום מעמד הילד
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ועדה קידום מעמד הילד:
מס' שם
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

תפקיד

עדי פרילינג אנקורי יו"ד הוועדה
חברת וועדה
כנרת אלישע כהן
משה חנוכה
אביבה גוטרמן

13
14
15

חבר וועדה
חברת וועדה
מנהל אגף החינוך
מנהל אגף לשרותים חברתיים
מנהל בית ספר
נציג ארגון המורים העל יסודי
נציג ארגון מורי אגודת ישראל
נציג הסתדרות המורים
יו"ר מועצת תלמידים
יו"ר ועד הורים עירוני
מפקד תחנת משטרה שבסמכותו
נמצאת העיר
נציג תנועות הנוער
נציג ארגון התנדבותי בתחום קידום
ענייני ילדים ונוער

יגאל שמעון:

יש לי הערה -

אתי ברייטברט:

מהמשתתפים.

רינה שבתאי:

אביבה אני מבינה בכל הוועדות.

ממלא מקום

סיעה

מאיר חלוואני

דרך העיר
כן להוד השרון

יפעת קריב

דור חדש
הוד השרון שלנו

רפאל בן מרדכי  :לא בוועדה הבאה.
עדי ברמוחה:

אפשר להסתכל על זה אחרת.

יגאל שמעון:

יש לי הערה בבקשה .ו אני פה רוצה רק לומר לפרוטוקול ,בסיעת יש על
לסמוך ,אין אפילו נציג אחד כיו"ר ועדה מסוימת בעיר הוד השרון,
כשאנחנו  2מנדטים -

יעל ברזילי:

איזו ועדה אתה רוצה יגאל?

יגאל שמעון:

אני לא רוצה ,לא ביקשתי כלום.

יעל ברזילי:

אני יודע ת שלא ביקשת כלום.

אמיר כוכבי:

אבל אם לא ביקשת כלום איך -

יגאל שמעון:

אני לא רוצה ,כי לא מציעים ,אז אני אומר.

אמיר כוכבי:

אמרה לך סגנית ראש העיר כבר כמה פעמים ,רק תגיד ויש לך ,מה זה?
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עדי ברמוחה:

תגיד מה אתה רוצה ,היא אמרה לך.

נאור שירי:

כמה פעמים גם דיברו על זה יגאל.

אמיר כוכבי:

אתה ר וצה ועדה לשימור אתרים? ועדה לשימור אתרים?

יגאל שמעון:

לא ,אני לא יכול -

אמיר כוכבי:

רק בדקתי אם אתה יודע.

יגאל שמעון:

תאמין לי שאני יודע.

נאור שירי:

מה יש לו?

אמיר כוכבי:

הוא לא יכול.

אתי ברייטברט:

הוא לא יכול ,רק ראש העיר.

נאור שירי:

מל"ח ,מל"ח ,את ה רוצה מל"ח?

יגאל שמעון:

לא.

 . 3אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים
אתי ברייטברט:

טוב ,נעבור לסעיף הבא אישור הרכב -

אמיר כוכבי:

אנחנו פשוט מילאנו את זה כדי שיהיה ,מישהו אחר רוצה -

רפאל בן מרדכי  :יש הערה -
אתי ברייטברט:

לגבי מה?

רפאל בן מרדכי  :הוועדה לשי מור אתרים ,סיכום ביני לבין אביבה -
נאור שירי:

רגע ,כל הסכם כזה צריך לבוא לשולחן המועצה.

רפאל בן מרדכי  :אני מחליף את אביבה ,והיא תהיה ממלאת מקום.
אתי ברייטברט:

אוקיי ,גם נקרא את זה לפרוטוקול .אנחנו נביא אישור הרכב הוועדה
לשימור אתרים ,כאשר על פי הטבלה ה מצורפת אנחנו נחליף בין אביבה
גוטרמן לרפי בן מרדכי .רפי יהיה חבר הוועדה ואביבה גוטרמן תמלא את
מקומו .אני מעלה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד מהנוכחים?

