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א .שאילתות של חברי המועצה
ב .העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל
 .1העברות תכנון עתידי  +פרוטוקול ועדת כספים  6/19מיום  - 17.9.19מצורף כנספח א'
 .2עדכון מס'  3מצורף כנספח ב'
 .3עדכון מס' 3א' מצורף כנספח ג'

ג .דו"ח כספי – רבעון  2ינואר – יוני  – 2019מצורף כנספח ד'
ד .הסכמי התקשרות עם חברת החשמל בנוגע לשני חדרי טרפו
מועצת העיר מתבקשת לאשר את התקשרות העירייה בהסכמים עם חברת החשמל כדלקמן:
א .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' האורנים,
על חלקה  277בגוש .6454
אישור התקשרות לעסקה במקרקעין מאת היועמ"ש וטיוטת ההסכם מצורפים כנספח ה'
ב .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' נחשון,
על חלקה  511בגוש .6411
אישור התקשרות לעסקה במקרקעין מאת היועמ"ש וטיוטת ההסכם מצורפים כנספח ו'
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה בהסכמים עם חברת החשמל כדלקמן:
א .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' האורנים ,על חלקה
 277בגוש .6454
ב .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' נחשון ,על חלקה
 511בגוש .6411
ה .אישור להטלת היטל סלילה והיטל תיעול בהתאם לתעריפים הקבועים בחוקי העזר לשנה נוספת
הסבר:
 .1בתחילת שנת  2015אישר משרד הפנים את תחשיבי היטלי הפיתוח לסלילה ולתיעול על בסיסם גובה
העירייה את היטלי הפיתוח האמורים מתושביה .אישור משרד הפנים ניתן לתקופה של  5שנים ,עד
לסוף שנת  .2019בחוק העזר להוד השרון (סלילת רחובות) ,התשס"ה 2005-נקבעה "מגבלת גביה"
מפורשת ,בסעיף  16לחוק העזר לסלילה לפיה החל מיום  31.12.2019הטלת היטל סלילה טעונה אישור
של מועצת העירייה ושל שר הפנים .בחוק העזר להוד השרון (תיעול) ,התשמ"א 1980-נקבעה מגבלת
גביה דומה בסעיף  12לחוק.
 .2העירייה החלה זה מכבר בעבודה להכנת תחשיבים חדשים לסלילה ולתיעול .על מנת לאפשר את המשך
הבדיקות ואישור התחשיב ,מתבקשת מועצת העירייה ומנכ"ל משרד הפנים לאשר את המשך הגביה
בהתאם לתחשיבים הקיימים ,וזאת עד ליום  31.12.2020או עד לאישור התעריפים החדשים ופרסום
חוקי עזר עדכניים ,לפי המוקדם ביניהם.
 .3עם השלמת הכנת התחשיבים הם יועברו אל הגוף המוסמך לבדיקת תחשיבים ,חברת ג'יגה כלכלה
וניהול בע"מ ,לקבלת אישורה.
 .4לפיכך ,על מנת לאפשר את המשך גביית היטלי הפיתוח בשיעורם הקבוע היום בחוקי העזר לסליל
ולתיעול ,מבקשת העירייה להאריך את תקופת הגביה של התעריפים הקיימים בשנה נוספת או עד
לפרסום התיקונים המבוקשים לחוקי העזר ,המוקדם מהשניים.
הבקשה לארכת תוקף תעריפי היטלי פיתוח (תיעול וסלילה) מצורפת כנספח ז'
הצעת החלטה:
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 .1מועצת העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל הסלילה הקבועים בחוק העזר להוד השרון
(סלילת רחובות) ,התשס"ה 2005-בשנה אחת נוספת ,עד ליום  31.12.2020או עד לפרסום התיקון
לחוקי העזר ,המוקדם מהשניים.
 . 2מועצת העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל התיעול הקבועים בחוק עזר להוד השרון
(תיעול) ,התשמ"א 1980-בשנה אחת נוספת ,עד ליום  ,31.12.2020או עד לפרסום התיקון לחוקי העזר,
המוקדם מהשניים.
ו .מחיקת חובות  -מצורף כנספח ח'
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 על פי המפורט בנספח המצורף.
ז .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לביה"ס מנחם בגין ,בבנק פועלים סניף  626בהוד השרון
(בקשה לעבור מבנק לאומי סניף  943לבנק הפועלים סניף )626
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
ספי זלצמן
מנהלת בית ספר-
אילנה לוי
מנהלנית בית הספר-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
ספי זלצמן
מנהלת בית ספר-
אילנה לוי
מנהלנית בית הספר-
חי אדוה יעקב
נציג ההורים-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מנחם בגין עפ"י הפרטים המופיעים בבקשה.
ח .בקשה לפתיחת חשבונות בנק לביה"ס החדש ברח' נחשון בבנק הפועלים סניף  626הוד השרון
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
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מנהלנית בית הספר-
נציג ההורים (גזבר)-

אילנית שושנה
מורן שאול

חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לביה"ס החדש ברחוב נחשון עפ"י הפרטים המופיעים
בבקשה.
ט .בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל 2 -גני ילדים
מועצת העירייה מאשרת פתיחת  2חשבונות בבנק איגוד רח' סוקולוב הוד השרון לוועד ההורים בשני הגנים
החדשים גן חסידה וגן סתוונית.
מאחר וישנם גנים שבהם חשבון הבנק אינו פעיל מתבקשת המועצה לאשר שינוי שם חשבון ועד ההורים גן
שקמה לחשבון ועד ההורים גן חסידה ושינוי חשבון ועד ההורים גן מרגנית לחשבון ועד ההורים גן סתוונית.
הגננת וגזבר ועד ההורים הנבחר הם מורשי החתימה בחשבונות הללו.
שם חשבון
הבנק הקיים

שם חשבון
הבנק החדש

גן שקמה –
ועד הורים
גן מרגנית -
ועד הורים

גן חסידה-
ועד הורים
גן סתוונית -
ועד הורים

מס'
חשבון
הבנק

גננת
מורשת חתימה

12059/67

זיו מור

הדס הלר

12096/61

בן הרואה ליאורה

מאירוביץ מורן

ת"ז

גזבר
מורשה חתימה

ת"ז

הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את השינויים בחשבונות הבנק של גנ"י "חסידה" ו"סתוונית" עפ"י הפירוט
בטבלה.
י .אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת ייצוגית "שגרירים צעירים" ללונדון ,בריטניה
בין התאריכים  - 1-5/12/2019מצורף כנספח ט'
הסבר:
מחלקת הנוער בהוד השרון מפעילה זה מספר שנים קורס "שגרירים צעירים" לבני נוער תלמידי כיתות ט'-
י'.
מידי שנה יוצאת משלחת ייצוגית מהעיר אשר זכתה לא פעם להצלחה רבה וייצוג מכבד לעיר הוד השרון.
המשלחת האחרונה חזרה באפריל  2018מסופיה ,בולגריה.
המשלחת הינה חלק בלתי נפרד מקורס שגרירים צעירים אותו עוברים בני נוער במשך שלוש שנים.
הקורס נועד להכשיר את בני הנוער בתחום המנהיגות ,ניהול פרויקטים ,סדנאות לימוד לנאומים של "שיג
ושיח" (האחד נואם והשני עונה לו בנאום נגדי) .הקורס מאושר ע"י משרד החינוך ,נחשב לאחד הפרויקטים
נושאי הדגל בתחום המנהיגות ומבוצע בשיתוף משרד החוץ.
הקבלה לקורס מתבצעת לשכבה ט' ומפורסמת בכל חטיבות הביניים במפגשים שכבתיים .למשלחת יכול
לצאת רק מי שלקח חלק בכל הפעילויות של הקורס.
בני הנוער היוצאים מייצגים את העיר והמדינה במגוון מפגשים חשובים ומשמעותיים המשפיעים על עיצוב
דעת הקהל בכל הקשור לתדמיתה של מדינת ישראל ומיתוגה.
תוכנית "שגרירים צעירים" יחד עם משרד החוץ אישרו יציאת המשלחת ללונדון של תלמידי הוד השרון
ובאישור הורי התלמידים.
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המשלחת המונה  16תלמידים עתידה לצאת בתאריך  1.12.2019ולחזור בתאריך .5.12.2019
עלות המשלחת כוללת :כרטיס טיסה ,העברות ,לינה ,כלכלה ,פעילות ואבטחה ₪ 6,500 :עבור כל תלמיד.
לשם עידוד ותמיכה בתלמידים מוגשת בקשה להשתתפות בעלות הנסיעה עבור  13תלמידים בסך ₪ 975
המהווים  15%מהעלות הכוללת בסך . ₪ 12,675
בנוסף מוגשת למועצה בקשה להשתתפות במימון של  50%מעלות הנסיעה ל 3 -תלמידים שאין ביכולתם
לעמוד בתנאי התשלום בגלל מצבם החברתי כלכלי .סה"כ  . ₪ 9,750שמותיהם אינם מפורסמים בשל צנעת
הפרטיות.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת השתתפות בסך  ₪ 975ל 13 -בני נוער היוצאים במסגרת משלחת ייצוגית
"שגרירים צעירים" ללונדון ,בריטניה ,סה"כ  ₪ 12,675וכן השתתפות מיוחדת של  50%ל 3-תלמידים
שאין ביכולתם לממן את מלוא עלות הנסיעה בסך .₪ 9,750
ההשתתפות הכוללת הינה בסך  ,₪ 22,425ייצא מסעיף תקציבי " 1754000.780קשרים בינלאומיים"
שאושר בתקציב .2019
יא .אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2020
 .1התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים  2019שבתוקף ,כפי שאושרו במועצה מיום - 29.8.18
מצורף כנספח י'
 .2ריכוז ההצעות לשינויים בתבחינים כפי שהוגשו ע"י חברי המועצה לשנת הכספים – 2020
מצורף כנספח יא'
 .3פרוטוקולים של הדיונים בעניין הצעות לשינויים בתבחינים לשנת  – 2020מצורף כנספח יב'
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת את השינויים בתבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2020
עפ"י המפורט בנספח יא'.
יב .הצעות לסדר של חברי המועצה
 .1הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום 8.9.19
"לאחרונה אנו רואים התערבות של הורים מטעם ועד ההורים הבית ספרי בתכנים ובקביעה מה ילמדו
ומה יקבלו תלמדי בית הספר במסגרת החינוכית .לדוגמא ראינו את הפרסום באחד העיתונים את
הניסיון להביא לביטול חלוקת ספרי תנ"ך לתלמידי כיתות ו' וכן התערבות בתכני הלימוד בניגוד להחלטת
מנהלת בית הספר והצוות החינוכי .החמור בקביעת תכני הלימוד ואיסור הלימוד את ערכי היהדות של עם
ישראל".
הצעת ההחלטה:
״מועצת העיר קובעת שיש להפסיק את ההתערבות של ועדי ההורים בתכני הלימוד בתוך בתי הספר
להשאיר זאת רק למנהלות בתי הספר ולצוות החינוכי בלבד  ,כמו כן יוכן נוהל ומדיניות בנוגע לכל
ההתנהלות של ועד הורים בית ספרי מול מנהלות בתי הספר.״

 .2הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום 10.10.19
"בעבר ברישום משפחתי של מספר ילדים ליותר מחוג אחד של העירייה היתה הנחה ,היום אין הנחה גם
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כשמדובר בארבעה ילדים".
הצעת החלטה:
מועצת העיר מאשרת הנחות בחוגי העירייה למשפחות הרושמות יותר מילד אחד לחוג עירוני או ילד
נרשם ליותר מחוג אחד .העירייה תציג את גובה ההנחות וההסדר בנדון בישיבת מועצת העיר הבאה".
 .3הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום 10.10.19
חברת מוסדות אחראית על הצהרונים בגני הילדים ,תדאג להפסיק את השינוע לארוחות הצהריים
בצהרונים בכלי פלסטיק "דבר המוביל להרעלה קולקטיבית" ,כמובן זה בנוסף לאכילה בצהרונים
בכלים רב פעמים.
האוכל יגיע לצהרונים במכלי נירוסטה השומרים את המזון בריא ובטוח".
הצעת החלטה:
מועצת העיר מחליטה שהאוכל לצהרונים יגיע במיכל נירוסטה ויופסק לאלתר השינוע במיכלי פלסטיק של
אוכל חם המסכן את בריאות ילדינו.
הסבר:
על פי תקנות בריאות הציבור (מזון) (חומרי אריזה) ,התשל"ז 1977 -מסמך  , pdfחל איסור על שימוש באריזת
מזון העלולה להעביר חומר מזיק" :לא יארוז אדם ,לא יחזיק ,לא ימכור ולא ישווק מזון אלא באריזה שאינה
מעבירה כל חומר העלול להזיק לבריאות האדם ולא הכילה או הייתה במגע עם רעל ,עם כימיקל מזיק או עם
כל חומר אחר ,שאינו מזון ,העלול להזיק לבריאות האדם".
הדרישות הפרטניות המבטיחות כי אריזות פלסטיק הבאות במגע עם מזון  /משקה מקיימות את תקנות
בריאות הציבור ,מפורטות בתקן ישראלי  .5113תקן זה חל על "חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע
עם מזון ומשקאות" .מעמדו של תקן זה הוא רשמי ,משמע ,דרישות התקן חלות על כל אריזה  /מוצר,
העשויים או המכילים פלסטיק ומיועדים לבוא במגע עם מזון  /משקה ,בין אם הם מיוצרים בישראל ובין אם
הם מיובאים אליה.
תקן ישראלי  5113הוא אימוץ של החקיקה האירופאית הנוגעת לאריזות פלסטיק הבאות במגע עם מזון /
משקה .במהלך שנת  2016עברה החקיקה האירופאית תהליך של עדכון משמעותי .בעדכון זה הורחבו
הבדיקות הכימיות למזהמים אשר לא נבדקו בגרסת התקן הקודמת ,וכן הוחמרו הערכים המרביים המותרים
של זליגת כימיקלים מסוימים מחומרי האריזה אל המזון  /אל המשקה.
במחצית השנייה של שנת  2016התקן הישראלי  5113עבר עדכון בהתאם לגרסה האחרונה של החקיקה
האירופאית  /האמריקאית המקבילה .תקן זה ,בגרסתו העדכנית ,הינו המחמיר ביותר הקיים בעולם לגבי
זליגה של כימיקלים מאריזות וממוצרי פלסטיק המיועדים לבוא במגע עם מזון  /משקה .עמידה בדרישות
תקן זה מבטיחה כי אריזות מזון  /משקה העשויות פלסטיק ,כמו גם כלי אוכל ,סכו"ם ומגשי מזון מפלסטיק,
יהיו בטוחים לשימוש.
מוצרי פלסטיק שונים הבאים במגע עם מזון ועם משקאות נבדקים בהתאם לשימושם הייעודי .כך למשל,
נדידה של כימיקלים מכלי פלסטיק יכולה להיבדק במדיום המדמה מזון שומני ,מזון חומצי ,מזון קר ,מזון
חם וכו' .חשוב להדגיש כי כלי פלסטיק ייעודי אשר נבדק בטמפרטורה גבוהה ,ובהוראות השימוש שלו נכתב
כי הוא מתאים למגע עם מזון חם ,נחשב בטוח לשימוש תחת תנאי שימוש אלה .שימוש בכלי פלסטיק למזון
או למשקה ,שלא בהתאם להוראות השימוש בו ,עלול לחשוף את המשתמש למזהמים.
הממונה על התקינה שבמשרד הכלכלה הוא הגורם הרגולטורי אשר בסמכותו לאכוף ולפקח על עמידתם של
המוצרים המשווקים בישראל (ייבוא וייצור מקומי) בדרישות התקנים הרשמיים .מפקחי משרד הבריאות
בודקים במסגרת הביקורות השגרתיות אשר מבוצעות במפעלי מזון ובבתי עסק המשווקים מזון (מסעדות,
שירותי הסעדה ,גני אירועים וכו') שנעשה שימוש בכלים המתאימים בהתאם לרגולציה.
שרות המזון הארצי מקיים ימי עיון לבעלי עניין שונים ,לרבות לבעלי חברות הסעדה ,וזאת במטרה להדגיש
את חשיבותו של תקן  5113ואת הדרישה לעמוד בתנאים המפורטים בו.
ההנחיות של משרד הבריאות להזנה במוסדות חינוך ,בבתי ספר ובגני ילדים דורשות עמידה של אריזות המזון
ושל הכלים הבאים במגע עם מזון בת"י  .5113כל אלה נועדו להבטיח כי חומרי הפלסטיק הבאים במגע עם
מזון ועם משקאות הינם בטוחים לשימוש.
*** תחילת הישיבה***
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אתי ברייטברט:

ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת המועצה מן המניין , 16/2019
בתאריך  . 19.11.19לפני שנפתח בעדכוני ראש העיר ,אני רק אוסיף
שעיריית הוד השרון משתתפת בצער המשפחות דאום וסקיף .פנחס דר
נפטר ביום שני  11.11.19במותו היה בן  , 72הוא הותיר אחריו אישה 3
ילדים ו  7 -נכדים .הוא היה מראשוניי מקימי מגדיאל ,פנחס ה צטרף
לקדנציה השנייה של ראש העיר עזרא בנימני והתמנה לסגן ראש העיר כ -
 10שנים עד נובמבר  . 2003בשנים שבהם כיהן הוא היה חבר במספר
ועדות בוועדת כספים ,ממלא מקום יו"ר הוועדה לבניין ערים הדרים,
והיו"ר שלה אז ישקה פוטש  ,שימש כיו"ר ועדת חינוך ,יו"ר ועדת מל"ח
לשעת חירום ,יו"ר ועדת היגוי לקליטת עלייה ,יו"ר הדירקטוריון חברת
מוסדות חינוך ותרבות החברה לקידום החינוך והתרבות ,ויו" ר ועדת
תחבורה ,יו"ר בטיחות בדרכים ,יו"ר ועדת רכש ובלאי ,יו"ר ועדת שמות,
יו"ר ועדה לשימור אתרים ואחראי על הקמת הצריף הראשון המוזיאון
ההיסטורי של הוד השרון .יושבים שבעה בבית המנוח ברחוב בן גמלא , 4
ישבו כבר סיימו ,יהי זכרו ברוך .אברהם סקיף במותו היה כבן  , 76א שתו
נפטרה לפני גם כחצי שנה ,הותיר אחריו  2ילדים ו  4 -נכדים .אברהם
שימש מכונן ביוב במחלקת המים בעיריית הוד השרון עד להקמת תאגיד
המים ,משנת  1983ועד לשנת  . 2010יושבים שבעה בבית המנוח בנווה
הדר ,יהי זכרו ברוך .לפני שנפתח את הישיבה ,נעבור ל -

אמיר כוכבי:

עדי ברמ וחה.

אתי ברייטברט:

עדי ברמוחה רוצה לומר משהו?

עדי ברמוחה:

כן.

אתי ברייטברט:

בבקשה.

עדי ברמוחה:

ביום רביעי נפטר גם עודד בונה וביום שישי נפרדנו ממנו .אני רוצה
להגיד כמה מילים על עודד בונה ,אני מניחה שכל חברי המועצה כמוני
הכירו אותו ,אני בקדנציה הראשונה ש לי יחד עם כל חברי המועצה
קיבלנו ברכה מעודד בונה על היבחרותנו לנבחרי ציבור ,אני עניתי לו
ומאז התחילה מערכת יחסים אמיתית בינינו .אני פשוט אהבתי את
האיש ,בן אדם שהיה מעורה בתוכנית הבינוי של הוד השרון על בוריה.
תותחן אלוף משנה ,איש משכמו ומעלה ,ואני מוסרת מפה את תנחומי גם
למשפחתו לאלישבע לילדים לנכדים ,ולחבר שלו שאהב אותו כל כך וממש
בכה איתי בטלפון יעקב שביצקי ,הוא פה איפה שהוא ,יהי זכרו ברוך.

אמיר כוכבי:

אני חושב שמה שמשותף -

יפעת קריב:

הדברים שאמרתם מאוד מרגשים.

אמיר כוכבי:

אני חושב שמה שהיה משותף גם לעודד וגם לפנחס היה לוקאל
פטריוטיות שלהם .פנחס יום לפני שאושפז בחו"ל במהלך טיול עוד תיזז
אותי בעיר בהודעות וואטסאפ ,כאחראי על השפ"ע ,היה לו חשוב שאני
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אדע דברים שהוא שם לב אליהם עוד בדרכו לשדה התעופה .ואותו דבר
עודד בונה שהוביל כאן מאבקים ציבוריים בנושא איכות הסב יבה ,אבל
היה לו חשוב באמת לייצר את הקשר האישי עם נבחרי הציבור ,ולמי
מהקהל שלא מזהה אני חושב בטח בשנים מאז שאנחנו מקיימים ישיבות
מועצה כאן ,אבל אני זוכר אותו עוד מלפני זה מגיע לישיבה ישיבה,
ובאמת גם השתתף בשיח גם מעורה מאוד בפרטים וגם יודע תמיד לכוון
עם איז ו אמירה או מייל מחודד ,ששם אותנו במקום.
יעל עבוד ברזילי:

נפרדנו לאחרונה מאיתי פז ז"ל מנהל בית ספר תמר לשעבר .בשנה
האחרונה ראש העירייה ואני עבדנו די צמוד לאיתי ,עברנו איתו תהליך
אינטנסיבי ומרתק .זכינו להכי איש מעניין מאוד ,אידאליסט ,עם חזון,
מורכבויות ,היו לנו עליות וירידות ביחד ,אבל אין ספק שלמדנו ממנו
המון ,וחשוב לנו להשתתף בצער הקהילה המשפחה ,יהי זכרו ברוך.

אמיר כוכבי:

נגיד במעבר חד ושמח מזל טוב לחברת המועצה עדי פרילינג שתורמת
לדמוגרפיה העירונית ומעמיקה את ההשקעה בתושב ,אז מזל טוב על
לידת הבן ,בן נכון?

מאיר חלוואני:

כן.

אמיר כוכבי:

מזכיר שאמיר זה שם בסדר .אני יודע שזה ,אבל יש לי את הכוח ואת
המיקרופון ,אז אני יכול להרשות לעצמי .נתחיל בכמה עדכונים ,עבר
קצת זמן מאז הפעם האחרונה שנפגשנו ,ויש לנו ישיבה קצת עמוסה ,אז
אני אנסה לתמצת .קודם כל כשולחן מועצה נעדכ ן אתכם ,כשעשינו
עדכונים גם בזמן אמת בוואטסאפ ,המאורע הצבאי האחרון שזכה
בינתיים לשם חבורה שחורה ,כנראה על שם הנוקאאוט שמישהו
מהצדדים קיבל ,תפס אותנו בחילופי משמרות ,גם מנהל אגף ביטחון
חדש אמיר לזובר שתכירו ,הא הוא כאן אז תעשה שלום .וגם יקל"ר חדש
מפקד יחידת קישור חדש אמיתי אביעד .זה אפשר לנו המצב הזה לבדוק
את הנהלים הישנים ,לרענן אותם ,להוציא אותם קצת מהקופסאות
ולייצר תרחישים חדשים .ככה אני לא יודע ,אני מניח שכולם הרגישו את
זה כבר בסוף היום הראשון של ההתרעות ,כשעוד לא היה ברור גם לאן
המצב מתדרדר ,וגם כשפיקוד העורף עוד לא הצליח לייצר איזה שהיא
אמירה ברורה על מה מדיניות ההתכוננות הנדרשת ,בחרנו להפעיל תכנית
מעבר משגרה לחירום בגני הילדים ובבתי הספר ,אני אגע ב  2 -הדברים
האלה.
בגני הילדים יש לנו  17גני ילדים שבאופן ...מימים קודמים אין להם את
המיגון הנדרש .במהלך החוד שים האחרונים עשינו תהליך של להציב בהם
מיגוניות .התקשרנו עם ספקים שעומדים בתו תקן ,יש תו תקן לדברים
האלה ,גם מתוקצב הסיפור והרכישה עמדה להתבצע ,אבל אז בבדיקה
מול גורם מוסמך בפיקוד העורף הובהר לנו שהצפי לירי לכיוון האזור
הוא למשקלים שאין בארץ מיגוניות שיאפשר ו שרידות ,להיפך אפילו
המיגוניות שמוכרים בארץ במשקלים האלה רק עשויים לייצר איזה
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שהיא מלכודת ,אז ביטלנו את הרכש הזה .ומה שאנחנו עושים עכשיו זה
בגנים שיש בהם מקום לבנות ממ"ד ,מחלקת הנדסה תוציא היתרים
ותקדם את הבנייה .ובגנים הבודדים שיישארו שאי אפשר יהיה לבנות
בהם ממ"ד ,אנחנו נעשה תכנית העתקה לגנים במידה ויהיה אירוע חירום
נוסף ,כמו שתרגלנו עכשיו ,כשהעירייה מתכננת לבנות גנים חדשים ויותר
ממה שהיא צריכה מבחינת כמות ילדים ,כדי להחליף את הגנים הישנים.
הדברים האלה השלב הראשון הוא עד סוף נובמבר ,וכל היתר בהמשך.
העבודה בנוגע לבתי הספר יש לנו  2בתי ספר שיושבים על קרקע שהיא לא
שלנו מבחינה סטטוטורית ,בית ספר תמר שיושב על קרקע של דרום
השרון ,בית הספר הדמוקרטי שיושב על קרקע של עיריית תל אביב ולכן
היינו כפופים ,למרות הניסיון לשמור על השגרה ,לפחות ביום הראשון
באמצע היום הבנו ש אנחנו כפופים להנחיות של פיקוד העורף כפי שהם
מופיעות ברשויות האלה ,ובגלל שמועצה אזורית דרום השרון נתנו הנחיה
גורפת ,אז הפסקנו את הלימודים בבית ספר תמר .מזה למדנו שאנחנו
צריכים לייצר תכנית חלופית גם לבית הספר הזה ,והיא אכן נוצרה עם
הצעת מעבר לכיתות הריקות בב ית ספר נחשון ,אנחנו עושים עכשיו
תהליך שלם גם מול בית ספר תמר וגם מול בית הספר הדמוקרטי לייצר
סדר יום פדגוגי ביום שבאמת יצטרכו לעשות את העתקה הזאת .חשוב
להגיד ששוב אנחנו מדברים על סיטואציה שהיא מאוד בעייתית ,שבה
מצד אחד יש אירוע חירום ,מצד שני יש ניסיון חשו ב גם של המדינה
ובטח של הרשות המקומית לשמור על שגרה ,כדי לאפשר למשק להמשיך
להתקיים ולפעול .אז שני הדברים האלה גם קורים במקביל.
אנחנו נמצאים בעבודה אינטנסיבית על התקציב עם חברת  BDOכפי
שהצגנו בעבר .אני מזכיר שוב שחברי מועצה שרוצים להעביר התייחסות
עוד לפני שהם רואים את טיוטת התקציב על דברים שחשוב להם שהם
יופיעו ,בהחלט יכולים לעשות את זה בפנייה אליי בפנייה ליו"ר ועדת
הכספים יעל ברזילי בפנייה למנכ"ל ,ככה נרכז את הבקשות ונראה מה
אנחנו יכולים לעשות .אני בטוח שאתם יכולים לעשות יותר ,כרגע אנחנו
בחריגה רק של  50מיל יון  ₪בבקשות ,אז הכול בסדר ,יש מקום לבקשות
של כולם.
מי ששם לב התחלנו לעשות עבודות תאורה בגני המשחקים .זה שלב
מקביל לעבודות השיקום של מגרשי הספורט בבתי הספר ,שני הדברים
האלה מתוקצבים במעל מיליון  ,₪כשהרעיון הוא באמת לחדש ברחבי
העיר את מקומות המשחק שפתוחים אחר ה צהריים .אני אעדכן שעיריית
הוד השרון ,אני כראש עירייה והוועדה כוועדה התנגדו ,זה אני חושב
שכבר עדכנו בעבר ,אבל התהליכים מתקדמים לתחנות הכוח שהמדינה
מקדמת.
אנחנו מתייחסים למאבק הזה גם בכל הרצינות הנדרשת אל מול המאבק
ספציפי ,אבל גם כי אנחנו לומדים ממנו ע ד כמה המדינה מוכנה בהעדר
מילה טובה יותר לדרוס את הרשויות המקומיות בדרכה לקידום תכניות.
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אותנו זה בעיקר מעניין בגלל תמ"א  48/1ש זו תכנית שהמדינה מקדמת
בשטחי הוד השרון מועצה אזורית דרום השרון וחלקים מרשויות נוספות.
למעשה המאבק כרגע על תחנות הכוח הוא מאבק שמתכו ונן למאבק
משפטי עם דרישה של ראשי הרשויות מאתמול להיפגש עם היועץ
המשפטי לממשלה כדי שיעצור את התהליכים ,אנחנו נמצאים בשנה של
ממשלות מעבר כשאין בעצם ממשלה שמקבלת החלטות ,ובעצם השרים
וזאת מהות הטענה ,השרים שפועלים סביב ההחלטות על תחנות הכוח
פועלים בחוסר סמכות ומנצלים איזה שהוא תפקיד שהיה להם ומניעים
את התהליכים במקביל.
תהיה כאן תכף סקירה של מהיר לעיר ,פרויקט תחבורה ציבורית
שהמדינה תקצבה בצורה די משמעותית לפני כמה שנים ,ועכשיו מתחיל
לקרום עור וגידים ומתחיל ביצוע בחלק מהרשויות גם שמסביבנו .הדבר
הזה מלווה בהליך ש יתוף ציבור שחלקו התחיל חלקכם נכחתם גם ,שבו
דיברנו כחלק מהרצון לבנות תכנית אב לתחבורה עם מומחי תחבורה,
שמייצרים עכשיו תכנית חלופית לתוכנית התחבורה הציבורית הפנימית
של העיר הוד השרון ,גם הדבר הזה אם יש לכם הערות או דברים שאתם
רוצים להוסיף עדיין יש זמן ,אבל ז ה חלק ממהלכים של שיתוף ציבור
שאנחנו מובילים בוועדה המקומית בקרוב ,יש תאריך בהמשך.
הפנינג שיתוף ציבור שמחולק ל  2 -חלקים .כשאנחנו עושים שיתוף ציבור
על תכנון עירוני ,מה זה תכנון עירוני ,מוביל את זה משרד רן וולף
אדריכלים ,בעצם אנחנו מייצרים אירוע לכל המשפחה סב יב הנושא של
תכנון עיר ,שיום אחריו מתבצע אירוע נוסף ,שהוא הפתיח לאירועי
שיתוף הציבור הנקודתיים סביב התוכניות להתחדשות עירונית .נקבעו
כבר תאריכים למפגשים השונים בשכונות ,ובעצם זה מהלך שנועד לשים
על השולחן את תכנית המתאר העירונית להתחדשות עירונית ,לשמוע את
ה-
יפעת קריב:

רק שאלה ,למה זה התעכב בשנה? בישיבת המליאה הראשונה דיברת על
הנושא הזה ,ובעצם עברה שנה כבר מאז אותה ישיבה  10חודשים.

אמיר כוכבי:

לא עברה שנה מאז.

יפעת קריב:

 10חודשים.

אמיר כוכבי:

גם אם הייתה ישיבה בספטמבר ,יש לוחות זמנים -

יפעת קריב:

אבל אמר תם שתטפלו בזה כבר אז באותה ישיבה ,אמרנו שזה לא יימשך
על פני השנה ,שהתהליך יהיה מאוד מהיר ,איך זה שרק עכשיו נקבעו
הדיונים?

אמיר כוכבי:

אני בטוח שאם תוציאי את הפרוטוקול את תראי ש -

יפעת קריב:

אני בדיוק מסתכלת עליו.

אמיר כוכבי:

נאמר חצי שנה מהישיבה האחרונה ,ואנחנו עומדים בזה ,הכול בסדר.
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אנחנו גם נוהגים לעשות -
יפעת קריב:

למה לקח כל כך הרבה זמן?

אמיר כוכבי:

אנחנו גם נוהגים לעשות את התהליכים כמו שצריך ,גם אם את רוצה
שהם יקרו יותר מהר.

יפעת קריב:

אני לא רוצה ,אתה הצגת בישיבה הצגה רשמית ,באמת מאוד יפה של
ההתחד שות העירונית ,באמת הייתה פה פרזנטציה מדהימה והבטחתם
שזה לא יתעכב ותצאו מיד לעבוד בשכונות.

אמיר כוכבי:

לא .אמרנו שאנחנו נעשה תכנית שתסייע לנו להבין איך אנחנו מייצרים
שיתוף ציבור עירוני סביב הנושא הזה ,וזה מה שעשינו .מאחר ואני בטוח
שאת תהיי נוכחות בכל המפגש ים ,אני אשמח שתחווי את דעתך גם בסוף.

יפעת קריב:

אז רק עוד שאלה אחת לחוות דעת שלי כרגע -

אמיר כוכבי:

אז שאלות נעשה בהמשך.

יפעת קריב:

לא ,אמרתי אם אתה תשמח אז אני מאוד אשמח כבר עכשיו.

אמיר כוכבי:

שאלות בהמשך ,שאלות בהמשך.

יפעת קריב:

רק שאלה ,רק כמה זמן י יקח התהליך לדעתך?

אמיר כוכבי:

יש תאריכים לתהליך ,אפשר יהיה להציג את זה גם בישיבה הבאה,
למרות שאני מזכיר...

יפעת קריב:

יש שאילתה בנושא הזה.

אמיר כוכבי:

אז יש תאריכים נסביר את התהליך שם.

יפעת קריב:

אוקיי ,אני רוצה לדעת.

יגאל שמעון:

מה מהיר לעיר?

יפעת ק ריב:

לא ,על התחדשות עירונית.

אמיר כוכבי:

לא ,על התחדשות עירונית.

יפעת קריב:

כבר היינו בדיון הזה.

יגאל שמעון:

התחלנו עם מהיר לעיר או שעוד לא?

אמיר כוכבי:

עוד לא יגאל ,תכף .אני בטוח שיש לך מה להגיד על הפרויקט ,ואני מצפה
לשמוע .בנוסף אנחנו נמצאים בשיח עם הוועדה המחוזית לגבי תכנית
המתאר ,מתוך רצון להגיע לאיזה שהיא הסכמה ביחד עם ועד הפעולה על
תכנית המתאר ,כשאנחנו מבינים שיש היום כמו שאמרתי מקודם איזה
שהיא תכנית שמאיימת לדרוס גם את העבודה שנעשתה בתוכנית המתאר,
וגם את היכולות של העירייה להגן על עצמה בתמ"א  , 48ואנחנו מנסים
לייצר שיח משותף למעשה בין ועד הפעולה לבין הוועדה המחוזית ,כדי
לראות איזה מההתנגדויות המוצדקות של ועד הפעולה אנחנו יכולים
לקבע בבסיס התוכנית .הדבר הזה קורה בכל מיני תהליכים מקבילים,
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כשהעדכון הוא שההצגה למועצה תיעשה בצורת מליאה שזימון אליה יצא
ב ימים הקרובים .אז אפשר להתחיל.
אתי ברייטברט:

אפשר להציג את התוכנית?

אמיר כוכבי:

מהיר לעיר.

יגאל שמעון:

מהיר לעיר?

אתי ברייטברט:

אנחנו נזמין את ה -

יגאל שמעון:

אני קודם כל מבקש להעיר הערה .חילקתם פה פלאייר מהיר לעיר ,זה של
עיריית הוד השרון?

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

מה לא? כתוב עיריית הוד השרון.

אמיר כוכבי:

זה פלאייר שמוציאה החברה .מה -

יגאל שמעון:

לא ,כי יש פה פלאייר שכתוב עיריית הוד השרון למעלה.

אביבה גוטרמן:

ממש התפלאתי.

יגאל שמעון:

לא ,אני רואה פלאייר יפה ,עצים ירוקים ,הכול פסטורלי פה ,כאילו
אנ חנו נמצאים באיזה שהוא מקום -

אביבה גוטרמן:

זה לא הוד השרון.

יגאל שמעון:

אני מחפש אם זה בהוד השרון ,אני לא רואה פה אפילו בניין אחד.

נאור שירי:

ספורטן.

אביבה גוטרמן:

איזה ספורטן?

יגאל שמעון:

זה ספורטן?

רן יקיר:

אתה מכיר את הוד השרון?

יגאל שמעון:

זה ספו רטן?

עדי ברמוחה:

רשום ספורטן.

יגאל שמעון:

אז בואו אני אלמד אתכם ,זה דרך רמתיים פינת רחוב הבנים דרך
מגדיאל.

אמיר כוכבי:

זה ז'בוטינסקי.

יגאל שמעון:

זה לא ז'בוטינסקי.

רינה שבתאי:

זה פינת ז'בוטינסקי.

יגאל שמעון:

זה לא פינת ז'בוטינסקי.

נאור שירי:

לפני שנ ייה אמרת שזה לא הוד השרון -

אמיר כוכבי:

די יגאל ,די להיות -
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רן יקיר:

לא יגאל זה מביך קצת.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

איפה אתה עושה כל כך הרבה מסלולים?

אמיר כוכבי:

יגאל לא הצלחנו להוריד אף בניין שאישרת ,הכול בסדר .אני מציע שאת
ההערות ואת השאלות ,בוא יש כא ן צוות.

יפעת קריב:

אבל רק אם כבר העליתם את התמונה הזאת שאמרתם ,המדרכה שם
שייכת לדרום השרון ולא להוד השרון ,האם דרום השרון מסכימה לזה
שהמדרכה תהפוך להיות מסלול...

אמיר כוכבי:

יש כאן צוות מקצועי שלם -

יפעת קריב:

אז נשמח לתשובה למי שעשה את התמונה.

אמיר כוכ בי:

שידע לענות לכם על הכול.

יפעת קריב:

דרום השרון מסכימים לזה.

אמיר כוכבי:

מי שעשה את התמונה זה גרפיקאי ,אני לא בטוח שאת רוצה תשובה
מהגרפיקאי.

יפעת קריב:

פשוט יגאל דיבר על התמונה ואמרתם שזה אפשרי ,רק נגיד שזה לא הוד
השרון האזור הזה ,חשוב שחברי המועצה יד עו את זה ,נכון? מה? אז
בואו תציגו את זה.

אמיר כוכבי:

אני אגיד על תכנית מהיר לעיר בהרחבה על מה שאמרתי מקודם ,תכנית
שהתחילה בקדנציה הקודמת.

רן יקיר:

מה אצל יגאל?

אמיר כוכבי:

אצל יגאל .להגיד -

יפעת קריב:

יגאל עשה כמה דברים טובים.

אמיר כוכבי:

להגיד שאהבתי אותה מהיום הראשון יהיה לא נכון ,ולכן אני לא אגיד
את זה.

יגאל שמעון:

אני אשלח לך את הצילום -

אמיר כוכבי:

אני כן אגיד -

יגאל שמעון:

שחתמתי על התוכניות ,שתקרין את זה לפחות שתראה שחתמתי.

אמיר כוכבי:

האמת שלא אתה חתמת עליהם ,אבל בסדר.

יגאל שמעון:

אני חתמתי.

אמיר כוכבי:

אז מישהו אחר שלח לי תמונה שהוא חותם .תבוא אחר כך אני אגיד לך
מי.

יגאל שמעון:

אני חייב.
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אמיר כוכבי:

אני רוצה רגע להגיד ברצינות ,אנחנו הולכים לא כהוד השרון ואפילו לא
כמדינת ישראל .בכלל בעולם אנחנו רואים את התופעה הזאת
לקטסטרופה תחבורתית ,לחוסר יכולת של ערים להתקיים או לתת שירות
לתושבים בגלל חוסר היכולת לנוע במרחב .אנחנו נמצאים בסיטואציה
מאוד מאתגרת נקרא לזה ,שהמדינה התחילה להבין את הבעייתיות
בנושא ומקדמת במיליארדים אני חושב בסכומי חסרי תקדים כל מיני
תכניות תחבורה שונות ומגוונות ,שיום אחד שהם כו לם יהיו משולמות
הם אולי באמת יאפשרו לנו לנוע במרחב הציבורי בלי רכב באופן קבוע,
אני מדבר על תכנית אופנידן שעכשיו לאחרונה ,אולי הייתי צריך להגיד
את זה בעדכונים ,השגנו את הסכמת משרד התחבורה כדי להצטרף לחלק
השני שלה ולחבר את העיר לרשת שבילי אופניים מטרופולינים  ,אני
מדבר על מטרו שהמדינה מתכננת ,והצלחנו להביא אותו כרגע לציר
שירות שישרת את כל דרך רמתיים ,ובשאיפה את אזור התעשייה נווה
נאמן .אנחנו מדברים על רכבת קלה שאנחנו מנסים לייצר קו שיגיע
למזרח העיר ,ואנחנו מדברים על הנת"צים נתיבי תחבורה ציבורית,
שאמורים לעשות  2דברים :אחד לשנות לגמרי את מפת התחבורה
הציבורית הפנימית בתוך העיר ,וגם על זה נדבר היום ,וגם לשנות את
היכולת שלנו לנוע החוצה .אז גם אם אנחנו לא אוהבים כל פרט ופרט
בתוכנית ,גם אם אנחנו לא היינו עושים את הדברים בדיוק ככה ,אנחנו
צריכים לראות איך הדברים מסתכלים  ,איך אנחנו כמקבלי החלטות
מנווטים את ההחלטות שלנו כדי שהאנשים שירגישו אותם בעוד , 15 , 10
 20שנה לא יזכרו אותנו ,אבל הם ירגישו שלפחות משהו טוב נעשה.
אני אגיד כבר עכשיו שכדי לקדם את פתרונות התחבורה הציבורית בעיר,
אז באמצעות יועצת התנועה שלנו נורית כספית ,שגם נמצאת כאן היום
אם יש שאלות ,אנחנו כבר מנסים לייצר חיבור לתוכנית מהיר לעיר לשלב
א' למקטע של כיכר מגדיאל סוקולוב ,מה שיאפשר לנו גם להסדיר את
הצמתים שכרגע נמצאים בכשל בגלל הכיכרות ,ואז גם להכשיר שם
תחבורה ציבורית שתשרת את תחנות האוטובוס ואת מרכז מגדיאל ,אבל
גם תסדיר סוף סוף את הכיכרות האלה ,ובעצם תייצר שם צמתים
מרומזרים שיקלו על התנועה .אז נראה לי שנתחיל.

אתי ברייטברט:

אנחנו נזמין את עדי קיין קרני ראש אינטגרציה ובקרה חטיבה מהיר
לעיר נתיבי איילון להציג את התוכנית.

עדי קיין קרני:

נעים מאוד ,תודה על ההמתנה .עד י קיין קרני ראש אגף בקרה
ואינטגרציה .לפני שרגע נכנס באמת לתוכנית ולפרויקט בהוד השרון ,אני
רוצה ממש בדקות ספורות רגע לעבור על המאקרו ,אי אפשר לדבר על
מהיר לעיר בלי להבין את הסביבה שאנחנו נמצאים בה ,ויש סרטון
שאנחנו רגע נציג אותו בהמשך .אבל באמת ראש העיר אמר את זה בצורה
הכי טובה שיש ,אנחנו הולכים לקטסטרופה תחבורתית ,מדינת ישראל
כבר מבינה את זה .היום מגדירים את המשבר התחבורתי כבר יותר חמור
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ממשבר הדיור ,וגם השר מכריזים היום על סוג של מצב חירום לאומי.
מצב החירום כי אנחנו רואים ואתם רואים בשקף הזה ,עוד ועוד רכבים
שעולים על הכביש .ואם אנחנו משווים את עצמנו למדיניות ה OECD -
כבר היום בעולם יש  600כלי רכב לק"מ כביש ממוצע ב  , OECD -אנחנו
בישראל עומדים היום כבר על  2,000כלי רכב לק"מ כביש.
המצב כבר היום אנחנו בין המדיניות הצפופות בעולם המערבי ,ולצערי
הבשורה היא לא לכיוון ה חיובי ,זה רק ילך ויחמיר .אם אתם רואים את
הגרף מצד שמאל ,אנחנו רואים את שטח הדרכים .יש עלייה בשנה של 5%
ו  6% -בשטח הדרכים ובגידול האוכלוסייה ,אבל תראו את הגרף האדום
עלייה של  17%בכמות רכבים פרטיים שעולים על הכביש .אין מקום
לסלול עוד כבישים עוד מחלפים ,לא משם יבוא הפתרון ,והפתרון הוא
בסוף תחבורה ציבורית .ואם זה לא מספיק אנחנו ממלאים היום בממוצע
ברכב נוסע  , 1מקדם המילוי הוא  , 1.2וגם הוא בעייתי .ואם אנחנו לא
נעשה כלום ולא נייצר באמת את מגוון הפתרונות האלה ,שמהיר לעיר
הוא אחד מהם ,כל אחד מאיתנו ואני לא מדברת רגע על ההפסד למשק
של  850מיליון שעות בשנה והפסד של  40מיליארד  ₪למשק בשנה ,כל
אחד שיושב פה בחדר יישב ויעמוד עוד  60דקות נוספות בפקק בפי 2
כבישים עמוסים ,אני לא יודעת אם ראיתם אתמול גם יש כתבות של
עמליה דואק ,כבר מדברים על זה כל יום על המשבר התחבורתי ,אנשים
לא מצליחים לעזוב את העיר לוקח להם  50דקות לצאת מהעיר ולשם
אנחנו מגיעים .אז באמת הבינו משרד התחבורה שהמטרה לייצר מגוון
פתרונות וזה רכבות קלות ורכבות ישראל ,אבל בסוף כל אמצעי הסעת
ההמונים שמקודמים היום במדינת ישראל האמצעי שמחבר ביניהם
והמייל האחרון הק"מ האחרון בסוף הוא באמצעות הרבה פעמים מערך
האוטובוסים ,ולכן הבינו שצריך לייצר אלטרנטיבה לרכב הפרטי ,וככה
בעצם התחיל פרויקט מהיר לעיר .ב  2016 -חתמנו אתכם ועם  16רשויות
מקומיות על הפרויקט.
אני רוצה להגיד שכבר היום מעבר ל  160 -ק"מ שחתמנו עם  17רשויות
בכל מטרופולין ת"א ,היום מצטרפות עוד רשויות שלא חתמו ,כי הם
מבינים שאין ברירה .אם זה גבעתיים שחתמו אז על חלק מאוד קטן
והיום עושים במרכז העיר ,ונס ציונה ורחובות ועוד ועוד רשויות
מבקשות לייצר נת"צים ,כי כבר מבינים שאין ברירה וזה הפתרון עבור
כולנו .אני ממשיכה ,מטרת הפרויקט העקרו נות שלו זה פרויקט בטווח
הקצר .במונחי תחבורה  5שנים לתכנון וביצוע זה טווח מאוד מאוד קצר,
באמת סיימנו את התכנון אנחנו יוצאים לביצוע והובלה ושיתוף פעולה
מאוד משמעותי עם העירייה ,בלי באמת הסיוע של ראש העיר הפרויקט
הזה לא יכול להתקדם ולא יכול לצאת לפועל ,המטרה לייצר רשת תנועה
רציפה ושיהיה לנו פתרון משלים לכלל אמצעי התחבורה האחרים .אז
כמו שאמרת כמה מיליארדים מושקעים ,יש פה  3.5מיליארד  ₪רק
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בתשתית של מהיר לעיר שנחתם ב  , 2016 -ואני לא מדברת על עוד כל
התשומות של התפעול ,שזה שדרוג הקווים והאוטובוסים שמדובר על עוד
סכום נכבד בנוסף לזה.
הפרויקט ממומן ב  100% -על ידי משרד התחבורה ,בדרך כלל פרויקטים
מסוג זה היו ממומנים במצ'ינג של  85%משרד התחבורה  15%השתתפות
הרשות ,פה ממומן ב  + 100% -תוספת של תמריצים לרשות לשימושים
בתחום התחבורה .מה כולל הפרויקט? קודם כל תשתית זה הנת"צ ,ותכף
אני אציג אותו בצורה מאוד מפורטת נענה על כל השאלות ,שזה סלילת
הנתיבים לתחבורה ציבורית ,שביל האופניים ,בכלל שדרוג המרחב
העירוני .שאלת גם על כל הנושא של מדרכה בצד השני ,אז גם חתומים על
ההסכם מועצה דרום השרון ,הם חלק מההסכם ,יש תיאום איתם גם עם
מהנדס המועצה וע ם כרגע ראשת המועצה ,אז הכול נעשה בתיאום מלא
ובוודאי שהפרויקט נמצא וחולש על  2הרשויות האלו בתיאום מלא.
שיפורים בטיחותיים וכל נושא של שדרוג התחנות וסביבתן ,ותכף נראה
איך נראית התחנה המתקדמת של מהיר לעיר.
יפעת קריב:

צריך להופיע גם הלוגו שלהם הייתי אומרת.

עד י קיין קרני:

מה?

יפעת קריב:

זה צריך להופיע גם הלוגו שלהם.

עדי קיין קרני:

אז זה כרגע להוד השרון וגם להם כשאנחנו פונים לתושבים שלהם -

יפעת קריב:

את מראה תמונה של הוד השרון אבל לפחות תהיי מדויקת.

עדי קיין קרני:

צודקת ,נכון .אנחנו נוסיף גם את שלהם ,נכון.

י פעת קריב:

אם זה להוד השרון צריך להיות תמונה של דרום השרון.

עדי קיין קרני:

רשמנו ,זו הערה נכונה.

יגאל שמעון:

הם הצליחו לבלבל אותי.

עדי קיין קרני:

בנושא התפעול -

יפעת קריב:

זה נראה יפה מידי.

עדי קיין קרני:

לא פחות חשוב מהנת"צ ,ומה שבסוף כולכם תראו והתושב ים מה שיסייע
להם בסוף ביום יום לעבור לתחבורה ציבורית ,זה לא רק שיהיה נת"צ.
זה שיהיה להם שירות אוטובוסים הרבה יותר טוב והרבה יותר מהיר.
ואם היום יש אוטובוסים שנוסעים פעם בשעה או לא מגיעים כי הם
עומדים בפקקים ,אנחנו לא נצליח להעביר אף אחד לתחבורה ציבורית.
ול כן במסגרת מהיר לעיר יש פה עבודה מאוד מאוד אינטנסיבית שראש
העיר מוביל ,לשנות ולתכנן מחדש את כל מערך קווי האוטובוס ברשות,
וזה אומר לשפר את אופן הפעלת הקווים ,להוסיף קווים ,לשפר את
תדירויות ,כל הנושא של עלייה מדלת אחורית שהנהג לא יהיה קופאי
ויוכלו לעלות מאחור  ,ושילוט מידע בזמן אמת כדי להנגיש את המידע
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באמת לציבור ולתושבים ותכולה נוספת זה ניהול אמצעי אכיפה
מתקדמים ,העדפה ברמזורים שתיתן עדיפות ברמזורים ,ותמרור וסימון
צירי העדפה .אני רגע חוזרת לסרטון מאוד מאוד קצר שממחיש איך זה
נראה.
משה חנוכה:

לפני הסרטון יש לי שאלה קטנה ,איך הפרויקט בשלב הבנייה שלו עשוי
להשפיע על בעלי העסקים במרחב הזה של דרך רמתיים? יש שם הרבה
מאוד עסקים שחוששים...

עדי קיין קרני:

נכון .אז במסגרת העבודות תישמר נגישות לכל בעלי העסקים במשך כל
תקופות העבודות .גם עברנו אחד אחד ,אנחנו עושים -

משה חנוכ ה:

אני אישית לא יכול בלי לאפה פעם בשבוע ,השאלה אם זה ייפגע השירות
הזה.

עדי קיין קרני:

מעבר ללאפה פעם בשבוע גם בעל העסק לא יכול שלא ייכנסו אליו
לקוחות ,ואנחנו יודעים שעבודה במרחב עירוני צפוף ובאמצע עיר דורשת
עבודה בפינצטה ודורשת שכל פעם חלק קטן יהיה פתוח ו עובדים -

אמיר כוכבי:

או במלגזה בשביל משה.

משה חנוכה:

לא ,הוא פשוט פה גם הנציג של השווארמה.

אמיר כוכבי:

יציגו את העבודות ואז אתם תראו למה זה זה.

עדי קיין קרני:

למה תתא פ שר הנגישות .אז רגע סרטון קצר.

נאור שירי:

צריך להתייחס לבעלי עסקים במועצה אזורית דרום השרון.

משה חנוכה:

הוא סיפר בדיחה.

*** מוקרן סרטון ***
עדי קיין קרני:

עכשיו בואו נדבר רגע על הפרויקט פה בהוד השרון .דיברנו על המאקרו
מבינים את הצורך .מה אנחנו הולכים לשפר? אז אמרנו גם את המהירות
של התחבורה הציבורית באמצעות סלילת נתיבי תחבורה ציבורית ,את
ה תדירות ,את האמינות ,את הנגישות והנוחות ,ובסוף זו המפה .זו
המפה ,אתם רואים באמת מפת הפרויקט מצד שמאל שבעצם רואים את
כל המטרופולין ,יש מעט מאוד נת"צים קיימים היום בעיקר רק בעיר תל
אביב ,אין כמעט נת"צים ברשויות אחרות ,ובעצם מהיר לעיר מרשתת את
כל מטרופולין תל אבי בנת"צים.
אגב מסביבתם גם כפר סבא כבר בביצוע ,ערים נוספות בביצוע הרצליה
חנכה עכשיו את הרת"צ – רחוב תחבורה ציבורית הראשון לא מזמן,
והפרויקט מתקדם ויוצא לביצוע כבר כמעט ברוב הרשויות המקומיות
ובחלקו כבר יצא לביצוע .אנחנו רואים באמת את דרך רמתיים ,כאשר
מדוב ר על נת"צ ימני ,וזו העיר היחידה שהייתה פה אפשרות להוסיף
נתיב ,בכל יתר הרשויות אין מה לעשות יש זכות דרך קיימת ,צריכים
לקחת נתיב מהרכב הקיים או על חשבון חניות ,ופה בעצם יש הזדמנות
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מדהימה לעיר גם לקבל נתיב לתחבורה ציבורית ,ובלי לפגוע בקיבולת
הקיימת של הרכב הפ רטי ,אנחנו יודעים שרק ילך ויעלה ,ותעלה כמות
הרכבים ,אבל יש פה איזה שהוא יתרון מאוד מאוד גדול לעיר ,המחיר פה
הוא באמת מאוד קטן לעומת התועלת ,אז יש פה תוספת נתיב .גם שבילי
אופניים אתם רואים ,יותר טוב במפה המודפסת ,אבל בצד המזרחי יש
שביל אופניים קיים ,אנחנו מ ייצרים עוד שביל אופניים נוסף רציף בצד
השני ,כי חלק מרחוב תחבורה ציבורית הוא גם רחוב של שבילי אופניים
ומדרכות רחבות.
רפאל בן מרדכי:

רוכב אופניים הפריע לי שזה נעצר ,על פי השרטוט של הגרפיקאי ,דרך
האופניים המערבית נעצרת ברחוב החרש ,ואני רוצה להגיע לתחנת
הרכבת .

עדי קיין קרני:

אז לגבי רציפות שביל האופניים -

אמיר כוכבי:

בסגולה? תחנת רכבת בסגולה?

רפאל בן מרדכי:

אני מדבר על סגולה בצד הזה כמובן.

עדי קיין קרני:

אז אנחנו מייצרים איפה שאנחנו יכולים לתת שביל העדפה נפרד  ,אנחנו
נותנים .לפעמים לצערנו זכות הדרך לא מאפשרת את זה ,ויש מקומות
שאי אפשר מבחינת זכות הדרך לתת ולייצר שביל אופניים נפרד .כן צריך
להבין שבסיום הפרויקט שלנו בהמשך של ציר  402זה פרויקט שנתיבי
ישראל מקדמים וגם הולכים להמשיך את הנת"צ על כביש  40עד לפתח
תקווה ,וגם מתחבר לנת"צ בכביש  , 5זאת אומרת הרשת תמשיך .ולכן
המשך הפרויקט שמקודם על ידי נתיבי ישראל ,צריך לראות באמת
בתחולה אם יש אפשרות או אין אפשרות ,נבדוק איתם.

אמיר כוכבי:

אז אני יכול לעדכן שאחרי עבודה רבה מול משרד התחבורה ונתיבי
ישראל ,לפני שבוע קיבלנו התחייבות של נתיבי ישראל להשלמת הנת"צ,
שבעצם מאפשר גם תחבורה ציבורית עד תחנת הרכבת סגולה וצומת
סגולה אחרי זה ,ובמקביל נתיב אופניים גם .הם מבחינתם מתוקצבים
כבר לפרויקט ,והם אמורים לבצע אותו עד אמצע  , 2021זאת אומרת
במקביל -

יגאל שמעון:

שבילי אופניים?

אמיר כוכבי:

נת"צ עם שביל אופניים.

רפאל בן מרדכי:

נת"צ ושביל אופניים.

יגאל שמעון:

כל הכבוד.

אמיר כוכבי:

בעצם זה מכפיל את הנת"צ הזה ,כי התכנון המקורי היה לעשות בפתח
תקווה ולעשות בהוד השרון ולא לעשות את החיבור הזה ,כי זו חברה
מתכננת אחרת גוף אחר שטחים אחרים ,והחיבור הזה שנוצר עכשיו
בעצם יהפוך את זה לנת"צ הרבה יותר משמעותי.
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יגאל שמעון:

לא אשכח שאת שבילי האופניים שאישרנו כמה התנגדתם לזה ,כמה
התנגדתם.

רפאל בן מרדכי:

יגאל ,אני ממש לא זוכר שהתנגדתי.

יגאל שמעון:

לא בתקופה שלך רפי.

ארנון אברמוב:

גם אני לא התנגדתי יגאל.

יגאל שמעון:

זה לא בתקופה שלך.

יפעת קריב:

אני לא מתנגדת היום.

יגאל שמעון:

שבילי אופניים 50 ,ק"מ שבילי אופניים.

יפעת קריב:

אנחנו לא מתנגדים היום.

יגאל שמעון:

מי בעד? כולם נגד.

יפעת קריב:

תראה איזה הבדל באופוזיציה.

יגאל שמעון:

אני חתמתי על זה.

אמיר כוכבי:

כי לא היה בדרום השרון יגאל לא הבנת .אפשר להמש יך.