רפאל בן מרדכי  :אני בשימור אתרים.
נאור שירי:

אני מאוד בעד .זה מגיע עם קולגן...

רפאל בן מרדכי  :תסתכלו מסבי ב ותבינו.
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======================================================
הצבעה :אישור הרכב הוועדה לשימור אתרים
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 142/19
מועצת העירייה מאשרת את הרכב הוועדה לשימור אתרים
ועדה לשימור אתרים
מס

תפקיד

שם

1

אמיר כוכבי

2

רן יקיר

חבר ועדה

3

רפי בן מרדכי

חברת ועדה

סיעה

ממלא מקום

יו"ר הוועדה

קצב מרצ יש עתיד
קצב מרצ יש עתיד
אביבה גוטרמן

הוד השרון שלנו
רק הוד השרון

חברת ועדה
 4עדי ברמוחה
חברה הבקיאה בענייני תכנון
 5רוחמה יולזרי
ובניה (במינוי ראש הרשות)
 6בנוסף מתמנה על ידי מועצת העירייה אדם נוסף שהוא מצוי בתחום שימור מבנים ואתרי
התיישבות .אדם זה אינו חבר וועדה ומשמש כיועץ לוועדה בלבד
=============================================================
כג .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)(ב) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ה.ג.
אתי ברייטברט:

אני מבקשת לא לציין את שם העובד שמופיע לכם בהזמנה .יש כאן
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים לפקודת
העירייה לעובד ה.ג .קיבלתם את כל הנספחים המצורפים עם הבקשה
לאישור ,אני מעלה להצבעה ,האם זה מקובל עליכם ,מי בעד? כולם פה
אחד? תודה.

======================================================
הצבעה:
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
יגאל שמעון ,נדב דואני ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
החלטה מס' : 143/19
בהתאם לסעיף ( 180א) ו(-ב)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד עירייה לעסוק בעבודות חוץ
גם על מנת לקבל פרס"
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ה.ג .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנתיים עד לתאריך . 12.08.20
=============================================================
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אמיר כוכבי:

תודה רבה ,הא יגאל יש לך  2דקות.

נדב דואני:

תפעילי סטופר.

יגאל שמעון:

טוב יש לי דקה ,אני מבקש מכם לשקול שוב את כל הנושא הזה של
ביטול המדחנים .אני חושב ש לבטל את המדחנים בעיר הוד השרון זה
פגיעה -

אמיר כוכבי:

הייתה שאילתה כזאת.

יגאל שמעון:

אני אומר יש לי דקה.

אמיר כוכבי:

לא ,הרמת לי להנחתה ,בוא נו תמשיך .מזל תאמין לי ,מרוב הקשקושים
שלכם שכחתי את זה ,תמשיך ,תמשיך .בוא יגאל ,כמה אנשים השתמשו
במדחנים בשנה האחרונה ,אתה יודע להגיד? עזוב ,כמה כסף נכנס לקופת
העירייה מאז שהתחילו עם השטות הזאת.

נאור שירי:

כמה זה עולה כל חודש.

יגאל שמעון:

קודם כל -

אמיר כוכבי:

כמה זה עולה אל מול כמה נכנס.

יגאל שמעון:

קודם כל המדחנים היום שלך.

עדי ברמוחה:

מה? ומה הוא עושה איתם?

רפאל בן מרדכי  :מה הוא עושה?
יגאל שמעון:

שלך.

עדי ברמוחה:

מה הוא עושה איתם?

יגאל שמעון:

רכשת אותם.

רפאל בן מרדכי  :מתחזק אותם.
יגאל שמעון:

למה? שנייה ,שנייה ,אתם מדברים על שוויון ,אתם מדברים על
שוויוניות כלפי כלל הציבור ,כולם שווים ,מי שיש לו מי שאין לו ,מי
שיכול ומי שלא יכול .אז אם אני אין לי כרטיס אשראי ,זאת אומרת אני
לא יכול להפעיל את הפנגו.