עדי קיין קרני:

אז היום אין לכם העדפה קיימת בעיר ,אין פה בעצם נתיבי תחבורה
ציבורית ,אנחנו סוללים עוד כ  6 -ק"מ של נתיבי תחבורה ציבורית .יש
לכם כמעט  2ק"מ של שבילי אופניים ,אנחנו מוסיפים עוד  2.5ק"מ ,ככה
שתהיה גם רציפות וגם שבילי אופניים מונגשים ונוחים .ה השקעה בעיר
שמשרד התחבורה משקיע בפרויקט הזה ובשדרוג מרחב העירוני ,זה לא
רק הנת"צים זה המדרכות ,זה שבילי האופניים ,מדובר על  120מיליון ₪
בתוספת של כ  18 -מיליון  ₪תמריצים שמושקעת בעיר ובפיתוח שלה.
מעבר להוספת נתיבים לתחבורה ציבורית ושבילי אופניים ,אנחנו
משדרגי ם ומנגישים את המרחב הציבורי .מחדשים את התשתיות,
תקשורת ,ניקוז ,מים ,הטמנת חשמל במקטעים מסוימים .מציבים תחנות
אוטובוס חדשות וחכמות ,תכף נראה לכם אותם .מסדירים מדרכות ואי
תנועה ,שדרוג כל מערך התאורה בציר ,ופיתוח נופי .יש עצים שצריך
לכרות או להעתיק ,אבל אנחנו נוטעים הרבה יותר עצים מאלה
שמורידים ,ובסוף מאזן העצים הוא חיובי ,ותכף אני אציג אותו .סביבת
התחנה ,התחנות של מהיר לעיר ,קודם כל נתחיל עם התחנות הקיימות
היום.
התחנות היום שקיימות לא שומרות ולא דואגות לרמה המיטבית
למשתמשים בהם מפני מזג האוויר אם זה גשם אם ז ה שמש ,והם תוכננו
משיקולים עיצוביים כאלה ואחרים .הסיפור המצחיק בעיניי או פחות
מצחיק למה הגג של התחנות הוא עגול היה בכלל בשיקולי בטיחות ,שלא
יהיה מטען על התחנה .היום יש פה מעצב במסגרת מהיר לעיר אדריכל,
שזה תפקידו וההתמחות שלו ,לעצב תחנה שתהיה מותאמת לנוסעים גם
מבחינת הגנה מרבית משמש ,מגשם ,מערכות מתקדמות של מידע ,בכל
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התחנות יש שילוט מתקדם שאפשר ללחוץ ולראות לאן רוצים להגיע
באיזה קווים ,מתי הקו הבא מגיע ,מודולריות והתאמה לפרויקט בהתאם
לרוחב המדרכה ,התחנות יכולות להיות צרות יותר רחבות יותר ,וכמובן
התאמה לתקנות הנגישות ,מונגש גם לנכים ,אפשר להוריד את המסך
לגובה של כיסא גלגלים ,יש פה נגישות גם לשמיעה ותחזוקה בת קיימא,
ככה נראות התחנות .זה דוגמא ,אנחנו כרגע במכרז התחנות ,הצבנו
סככה מסוג זה כבר היום בהרצליה ברת"צ ,ויש שילוט חכם בכל אחת
מהתחנות ,כדי באמת לשפר את השי רות לנוסעים ולמשתמשי התחבורה
הציבורית .אז הנה אנחנו רואים בספורטן דוגמא של שביל האופניים של
הנת"צ הימני מצב של היום מול המצב החדש .בנווה נאמן קצת חשוך
בתמונה ,אבל רואים גם את הנת"צ והרחבת שביל הולכי הרגל.
בנושא של התפעול ,אז חשוב לציין שאנחנו מסתכלים לתוצ אות של בואו
נגיד פעולות הרבה יותר קטנות מהפעולה שנעשית פה ביחד עם ראש העיר
בהוד השרון ,ואנחנו רואים לדוגמא בהרצליה שלקחו כמה קווים בעיר
אפילו בלי התשתית של התחבורה הציבורית ,שינו אותה וייעלו אותה מ -
 9קווים סיבוביים הפכו אותם ל  2 -חוצים ארוכים ,שעות הפעילות שלהם
יסתיימו מוקדם ,האריכו את שעות הפעילות ,הוסיפו תדירויות ,ובשנה
יש עלייה של  160%במספר הנוסעים.
מה שהנתונים האלה מראים זה כשיש תחבורה ציבורית טובה ,אנשים
משתמשים בה ,ואנשים עוברים כשיש להם אלטרנטיבה .אותו דבר עשינו
בראשון לציון ממש לא מזמן ,פעימה שהיית ה לאחרונה רק במרץ ,וכבר
יש גידול מאוד משמעותי במספר נוסעי התחבורה הציבורית .ופה אנחנו
בעצם מתכננים ביחד עם הצוות המקצועי של העירייה ויכול להיות וזה
משהו שאנחנו עובדים עליו ונציג אותו גם אחרי שיתוף ציבור ,את
הממצאים והמסקנות לראש העיר בפגישה ייעודית נוספת ,והמטרה
ליצור את כל התחבורה הציבורית היעילה ביותר לשנת היעד , 2025
ולגזור פעימות יישום למתי נכון להתחיל להפעיל אותה .המטרה בתוכנית
התפעולית ,אני חוזרת שקף אחורה ,זה לקחת בחשבון את כל אמצעי
התחבורה הציבורית האחרים שמקודמים את רכבות ישראל את הרקל"ים
ואת כל מה שאנחנו יודעים שייקרה בעיר ,כל הבינוי העתידי ונתונים
מהלמ"ס ותוכניות בינוי ,כדי לראות מה בסוף יהיה צפי הביקוש
לתחבורה הציבורית ,וכבר היום להתאים אותה לביקושים העתידיים.
המטרה לשפר את רמת השירות במערכת של התחבורה הציבורית ,זמני
הנסיעה ,הכיסוי והאמינות של התח בורה הציבורית .הרי בסוף אם רוצים
באמת להשתמש בזה ,להגיע לאסוף ילדים מגן או מבית ספר או להגיע
לפגישה בזמן והאוטובוסים מגיעים פעם בשעה ,לא עשינו בזה שום דבר.
ולכן המטרה היא לשפר את כל שירות מערך קווי האוטובוסים .איפה
אנחנו היום מבחינת התהליך? הפרויקט הותנע ,אני מדברת כרגע על
התפעול ,על שינוי מערך הקווים של האוטובוסים .ניתחנו את המצב
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הקיים בעיר ,גובשה תפיסה תפעולית ונערך פה כנס שיתוף ציבור באמת
בין הרשויות הראשונות שהובילה את הכנס שיתוף ציבור ,ויש פה אמירה
מאוד משמעותית לתושבים של לצרף אותם ולקחת אותם כחלק מת הליך
התכנון ,שאני חושבת שזה דבר שהוא בכלל לא מובן מאליו .היה מפגש
באמת עם התושבים 3 ,מפגשים באותו יום ,אנחנו יכולים לעשות לזה,
נחשוב ביחד עם העירייה סקר משלים ועובדים על הממצאים ונציג את זה
באמת לראש העיר בקרוב.
קצת על השירות הקיים היום בהוד השרון ,יש פה  35קווים ברמות
שירות שונות .הכיסוי הוא בעיקר בציר הראשי ולא מספיק בתוך
השכונות .התדירות ושעות הפעילות לא עומדים בהנחיות משרד
התחבורה ,אנחנו בפחות מהמינימום הנדרש ,יש פה שדרוג ותוספות
שירות משמעותיות שצריך לעשות ,אין תעדוף לתחבורה ציבורית כנתיב
ייעודי ,ואין תשתיות תפעוליות אם זה מסופים ,בסוף היום האוטובוסים
צריכים להחנות איפה שהוא .אז באמת יש פה כמה תמונות משיתוף
הציבור ,הגיעו כ  200 -תושבים ,אזרחים ותיקים ,בני נוער ,בעלי משפחות,
ראינו באמת מגוון אוכלוסייה שהגיע להשתתף בתהליך התכנון ,היה
סיור בין המפות ,ובסוף לוקחים באמת את ההערות שלהם במהלך
התכנון ואפשר לתכנן יותר טוב את התחבורה הציבורית כשהתושבים
לוקחים בזה חלק .בנושא של ניהול ומהלך התכנון ,תהיה גם העדפה
ברמזורים ,העדפה אקטיבית ,ואכיפה כדי בסוף משקיעים את כל ה 120 -
מיליון  ₪האלה בתשתית ,המטרה שמי שייסע בשעות ה פעילות של
התחבורה הציבורית היא תהיה התחבורה הציבורית ולא רכבים פרטיים.
בנושא קשרי קהילה ובכלל תקשורת ,גם מבינים שיש פה תהליך לא
פשוט ,שאלתם לגבי המסחר ולגבי תושבים ,יש פה ליווי תקשורתי של
קשרי קהילה חברה שבסוף יש פה נציג גם שטח וגם נציג יום יום בזמן
העבוד ות ובזמן הביצוע לתת מענה לבעיות שיש בשטח ,לשאלות ,לחסמים
שעולים כדי לפתור את זה כמה שיותר מהר .משרד דוברות שעוזר לנו
בכל הנושא של תקשורת ,ואנחנו הולכים לצאת בקמפיין הסברתי סדר
גודל של סוף רבעון ראשון של  ... 2020באמת להסביר על מהלך מהיר
לעיר כי כבר רוב הרשו יות יהיו בביצוע עד אז .יש לנו סל מאוד רחב של
כלי הסברה בדיגיטל ,במפגשים ,בכנסים ,אנחנו גם נעשה כנס ציבור נוסף
ובאמת כל דבר שיידרש מעבר לזה אנחנו נותנים את כל סל הכלים ,כדי
שהציבור ידע מה הולך לקרות ,יהיה שותף לזה לענות לפניות ציבור
ולתת את המענה בכל שלב.
יפעת קריב:

רק בשקף האחרון לא רשום שנה ,תחזרי רגע אחורה ,פשוט התאריכים.

עדי קיין קרני:

זה סל כלי ההסברה שעומד לרשות העירייה וכל פעם אנחנו חשובים מה
נכון לאותו שלב -

יפעת קריב:

אז מה זה התאריכים האלו?
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עדי קיין קרני:

עכשיו ,מיפוי צרכים לבעלי עסקים נעשה עכשי ו בימים האחרונים ,כנס
תושבים צפוי ב . 9.12.19 -

יפעת קריב:

. 9.12.19

עדי קיין קרני:

נכון ,כן כל השנה הזאת.

יפעת קריב:

ב  23 -מפגש שיתוף ציבור זה ב ? 2020 -

עדי קיין קרני:

היה מפגש שהתקיים.

יפעת קריב:

מה שהיה ,אז למה אין פה שנה?

עדי קיין קרני:

לא ,לא ,מפגש שית וף ציבור שהיה בספטמבר האחרון.

יפעת קריב:

לא ,שיתייחסו לשנה.

עדי קיין קרני:

את צודקת ,הכול ב . 2019 -

יפעת קריב:

אז תרשמי.

עדי קיין קרני:

בסדר.

יפעת קריב:

פשוט יש עוד המשך.

עדי קיין קרני:

בסדר גמור ,מדובר על  2019מה שעשינו לפני הביצוע.

יפעת קריב:

יש תאריך המשך.

עדי קיין קרני:

ונמשיך כמובן גם ב  , 2020 -ללוות את הביצוע באותו אופן .מנשר שחולק
לבעלי עסקים להסביר להם מה הולך להיות ,מה צפוי ,כמה זמן העבודות
יימשכו ,ובהמשך גם אנחנו נציג להם את הסדרי התנועה .ואנחנו רואים
ממחקרים בעולם שבסוף רחוב של תחבורה ציבורית ר ק מסייע לבעלי
עסקים בתוואי .יותר הולכי רגל ,יותר תנועה של המסחר ובסוף יש פה
שיפור למרחב העירוני .מאזן עצים ,אני לא חושבת שצריך להיכנס לכל
המספרים ,אם תרצו זה נמצא פה ,אבל בסוף היום יש על התוואי 731
עצים ,יש  437לשימור ,אני מסתכלת על הסך הכול על השורה התחתו נה,
 260שצריך לכרות 34 ,להעתיק ונוטעים עוד  1,266עצים חדשים ,סך
הכול המאזן הוא חיובי ,עלייה של  37%במספר העצים כי גם הצללה הוא
חלק ממרכז עירוני -

יפעת קריב:

התהליך של הכריתה של העצים מלווה בארגונים ירוקים שרואים איזה
עצים כורתים ואיזה מעבירים לשימור?

עדי קיין קרני:

גם יש לנו בצוות את היועצים בתחום ,וזה ביחד עם אישור פקיד היערות,
זאת אומרת זה לא משהו שעושים בלי פקיד היערות.

יפעת קריב:

והנושא הזה של כריתת עצים גם נכנס לתוך התהליך של שיתוף ציבור?

עדי קיין קרני:

כריתת עצים זה לא משהו שנעשה באמצעות שיתוף ציבו ר -

יפעת קריב:

את יודעת שלהזיז עץ זה לא דבר כזה פשוט -
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עדי קיין קרני:

זה נעשה באמצעות כל גורמי המקצועי שאמונים על זה ,עם פקיד
היערות -

יפעת קריב:

אבל פה בעיר מי היה שותף לזה בעיר שלנו?

עדי קיין קרני:

בעיר זה חלק מתהליך התכנון ההנדסי ,זה לא משהו שמוצג לציבו ר מעבר
לזה.

יפעת קריב:

לא ,אבל אם מדברים על תהליך של שיתוף ציבור אני חושבת שדווקא
הנושא הזה הוא נושא שחייב לעשות בו שיתוף ציבור .ואם את עושה
תהליך אז לא יכול להיות שלא הצפתם את זה בתהליך של שיתוף
הציבור.

עדי קיין קרני:

אז בואי נדבר רגע על תהליך שיתוף ציבו ר -

יפעת קריב:

כי העתקת עצים זה לא כזה דבר מסובך,

עדי קיין קרני:

במהלך התכנון ...איזה עצים ואיפה צריך לכרות ,לפי שיקולים הנדסיים
בסוף כדי לייצר את הנת"צ .יש בסוף שיקולים הנדסיים של בטיחות
ושיקולים של נגישות ושיקולים מקצועיים שנכנסים עם כל היועצים
ואנשים מ קצועיים שמתכננים את הפרויקט ,שלפי המלצות שלהם אנחנו
יודעים איפה צריך ואיפה לא להזיז או להעתיק או לכרות את העצים,
ואם תרצי מעבר לזה גם נוכל לעשות ונוכל לפרט מעבר לזה על התהליך
שנעשה -

יפעת קריב:

אני חושבת שזה חלק מתהליך שיתוף ציבור.
כן ,נשמח שתפרטי ,תפרטי אז כן כן.

עדי קיין קרני:

לשיקולכם מה שתרצו לעשות מעבר תנחו אותנו .גם בנושא מאזן חניות,
יש פה יחסית לפרויקט בסדר גודל כזה -

יפעת קריב:

אני רואה שעברת שקף ,איפה ישתלו העצים החדשים?

עדי קיין קרני:

ברוך הוא מנהל הפרויקט.

יפעת קריב:

אז אתה עוקר וגם שות ל באו תו אזור? אי אפשר פשוט לעשות העתקה?

ברוך (נ צ י ג ה פ ר ו י קט)  :אני מזכיר שאנחנו מוסיפים פה בעצם נתיב נוסף שלא קיים ...,שיש עצים
שהם יורד ים  ,גם העצים שנמצאים במפרדה בעצם אנחנו עוקרים אותם,
כורתים אותם יותר נכון ,והעצים ייכנסו לתוך זכות הדרך של דרך
רמתיים.
אמיר כ וכבי:

יש עצים שאפשר להעתיק אותם ואותם מעתיקים ,היא דיברה על מספר
עצים שמועתקים.

יפעת קריב:

 37עצים מעתיקים.

אמיר כוכבי:

יש עצים שאי אפשר.

עדי קיין קרני:

לא תמיד אפשר ,עצים בוגרים יש איתם -
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אמיר כוכבי:

את הדקל את לא יכולה להעתיק.

עדי ברמוחה:

. 34

אמיר כ וכבי:

דקלי הנוי האלה אי אפשר להעתיק אותם.

יפעת קריב:

צריך לבדוק מה עושים.

עדי קיין קרני:

שוב ,יש אדריכל נוף שמלווה את כל התהליך הזה ,נוכל באמת לפרט...

יפעת קריב:

אני מבקשת מעיריית הוד השרון לצרף גם מישהו מהעירייה לתוך
התהליך הזה של כריתת העצים ולבחון -

ע די קיין קרני:

כל התהליך הזה נעשה...

יפעת קריב:

שיהיה מישהו שמומחה בנושא הזה מישהו מהירוקים ,מישהו שיכול
ללוות -

אביבה גוטרמן:

יש גם מומחה בעירייה.

יפעת קריב:

אמרת שזה לא מישהו מהעירייה ,אמרת שזה מישהו -

עדי קיין קרני:

לא ,לא ,לא ,בוודאי שעם העירייה.

אביב ה גוטרמן:

יש לנו פקיד יערות שלנו.

יפעת קריב:

שהוא היה מעורב בכל התהליך?

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

ממילא כל עצי הדקל האלה רקובים.

יפעת קריב:

ומה אתם שותלים במקום עצי הדקל שאתם מוציאים?

ברוך:

יש רשימה מסודרת של עצים שגם אגב הוצגו לעירייה ...על ידי העיר ייה.

עדי קיין קרני:

מה שברוך אומר שיש רשימה מסודרת.

ברוך:

מה שאני אומר שיש רשימה של עצים שאנחנו הצגנו אותם -

יפעת קריב:

יש לך את זה פה במצגת?

עדי קיין קרני:

לא.

ברוך:

יש רשימה של עצים שאנחנו הצגנו אותם ,הוצגו פה לעירייה לכל גורמי
המקצוע תואמו עם העירייה  ,כלומר עם גורמי המקצוע ...עצים שבעצם
מותאמים לעיר ,מותאמים מבחינת אחזקה מבחינת מה שהעירייה רוצה,
אני אומר רן מירון אלי אדר ע י ראו אישרו גורמי מקצוע בעירייה ,הכול
שקוף והכול תהליך שנמשך פה כשנה וחצי ואנחנו בסיומו.

אמיר כוכבי:

במצגת הבאה שנציג למועצה ביחד ע ם תהליכי התכנון של הזה ,נביא גם
את -

עדי קיין קרני:

אנחנו נפרט ונביא גם את אדריכלי הנוף שיתנו מענה מפורט.

יפעת קריב:

שיהיה הסדר ירוק גם לנושא -
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עדי קיין קרני:

בסדר גמור.

אביבה גוטרמן:

אמיר ,תרשה לי רק להציע איזה שהיא הצעה לגבי עצים באופן כללי ,יש
המון עדים לזה שמורידים איזה עץ ,אני יודעת שחייבים ,אנשים לא
יודעים ,כדאי לעדכן ,פשוט להגיד זה בגלל שזה חולה וכו' וכו' ,חבל
סתם -

יפעת קריב:

זה לא בגלל שזה חולה -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,יש הרבה מקרים שצריך.

אמיר כוכבי:

קודם כל עשינו -

אביבה גוטרמן:

מפריע מה זה משנה ,אבל רק פשוט אם האנשים יודעים מראש זה פחות
מעורר סערה.

אמיר כוכבי:

נכנס לתוקף ,אני אגיד ונחזור לעניין ,נכנסה לתוקף הנחיה שנתתי לפני
כמה חודשים ,והיום כל עץ שמיועד לכריתה גם המסמכים של האגרונום
שקבע שהוא מיועד לכריתה וגם המסמך המאשר של פקיד היערות ,למה
שני הם? כי המסמך של פקיד היערות אין בו פרטים ,אז אנחנו מצרפים
גם את המסמך של האגרונום ,זה מופיע באתר ופיזית על כל עץ שמיועד
לכריתה ,שמים הודעה כדי שהתושבים ידעו ,כי יש גם הליך התנגדויות
לדבר הזה .נגיד עכשיו בתכלת יש הליך התנגדויות בגלל שזו פעם ראשונה
גם חרגנו בלוחות הזמנים ,והבאנו את פקיד היערות הארצי ,והוא גם
ממנה אגרונום מכריע .זה כמו שמאי מכריע יש גם אגרונום מכריע ,כדי
שאנחנו נראה מה באמת עושים שם עם העצים .אבל התהליך קיים
אנשים יכולים היום אם הם מסתכלים על מה יש על העצים ,הם יכולים
לראות שיש כוונה לעשות אית ם משהו.

יפעת קריב:

אז מתי מתחיל התהליך עם העצים? כי אתם בסוף התהליך.

אמיר כוכבי:

לא ,אנחנו עוד לא בסוף -

עדי קיין קרני:

לא ,התהליך הוא במהלך הביצוע.

יפעת קריב:

לא ,מתי תצא הודעה עצים שאותם צריכים לכרות?

אמיר כוכבי:

זו לא אותה סיטואציה ,הכוונה היא לכריתה שנעשית לא במסגרת
פרויקט כזה .פרויקט כזה זה מעודכן ביחד עם כל הפרויקט.

יפעת קריב:

אבל גם על העצים האלה יהיה את מה שאתה אמרת.

רן יקיר:

הוא דיבר על עצים שנכרתים בלי קשר לתוכנית מהיר לעיר.

רינה שבתאי:

בלי קשר למהיר לעיר.

רן יקיר:

מידי פעם בגלל מחלות נכרתי ם עצים.

יפעת קריב:

לא ,אבל עצים זה עצים.

רינה שבתאי:

כתוצאה ממה שאביבה ביקשה.
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עדי קיין קרני:

אנחנו נעביר את הדו"ח -

יפעת קריב:

כל עץ שעומד לפני כריתה יש עליו דיון.

אמיר כוכבי:

שיתוף ציבור לא נעשה כדי לסמן וי ולא כדי -

אביבה גוטרמן:

תגידי על כל עץ נעשה עכשיו דיון?

אמיר כוכבי:

שנייה ,ולא כדי לעשות בכאילו ,אנחנו משתפים במקום שבו יש לתושב
את יכולת ההשפעה על הדבר .לפרויקט בסדר גודל כזה ,כשהפרויקט
עצמו מפצה על הצמחייה הירוקה ,וזה עוד בלי קשר לתוכניות פיצוי
שהעירייה מתכננת מבחינת הצללה לאורך הרחובות ,אין משמע ות לזה,
זה חלק מהפרויקט זה מה שקורה.

יפעת קריב:

למה אין משמעות? לא הבנתי למה אין משמעות ,לא הבנתי.

אמיר כוכבי:

לשים על העץ שנמצא על אי תנועה בכביש מהיר .אני מקווה שאת לא
תעצרי כדי לרדת לראות מה כתוב שם.

יפעת קריב:

אפשר לשים בתחילת הרחוב על כל העצים.

אמ יר כוכבי:

גם תחילת הרחוב הוא בכביש מהיר.

יפעת קריב:

בדרך רמתיים פינת ז'בוטינסקי ליד הספורטן ,הנה בדיוק כאן אפשר
לשים שלט.

אמיר כוכבי:

ברחוב הבנים כן אוקיי .בואי נמשיך -

עדי קיין קרני:

אני ממשיכה למאזן החניות -

יפעת קריב:

על השטח של הוד השרון.

עדי קיין קר ני:

אז בנושא החניות באמת יש יחסית מעט מאוד חניות ,אנחנו באמת
בפינצטה מנסים לראות כמה חניות לשמר ולא לבטל .יש פה  49חניות על
התוואי ,מתוכם יישארו עוד  , 23סך הכול מורידים  , 27אבל אנחנו כן
מוסיפים ,וזה גם בתיאום עם בעלי העסקים על התוואי מקומות של
פריקה וטעינה  ,ויש פה גם את המאזן השלם ובתיאום גם עם העירייה
וגם עם בעלי העסקים בתוואי .אז זה בגדול ,בסך הכול חשוב לי לציין,
גם בסוף הוד השרון רואה את הוד השרון אבל בהשוואה לרשויות
האחרות אני חושבת שגם הנושא של שיתוף הפעולה של העירייה הוא
באמת חשוב ומדהים כדי לתת לתושב ים אלטרנטיבה אמיתית לרכב
הפרטי ,כי עוד שנה עוד שנתיים עוד חמש שכולם יעמדו בעוד כמו
שאמרנו  60דקות נוספות בפקק יש אופציה אחת והיא תחבורה ציבורית,
כדי שמי שירצה לבחור בה תהיה לו את הדרך.

אמיר כוכבי:

נגיד רגע לפני השאלות שהמהלך הזה ,שנייה לפני השאלות ,היה יכ ול
להיות הרבה אפקטיבי ,אני לא זוכר אם אמרתי את זה אבל המדינה
התחילה את התהליך במקומות שבהם לא נדרש שינוי סטטוטורי .ואנחנו
פה מוסיפים נתיב שזה גם יחסית בונוס וגם לא נדרשים הליכים של
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הפקעה .הדבר ההגיוני כמובן היה לעשות זה להמשיך את הנתיב הזה
לתוך צומת רעננה ,אבל שמה באמת זה קרקעות של דרום השרון מה
שמחייבים הליכים סטטוטוריים שלהם -
עדי קיין קרני:

וגם את זה אנחנו בודקים.

אמיר כוכבי:

אם יש פה מי מחברי המועצה שמקושר שם אולי אפשר לקדם את הרעיון
לטובת תחבורה ציבורית לכולם.

רפאל בן מרדכי:

משרד האוצר יעשה...

יפעת ק ריב:

אני משערת שלראש העירייה יש יחסי עבודה טובים עם דרום השרון -

אמיר כוכבי:

יש שאלות?

יפעת קריב:

בנוהל הראשי ולא בקשרים.

רפאל בן מרדכי:

שאלות .אני שואל לגבי כביש  4שהוא חלק מהמפה ,אבל אני מבין שהוא
לא חלק מהפרויקט ,אני מבין או הגיע לאוזניי ואני גם רואה שיש שם
פעולות פיתוח שכוללות הוספת נת"צים ,והאם את הולכת לדבר על זה?

אמיר כוכבי:

לא.

עדי קיין קרני:

אני אענה לך ,כביש - 4

רפאל בן מרדכי:

אז אני שואל לעניין הזה  2שאלות ,האם יהיו שם בנוסף לנת"צ ,האם
יהיה תחנות שאנשי הוד השרון יוכלו להשתמש בהם ,שאלה ראשונה.
ושאלה שנייה הקבועה ,האם גם שמה יהיו נתיבי אופניים או לא?

עדי קיין קרני:

על כביש  4אתה שואל.

רפאל בן מרדכי:

כביש . 4

עדי קיין קרני:

כביש  4היום כבר בביצוע בחלקים ממנו על ידי נתיבי ישראל גם במסגרת
מהיר לעיר הבינעירוני ,כל המטרה הרי לעשות רשת רציפה ,אז נתיב י
איילון מקדמת את העירוני ונתיבי ישראל את הבינעירוני וכביש  4כבר
בביצוע ,עבודות שאתם רואים הם ליצירת נת"צ .אני לא מכירה ששם
מתוכנן שביל אופניים ,אני אבדוק את זה ,זאת אומרת זה עבודה של
נתיבי ישראל.

אמיר כוכבי:

אופנידן שלב א' לא?

עדי קיין קרני:

אופנידן חלק כנראה באיזה תוואי יחסית על כביש  , 4נבדוק ונחזור אליך.

רפאל בן מרדכי:

מה עם תחנות? מה עם מסלולי עצירה כדי שנוכל אנחנו גם -

אמיר כוכבי:

אז תחנות אני אעדכן ,כי זה לא קשור אליה ... ,נתיבי ישראל אותה
פגישה עם הנת"צ לסגולה ,יש הסכמה אחרי שהם תכננו את הנת"צ הזה
בלי תחנות ,והרבה זמן לא רצו ,כי זה גם מוסיף תקצוב ,קיבלנו הבטחה
ממנכ"ל נתיבי ישראל שהוא נכנס לתכנון ,נכון? ביחד עם צוות משותף
שלנו כדי למצוא את המקומות המתאימים לאורך המקטע של כביש 4
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שצמוד להוד השרון ,זה לא יהיה מחלף ,זאת אומרת זה לא יהיה כרגע
חיבור משמעו תי ,אבל זה יהיה משהו שיאפשר לייצר בתחבורה הציבורית
הפנימית תנועה ישירות לכביש  , 4זה התכנון ,זה מה שהמנכ"ל בפגישה
איתנו זה מה שסוכם .עכשיו בעצם הצוותים המקצועיים צריכים לעבוד
ביחד כדי למצוא את המקום שבאמת יאפשר את זה ,גם תנועתית מתוך
העיר אבל גם מבחינת המרח קים הנדרשים כדי לייצר מפרצים בשני
הצדדים.
רפאל בן מרדכי:

זאת אומרת שאדם יוכל להגיע באוטובוס בכביש  4לרדת ולתפוס
אוטובוס ציבורי -

אמיר כוכבי:

זאת הכוונה ,כן .שלא היה בתוכנית של המדינה והם הרבה זמן התנגדו
לזה.

עדי קיין קרני:

גם רציפות תהיה לכביש  5בתחבורה צ יבורית .זאת אומרת גם כל כביש 5
יהיה נת"צ שמאלי ,גם ביצוע צריך להיות -

אמיר כוכבי:

שזה פרויקט נוסף.

יגאל שמעון:

מה אתם פותחים את ז'בוטינסקי?

אמיר כוכבי:

לא.

רפאל בן מרדכי:

האשל ,האשל ,איזה ז'בוטינסקי.

אמיר כוכבי:

אבל אם אתה תרצה להיות בצוות אני אשמח.

י גאל שמעון:

לא ,אין דרך אחרת -

רפאל בן מרדכי:

אני אשמח להיות בצוות.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה משהו לומר ,קודם כל שנזכה לראות את זה ,אנחנו יודעים איך
הולך תכניות של זה ,אני מברכת על זה ,וזה נראה נהדר .רק מה שאני
חושבת מה עושים עכשיו ביום יום שלנו ודברים שאפשר רק לעשות,
למשל לעשות את הרחובות חד סטרי ,אי כניסת משאיות בשעות הבוקר
וכו' ,דברים כאלה שקצת יעזרו בבקרים שזה קטסטרופה לבתי ספר
ולגנים אפילו בתוך שכונות .אז זה לא קשור אליך ,אבל זה ההערה אלינו
פה למועצה לשבת עם מנהל התחבורה שלנו ועם אנשים שקצת מבינים,
לא חיי בים גם להבין כל כך לפעמים יש רעיונות ,אני חושבת שצריך
לעשות את זה במקביל.

אמיר כוכבי:

אז אני אעדכן שקודם כל תנועת המשאיות בעיר של העירייה ,כרגע
למרות הקושי בתנאי המכרז הופסקה בין השעות  07:00ל - 08:30 -

אביבה גוטרמן:

מצוין.

אמיר כוכבי:

ולמעשה אם אתם רואים רכב אשפה או רכב גיזום שנוסע בין השעות
האלה ,אז וואטסאפ עם תמונה והם גם מקבלים על זה קנס ,אסור להם
לפנות אשפה בשעות האלה ,יש את יועצת התנועה את נורית שעושה
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תכנית על הרחובות בעיקר כרגע במערב העיר על ליצור איזה שהוא דפוס
של חד סטריות שבאמת יאפשר תנועה בתוך הד בר הזה .ואנחנו עושים
ביחד עם חברי יגאל שמעון חיפוש ברחבי העיר כדי למצוא תאי  , ..מ ה
חשפתי אותך? אסור להגיד שזה תאי שטח מתאימים כדי לייצר חניונים -
אביבה גוטרמן:

למשאיות.