אמיר כוכבי:

זה לא נכון.

יגאל שמעון:

למה לא?

אמיר כוכבי:

קודם כל אתה יכול לסור לאחת הפיצוציות המורשות בסביבתך ולרכוש
במזומן בשטרות לא מסומנים כרטיס איזי פארק.
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רינה שבתאי:

נכון ,אני משתמשת באיזי פארק ,מה הסיפור?

אמיר כוכבי:

וזה לא רק פנגו וזה לא רק סלופארק ,זה גם איזי פארק -

יגאל שמעון:

איפה זה כתוב?

אמיר כוכבי:

מה?

רן יקיר:

כתוב בהודעה של העירייה.

יגאל שמעון:

איפה זה כתוב.

רינה שבתאי:

ויש בהוד השרון גם איפה להטעין את זה.

יגאל שמעון:

כתוב תיגשו לפיצוציה ויש איזי פארק בפיצוציה -

רינה שבתאי:

יש איפה להטעין את זה אפילו בהוד השרון.

אמיר כוכבי:

יש לפחות  4-5מקומות בעיר שמוכרים על הצירים המרכזיים ,נדאג
להפיץ את הרשימה המדויקת ,אני מקווה שזה לא ייתפס כהמלצה על
פיצוצייה כזאת או אחרת ,אני אגיד גם שאפשר לקנות את זה בדואר.

נדב דואני:

יש לך חנייה גם בחניון...

אמי ר כוכבי:

ועדיין יש לך חנייה -

רפאל בן מרדכי  :יגאל בדואר זה עם תור.
יגאל שמעון:

מה?

רפאל בן מרדכי  :עם תור? עמדת פעם בתור בדואר?
אמיר כוכבי:

תראה ,בכמה שנים שזה עובד הסיפור הזה בעיר ,מאיפה בא הרצון
להוציא אותם? גם כי בסופו של דבר המכרז של החברה כמו שאמר ת
הסתיים ,התפעול שלך הולך ומתדרדר ,לא רק פה ,אגב ברוב הארץ .אבל
כשמסתכלים על הנתונים כמו שיש אותם לחברה הכלכלית ,ואם אתה
רוצה אני אשלח לך אותם ,לא היה אפילו רווח בכל השנים שזה עבד
בשום צורה ,אבל לא רווח ברמה שלא עשינו קופה לעירייה ,אלא ברמה
שמראה שהציבור ל א צורך את הדבר הזה .הוא משתמש באפיקים
אחרים ,בכמה שנים זה 7 ,שנים?

רינה שבתאי:

יש פנגו יש איזי פארק -

אמיר כוכבי:

ב  7 -שנים שזה ,אתה יודע מה אני אשלח לך השוואה כמה -

יגאל שמעון:

אני זוכר -

אמיר כוכבי:

אני אשלח לך השוואה -
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יגאל שמעון:

שכל מדחן העניק לי  ₪ 2,000בחודש.

אמיר כוכבי:

אני אשלח לך השוואה כמה ממוצע בחודש -

עדי ברמוחה:

כמה הוא עלה לך?

אמיר כוכבי:

דרך המדחנים אל מול כמה בכל היתר ,ואתה תבין שזה -

יגאל שמעון:

בסדר ,אבל זה שירות.

אמיר כוכבי:

זה זניח .אבל השירות קיים .גש לפיצוציה איזי פארק מזומן גמרנו .

יגאל שמעון:

אני לא יודע שיש פיצוציה בכלל ,לא כתוב בשום מקום.

אמיר כוכבי:

אז אנחנו נדאג לפרסם את זה ...תודה רבה ויום הולדת שמח ליוכי .

______________
אמיר כוכבי
ראש העירייה

_______________
אתי ברייטברט
מרכזת ישיבות המועצה
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