אמיר כוכבי:

למשאיות ואוטובוסים כדי בכלל למנוע את הכניסה שלהם לעיר .אגב כל
הרעיונות האלה זה רעיונות שבהם השטח מה שנקרא ,אז כל רעיון כזה
שיש לכם תעבירו ונבדוק.

אביבה גוטרמן:

טוב.

אמיר כוכבי:

יגאל?

יגאל שמעון:

כן .קודם כל אפשר זמנים מועדים מתי?

עדי קיין קרני:

כן ,אני אחדד בשקף לא חידדתי .אז הפרויקט מתחיל ,אנחנו כבר ממש
בקרוב מוציאים צו התחלת עבודה ,זאת אומרת הקבלן יתחיל להתארגן
ותוך כחודשיים יתחיל בעצם הביצוע .מדובר על סך הכול בכל הציר ב 3 -
שנים של עבודות שיבוצעו במקטעים ,זה לא שהציר יהיה פתוח כולו 3
שנים במקטעי ביצוע ,הקבלן שנבחר יעשה תכנית הסדרי העדפה זמניים
לזמן העבודות ,ואז אנחנו נראה כמה כל מקטע ,כשהמטרה היא לשמור
לאורך כל הדרך על נגישות גם של כלי הרכב הפרטיים ,גם של הולכי
הרגל וגם לעסקים.

יגאל שמעון:

זאת אומרת ההתחלה היא בעוד מספר חודשים?

עדי קיין קרני:

בעוד חודשיים ,כן.

יגאל שמעון:

חודשיים?

עדי קיין קרני:

כן .צו התחלת עבודה צריך לצאת -

אמיר כוכבי:

בשאיפה.

עדי קיין קרני:

בשאיפה.

יגאל שמעון:

ואיך נתמודד עם כל הבעיות של התחבורה והתושבים ועסקים -

אמיר כוכבי:

המקטע הראשון הוא בז'בוטינסקי ,שם אנחנו עושים ,אגב אפרופו
רעיונות ועדת תמרור אישרה שעות חנייה בצמוד לציר ז'בוטינסקי לאורך
הקניון ,זה משהו שייכנס לתוקף בימים הקרובים .אנחנו בוועדת המשנה
אישרנו הפקעה של חלק מהשצ"פ כדי להרחיב את הנתיב פנייה ימינה
כבר עכשיו עוד לפני שנכנסים לפרויקט ,אבל הרעיון הוא באמת שהמקטע
הראשון של הפרויקט יהיה בעצם המקטע שהיום מהווה צוואר בקבוק
מאוד רציני בשעות העומס ,ולכן בחרנו במיקום הזה ,אבל הוא גם מחוץ
לעיר ,זאת אומרת הוא לא אמור להפריע לשגרת היום יום במרכז העיר.
מדובר שם על הרחבת נתיב אני מזכיר.
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יגאל שמעון:

אני זוכר.

אמיר כוכבי:

זאת אומרת מוסיפים נתיב לא עוצרים.

יגאל שמעון:

אבל מה יקרה הלאה?

אביבה גוטרמן:

אבל בינתיים אי אפשר להאריך את זמן הרמזור קצת? לשנות שם כדי
שהתנועה לתוך ז'בוטינסקי קטסטרופה ,פשוט קטסטרופה .וזה לפי דעתי
שינוי ,אנחנו לא יכולים לשנות ,העירייה לא משנה את הרמזורים ,אבל
צריך לפנות למשרד ה  , -זה סיפור .אבל צריך לטפל בזה ,לשנות -

נאור שירי:

אביבה ,אני אגלה לך טריק.

אביבה גוטרמן:

נו?

נאור שירי:

ממשיכים ישר -

אביבה גוטרמן:

אני עושה את זה יופי ,אני עושה את זה.

רינה שבתאי:

לא ,אבל היא צודקת יש -

אביבה גוטרמן:

אני עוקפת את כולם.

אמיר כוכבי:

היא המציאה את זה.

אביבה גוטרמן:

זה לא חכם כזה גדול.

נאור ש ירי:

אבל זה השגת גבול לדרום השרון.

אביבה גוטרמן:

חכם לי ,אבל אני מדברת על באמת שם זה קטסטרופה.

אמיר כוכבי:

אנחנו נעשה בדיקה על הרמזור .נורית?

רינה שבתאי:

את צודקת בעניין הזה.

אביבה גוטרמן:

לא ,זה נורא ואי אפשר ,אנחנו לא יכולים לשנות.

נורית כספית:

אני נורית כספית יועצת התנועה .היות ואנחנו נכנסים לעבודות תוך
חודשיים כבר בצומת ז'בוטינסקי כי זה באמת האזור או הצורך באמת
הכי בעייתי שלנו ,אז במסגרת העבודות אנחנו מן הסתם נעדכן את תכנית
הרמזור בהתאם להסדרי התנועה .שלב ראשון בהסדרי התנועה זה פירוט
של אי התנועה ה מרכזי גם בז'בוטינסקי וגם ברמתיים ושינוי ניתוב,
ובהתאם לזה כמובן נוסיף או נהיה במעקב ונוסיף את הזמן הירוק
שצריך .חשוב לזכור שבזמן עבודות מן הסתם לכולם לא נוח ,אבל בסופו
של דבר -

אביבה גוטרמן:

לא נורא.

נורית כספית:

נחייה עם זה.

אמיר כוכבי:

אנחנו מנצלים את העבודות האלה גם כדי לשנות את הפנים בכלל של דרך
רמתיים ,ואנחנו מבצעים במקביל הטמנה של קווי המתח ,כל מה שעובר
מעל הרחוב ייכנס בעצם מתחת לפני הקרקע ,זה חלק ממה שמאריך את
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העבודה על המדרכות ,אבל זה בעצם חלק מהפרויקט ...יש כאלה
שהעירייה משקיעה ,חברת החשמל ,למרות שזה בעדיפות שלה לא מצאה
לנכון כרגע עדיין להשתפר ,אבל אנחנו החלטנו שבהזדמנות כזאת
שעושים כזה שינוי לציר הראשי של העיר אנחנו לא נחכה עם זה ואחר כך
נפתח שוב .שאלות?
יגאל שמעון:

כן ,אני מציע לדחות את זה בשנה את העבודות שם.

אמיר כוכבי:

אנחנו מיד נצביע על ההצ עה.

יגאל שמעון:

כי אני חושב צריך לבחון את הכול ,לראות מה קורה ,בעוד שנה נתחיל -

אמיר כוכבי:

 ...שבחנת.

יגאל שמעון:

כן ,אבל אני לא הייתי בתקופה האחרונה פה.

אמיר כוכבי:

הייתי פה ושמחתי לגמרי על זה שאתה בחנת את זה מראש.

יגאל שמעון:

הציבור צריך להיות מודע למה שקורה לפני שמתחילים לעבוד ,אז לפחות
נתחיל בעוד שנה נראה מה קורה -

רפאל בן מרדכי:

אל תדאג.

יגאל שמעון:

מה?

רפאל בן מרדכי:

אל תדאג .לזה הציבור לא יתנגד.

אמיר כוכבי:

האמת אני אגיד ככה ,אמרו פה חודשיים אני הייתי סקפטי ...לא חושב
שתוך חודשיים יהיו שם טרק טורים ,אנחנו ננצל את הזמן הזה כדי לדאוג
שאחרון התושבות והתושבים...

אביבה גוטרמן:

לא גם יגאל אם אתה רוצה לדחות את זה ,אפשר להקים ועדה.

אמיר כוכבי:

אתה רוצה להוביל אותה?

יגאל שמעון:

לא ,בואי נעשה שיתוף ציבור ,נגיד להם בדיוק מה קורה.

אביבה גוטרמן:

לא ,נקי ם ועדה ...לעשות את הפרויקט ואז זה ממש נתקע.

רפאל בן מרדכי:

יגאל אם אתה צריך אופניים תבוא אני אשאיל לך זוג.

אביבה גוטרמן:

תעשה לי טובה יאללה ,אם זה יתחיל עוד  4חודשים חצי שנה נגיד תודה.

יגאל שמעון:

אולי אפשר לפתוח דרך חדשה מאחר שז'בוטינסקי יהיה פקוק ,אול י
נעשה איזה שהיא יציאה זמנית לכיוון -

אמיר כוכבי:

דרך הים?

יגאל שמעון:

דרך הים.

רן יקיר:

דרך האשל? דרך רחוב האשל?

רפאל בן מרדכי:

דרך האשל ,הוא התכוון דרך האשל.

יגאל שמעון:

אפשר ,אם אפשר זמנית .מה אתה אומר?
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אמיר כוכבי:

הרעיון הוא רעיון מעולה -

יגאל שמע ון:

לא ,זמני אני אומר לא קבוע.

אמיר כוכבי:

אני הבנתי אותך.

יגאל שמעון:

מאחר שהבעיה היא בעיה באמת ,אז אפשר לפתוח את האשל -

אמיר כוכבי:

אנחנו נעשה בדיקה עם החירום באמת יכול לאפשר את זה.

יגאל שמעון:

חירום ,חירום ,זה באמת חירום.

אמיר כוכבי:

הכיוון דרך.

יג אל שמעון:

זה ממילא חד סטרי.

אמיר כוכבי:

ניסינו לעשות את זה בהליכים סדורים ,המדינה לא כל כך מאפשרת ,אבל
יכול להיות באמת שבגלל שזה פרויקט -

אביבה גוטרמן:

ארצי.

אמיר כוכבי:

לאומי.

יגאל שמעון:

כן ,אני חושב שזה חשוב.

אמיר כוכבי:

זה רעיון טוב.

רפאל בן מרדכי :

במסגרת  48/1יגאל ,כדאי שתצרף גם את זה.

אביבה גוטרמן:

מצאת את רפי שיסכים לך.

יגאל שמעון:

לא ,רפי בעד.

אביבה גוטרמן:

הא אתה בעד רפי?

יגאל שמעון:

זה לא מפריע לו.

רפאל בן מרדכי:

כל מה שהוא אומר אני בעד ואל תשאלי אותי.

אביבה גוטרמן:

אני לא מאמינה שאתה מ סכים .אבל מה שאני יודעת בחיים שכל מה
שזמני הוא קבוע ,אז אולי זה רעיון טוב.

אמיר כוכבי:

עוד שאלות? תודה.

יגאל שמעון:

תודה רבה .זהו? אין הצבעה נכון?

אתי ברייטברט:

לא ,זה הצגת תכנית מהיר לעיר.

אמיר כוכבי:

אנחנו נעשה ישיבה נוספת נבדוק ונביא ל מועצת עיר .חשב תי לרגע אולי
מליאה ,אבל נביא את זה שוב למועצת עיר.

א.

שאילתות של חברי המועצה.

אתי ברייטברט:

אנחנו נעבור לסדר יום לשאילתות של חברי המועצה .נתחיל בשאילתה
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הראשונה .יש את השאילתה של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום
 . 31.7.19האם העירייה החלה לבדוק הקצאת קרקע למוסד אקדמי על פי
הצעה לסדר שהגשתי והיא אושרה? התשובה שהתקבלה :בימים אלו
מטפל הצוות המקצוע י בעדכון הפרוגרמה לשטחי ציבור בהתאם לצרכים
השונים של העיר בתחומי החינוך ,התרבות ,הרווחה ,הקהילה ביטחון
וכו' .יצוין כי על פי הפרוגרמה הקיימת לשטחי ציבור שאושרה במועצת
העיר בשנת  2014קיים שטח מוצע למוסד אקדמי כחלק ממגרש בייעוד
שב"צ בתחום התוכנית הר/ 1400/2 /א ,אני מקווה שאני קוראת את זה
נכון ,במסגרת עדכון הפרוגרמה אנו מציעים במגרש זה בנוסף למוסד
אקדמי גם את הקמת בניין העירייה והיכל התרבות.
אמיר כוכבי:

אני אגיד שהשינוי שדי ברתי עליו מקודם של הנת"צ לסגולה משנה לגמרי
את התמונה ,בגלל זה גם נלחמנו עליו חזק ,כי זה נותן שירות לשטח חום
מאוד גדול של העירייה שנמצא באזור נווה נאמן .ומהרגע שקיבלנו את
האישור לזה שזה באמת עומד לקרות ותוקצב והמדינה תעשה את זה -

עדי ברמוחה:

יש לנו פה את הש אילתות?

אמיר כוכבי:

כן ,זה קובץ נפרד.

עדי ברמוחה:

לא ,אין לי ,גם לה אין.

אמיר כוכבי:

ב  . 2 HH -אז בעצם אנחנו מתכוונים למקום הזה ,כי כל שאר השטחים
פשוט עתידיים מידי ,ואנחנו רוצים לקדם את הדבר הזה ולייצר זה -

אביבה גוטרמן:

כמה יש שמה -

אמיר כוכבי:

יש שם היום  16דונם -

אביבה גוטרמן:

 12דונם.

אמיר כוכבי:

 16שמסומנים בחום ועוד  16דונם שמסומנים לחנייה ,מה שאני ביקשתי
מהצוות המקצועי זה להכין תכנית שבעצם תצמצם את החנייה מעל פני
הקרקע ,תייצר חנייה תת קרקעית ובעצם תרחיב את הדונמים ,וזה
מתחבר לכל מה שאנחנו רוצים לעשו ת באזור התעשייה הזה ,להרים אותו
לעשות בו עירוב שימושים מלא ,בגלל זה אנחנו גם מדברים על בניין
עירייה ,אני אגיד מה שלא כתוב פה ,ושביקשתי מהחברה הכלכלית גם
להתחיל להכין איזה שהוא תכנון ראשוני לדבר הזה -

אביבה גוטרמן:

טוב ,זה אני יודעת.

אמיר כוכבי:

ואנחנו נצא בקרוב אפילו לקול קורא ,כי אנחנו מחויבים לזה ,למרות
שיש כאן מכללה בעיר ,נצא בקול קורא למכללות להגיש מועמדות לחלקת
אדמה הזאת ,וזה הרעיון זה הכיוון ,זה מה שאנחנו הולכים לעשות.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה ,שאילתה של חברת המועצה אביבה גוטרמן מיום
 : 31.7.19מהו הסטטוס של המבנה ברחוב אפק  1בנווה נאמן ,מתי הוא
מועבר לאחריות העירייה .התשובה שהתקבלה זה העירייה הודיעה לפני
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מספר חודשים לחברת העובדים שברצונה להביא את תקופת החכירה
הקבועה בהסכמי החכירה לידי סיום ומקיימת משא ומתן עם חברת
העובדים לקבלת זכויות הקניין ב נכס .התקיימה ישיבה עם מנהל הנכסים
של חברת העובדים ,נערך סיור בנכס ,ובימים אלו משלימה העירייה
הכנת שמאות לגובה התמורה שהעירייה מציעה לשלם במסגרת הפקעת
המגרש בשלמותו.
אביבה גוטרמן:

אוקיי ,אז אני רק רוצה ,אני שמחה ,אני רק רוצה להציע ,אתם יודעים
שיש שמה הערת אזהרה בטאבו ,מפני שהשטח הזה כל המבנה בזמנו קנו
את זה תושבי נווה נאמן היו שותפים ,יש למשה ארז ,זה אני רוצה ליידע
את היועצים המשפטיים ,יש בידיו מסמכים שקנו ,תושבים קנו את
השטח הזה .אני חושבת ששווה לשבת איתו ,לראות מה שיש ,אולי יעזור
לנו בקנייה ,להוריד -

אמיר כוכבי:

יש איזה משהו כזה? מכירה?

איילת לרר:

אני לא מכירה ,נבדוק.

אביבה גוטרמן:

משה ארז ,אני אתן לך את הטלפון תדברי איתו ,יש לו ראיתי את
האסמכתא ,ואני יודעת שקנו את זה תושבים ,רק רבים מהם כבר לא
בחיים .והוא יש לו אסמכתא לזה ,בגלל זה יש הערה בטאבו -

אמיר כ וכבי:

את מכירה הערת אזהרה?

אביבה גוטרמן:

אז חשבתי שזה יכול לעזור בקנייה.

אביבה גוטרמן:

אני חושבת שכדאי לדבר ,כי זה הכול ...בקנייה במחיר.

אמיר כוכבי:

נעשה בדיקה .בכל מקרה מדובר בשטח של כ  2 -דונם -

אביבה גוטרמן:

כן.

אמיר כוכבי:

שביקשתי מאיילת לממש את היכו לת של העירייה לקנות -

אביבה גוטרמן:

שטח מעולה.

אמיר כוכבי:

ב משא ומתן מתקדם ,החברה למרות שזה מעוגן בחוזה לא ממש רוצה
להעביר אותו לידי העירייה ,אפשר להבין אותם זה שטח באמת נדיר גם
במיקום שלו וגם בגודל שלו ,ויש לא מעט רעיונות על מה לעשות א י תו
לכשהוא יעבור לי דיים שלנו.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה של חברת המועצה יפעת קריב ,הקמת נקודת
הזנקה של מד"א ,מה קורה בנושא הקמת נקודת הזנקה של מד"א ,אבקש
לקבל עדכון בנושא הקמת נקודת הזנקה להצלת חיים ל  60,000 -תושבי
העיר הוד השרון ,אולי לא נקרא את כל זה -

יפעת קריב:

למה תקריאי.

אמיר כוכבי:

תקריאי ,תקריאי הכול.

אתי ברייטברט:

במידה וזה לא מתקדם אבקש לדעת את כל הפרטים היכן זה תקוע ,מי
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אחראי לקדם את זה ,ומדוע העירייה עם כל אגפיה הרבים עם מאות
העובדים לא מצליחה לקדם נקודת הזנקה שמדברים עליה כבר חודשים
בקדנציה זו ,כל האישורי ם מהצד של מד"א קיימים וזמינים באופן מיידי
לטובת הנושא .התשובה שהתקבלה :גורמי העירייה נפגשו מספר פעמים
עם מד"א ובמקביל עם איחוד הצלה בנושא נקודת הזנקה ,זאת כדי
להבין צרכים ולעמוד על שאלת ייחודיות השירות והצורך במכרז .לאחר
שבוצע מיפוי צרכים ובחינת מיקומים אפ שריים אנו פועלים להסדרת
מענה לכלל הצרכים של גורמי ההצלה הנדרשים בעיר ,תוך גם התייחסות
לצמיחת העיר ולצרכים השונים .ראש העירייה הנחה את הצוות המקצועי
לתת מענה לנקודת חירום עד סוף השנה ולהיערך במקביל עם נקודה
זמנית במידה ותהיה חריגה מלוח הזמנים.
יפעת קריב:

א ז קודם כל בפרוטוקול הישיבה שפתוח לפני מ  25.6.19 -אנחנו מדברים
על כך שתהיה ועדת הקצאה תוך שבועיים ,זאת אומרת דיברנו ביוני על
הקצאה תוך שבועיים ,יולי אוגוסט ספטמבר אוקטובר נובמבר ,האם
התקיימה ועדת ההק צאה שהתחייבתם אליה? היה פה דיון שלם על זה
הפרוטוקול פתוח מו לי אני יכולה לקרוא את כולו אם אתם רוצים ,אתה
ממש אמיר אומר תוך שבועיים נקיים ועדת הקצאה לטובת הנושא ,אתה
גם מעלה את זה שצריך להתייחס גם למד"א וגם לטובת כל שירותי
החירום ,אנחנו מדברים גם על שירותי חירום קבע ,דיברתם על הנושא
שאולי בנווה נאמן יהיה שירותי חירו ם קבע שברור לכולנו שזה הליך
שלוקח יותר זמן ,אבל נקודת הזנקה יכולה להיות גם של מד"א וגם
כמובן של איחוד הה צלה ,זה לא כזה משנה העיקר שיהיה לנו פה בעיר
נקודת הזנקה .אני רוצה לקבל תשובה מה נעשה מאז אותו דיון ביוני ,מה
קרה בוועדת ההקצאה ,מה ההחלטות שלה ,איפה זה תקוע ולמה זה לא
מתקדם ,וגם לגבי תשובת העירייה רשמתם שזה יהיה עד סוף השנה .אז
שוב אני חוזרת לאותה שאלה עד סוף שנת  2019הווה אומר חודש הבא
תוקם בעיר נקודת הזנקה למד"א? ואני לא מצליחה להבין איפה זה
תקוע ,הלא זה כל כך פשוט לעשות את זה של איחוד הצלה של מד"א
נקו דת הזנקה עד שיהיה שירותי חירום ,אתם בעצמכם כותבים
בתשובתכם שהעיר צומחת וגדלה ויש בה הרבה מאוד צרכים ,אז אני
אבקש תשובה ,וכמובן להתייחס לפרוטוקול מחודש יוני ,ומה קרה
בוועדת ההקצאה.

אמיר כוכבי:

מאחר ולא הבנתי מה שאלת ההמשך ,אז בואי תבחרי שאלה -

יגאל שמעון:

לא ,היא שאלה מתי אתה סופר את השבועיים.

אמיר כוכבי:

מה?

יפעת קריב:

שבועיים מוועדת ההקצאה שהתחייבת לעשות .התשובה שקיבלתי לא
מקובלת ,אני רוצה שתיתנו הסבר ,התשובה גם לא מתייחסת למה
ששאלתי .אם תיתן תשובה ביחס ,אני אקרא את השאלה שוב ,בסדר?
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אמיר כוכבי:

את לא צ ריכה לקרוא אותה.

יפעת קריב:

איפה זה תקוע ,למה זה לא מתקדם ,מי אחראי לזה ,למה העירייה לא
מקדמת את זה.

עדי ברמוחה:

זו לא שאלה אחת דרך אגב ,זה כמה שאלות.

יפעת קריב:

בסדר.

אמיר כוכבי:

עזבי 10 ,שנים של להיות חברת מועצה ולכתוב שאילתה היא לא יודעת,
זה בסדר בו אי.

יפעת קריב:

אמיר ,אמיר ,אתה יכול לרדת עליי ,אתה יכול להשמיץ -

אמיר כוכבי:

אני לא מבין את ה -

יפעת קריב:

אמיר אני לא יורדת לרמה שלך ,תסיים רגע אחד -

אמיר כוכבי:

כדי לרדת לרמה את צריכה עוד לטפס.

יפעת קריב:

שאלה אחת ויחידה ,האם תהיה נקודת הזנקה למד"א בעי ר או לא?

אמיר כוכבי:

שאלה אחת ויחידה זה שאלה אחת ויחידה ,לא  10שאלות בתוך שאלה
אחת ויחידה.

יפעת קריב:

השאלה הנוספת זה מה קרה בוועדת ההקצאה על כל הפרטים ,התחייבת
לשבועיים בחודש יוני ,הווה אומר שביולי היית צריך להחזיר תשובה -

אמיר כוכבי:

אז נמציא את החוק.

יפעת קריב:

אנחנו נמצאים בנובמבר.

אמיר כוכבי:

נמציא לך את הפרוטוקול של ועדת ההקצאה -

יפעת קריב:

הפרוטוקול פתוח כאן.

אמיר כוכבי:

ונעביר לך.

יפעת קריב:

לא ,זה לא לי אמיר ,זה לתושבי העיר.

אמיר כוכבי:

נעביר לך ולתושבי העיר.

יפעת קריב:

אז אני מבקשת עכשיו תשובה.

אמיר כוכבי:

עכשיו אין תשובה...

יפעת קריב:

אתה התחייבת לוועדת הקצאה בחודש יוני בפרוטוקול.

אמיר כוכבי:

שמעת מה אמרתי ,את רוצה תשובה תקבלי אותה.

יפעת קריב:

לא ,אתה צריך לתת תשובה למענה לעיר.

אמיר כוכבי:

שאילתה הבאה.

יפעת קריב:

לא ,זה לא שאילתה הב אה ,אני לא הצלחתי להבין מה התשובה שלך לגבי
מד"א וגם פה לא רשום את התשובה.
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אמיר כוכבי:

אני מבין שלא הצלחת להבין -

יפעת קריב:

אז דקה רק שנייה אחת ,נקרא את התשובה שלך שנבין אותה כולם .עד
סוף השנה זה סוף שנת ? 2019

אמיר כוכבי:

עד סוף - 2019

יפעת קריב:

. 2019

אמיר כוכבי:

אם לא מוצאים דרך לעשות קבוע יעשו זמני.

יפעת קריב:

אוקיי עד סוף  , 2019ואנחנו בנובמבר .זאת אומרת שעד סוף  2019יש לנו
נקודה זמנית בעיר ,אפשר לומר שתשים את זה כבשורה וכהחלטה ,כי אני
משערת שלא יהיה קבע ,כן זאת החלטה -

אמיר כוכבי:

מה את קובעת...

יפ עת קריב:

לא כמו ועדת ההקצאה.

אמיר כוכבי:

בואי נחדד על איזו שנה העברית לועזית...

יפעת קריב:

 , 2019לכן אני שמה את זה פה .עד סוף שנת  2019תהיה נקודת הזנקה
זמנית בעיר שלנו ,כן?

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה -

יפעת קריב:

לא יודעת ,אני -

אתי ברייטברט:

שאיל תה של חברת המועצה יפעת קריב מיום  10.10.19התחדשות עירונית
הוסכם על הליך של שיתוף ציבור ,למה זה לא מתקדם ,איפה זה תקוע,
אבקש סטטוס לכל מתחם ומתחם מה הלו"ז האמיתי בנידון .להלן
תשובה -

עדי ברמוחה:

באמת?

יפעת קריב:

כן.

עדי ברמוחה:

יפעת -

אמיר כוכבי:

עזבי ,עז בי.

עדי ברמוחה:

שאלה אחת את יודעת.

אמיר כוכבי:

עזבי שאלה אחת ,איזה ניסוח של זה ,יאללה נו.

עדי ברמוחה:

בקדנציה הקודמת ישבו לי כאן על העניין הזה -

אמיר כוכבי:

בסדר ,תעשי לה שיעור חפיפה נוסף.

יפעת קריב:

עדי ,תעני מה קורה בנושא התחדשות עירונית -

עדי ברמוחה :

אני רק עונה לך -

יפעת קריב:

אנחנו לא בשיעור לשון -

אמיר כוכבי:

אנחנו בשיעור מקצועיות ,יש אחריות לתפקיד שלך ,ואת מזלזלת בו
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מהיום שנבחרת בו ,די יפעת עם הטון הצדקני והמתנשא -
יפעת קריב:

אוקיי ,אמיר גמרת לרדת נמוך -

אמיר כוכבי:

יש הליך שיתוף ציבור שנעשה -

יפ עת קריב:

התחדשות עירונית ונקודת הזנקה לתושבי העיר.

אמיר כוכבי:

יש הליך שיתוף ציבור שנעשה על תכנית -

יפעת קריב:

אני לא מתכוונת לרדת נמוך כמוך -

אמיר כוכבי:

על תכנית שיצרה העירייה -

יפעת קריב:

כל מה שאמרת היה מיותר ודורש -

אמיר כוכבי:

את לא מעוניינת לתשובות ?

יפעת קריב:

אמיר ,וזה דורש אפילו התנצלות -

אמיר כוכבי:

את לא מעוניינת בתשובה.

יפעת קריב:

אני מנסה לשמור פה על רצינות ,אני מצטטת לך מתוך פרוטוקולים,
הירידה שלך עכשיו עליי הייתה לא במקום ,לא ראויה ומבזה.

אמיר כוכבי:

לא ראיתי בזה ירידה אני מציג עובדה -

יפ עת קריב:

אני מבקשת ממך להתנצל על מה שאמרת.

אמיר כוכבי:

יש לך נטייה...

יפעת קריב:

אמיר ,תענה לי על השאלה מד"א ונקודת הזנקה ,עכשיו תענה על
התחדשות עירונית.

אמיר כוכבי:

אבל יש לך שם תשובה כתובה.

יפעת קריב:

אז תענה בבקשה.

אמיר כוכבי:

את מפריעה כרגע כמו תמ יד להקריא את התשובה.

יפעת קריב:

שוב כמו תמיד ,שוב זלזול -

אמיר כוכבי:

כי את נהנית מההצגה את לא באמת באה לקבל תשובות ,אם היית באה
לקבל תשובות היית חלק מהדיונים.

יפעת קריב:

כן .אחרי שתגמור לרדת לרמה הנמוכה

אתי ברייטברט:

תרשי לי להקריא את התשובה שנכתבה.

יפ עת קריב:

כן.

אתי ברייטברט:

הליך שיתוף הציבור -

יפעת קריב:

רק שהיא תהיה תשובה לשאלה בבקשה.

אתי ברייטברט:

אני אקריא אותה .הליך שיתוף הציבור בתוכניות מתחמי התחדשות
עירונית לפי הר 1/28 /מורכב מסדרת מפגשים .התהליך ייפתח ביריד
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חגיגי התחדשות עירונית שהתבסס על דו כני פעילות בהן יוכלו לשהות
תושבי וילדי הוד השרון ולשחק במשחקים שונים ,שילמדו אותם על
התחדשות עירונית ותהליכי תכנון עירוני המתוכנן להתקיים ב . 27.11.19 -
מפגש מקצועי ראשוני מרכזי המתוכנן להתקיים ב  1.12.19 -אשר יעסוק
בהתחדשות עירונית במתחמי החיזוק בפרט ובתכנון א ורבני בכלל.
במפגש תוצג העבודה שנעשתה על ידי משרד  BMRאשר הכינו את נספחי
המדיניות לכל מתחם והתקיים פאנל מקצועי בנושא התחדשות עירונית.
בהמשך למפגש המרכזי תתקיים סדרת מפגשים פרטניים בכל אחד מששת
מתחמי החיזוק .מפגשים אלו מתוכננים להתקיים במהלך החודשים
דצמבר  2019פברואר  2020על פי הפירוט הבא 8.12.19 :מתחם יסוד
המע ל ה 30.12.19 ,מתחם גיורא 19.1.20 ,מתחם בן גוריון , 27.1.20 ,זה
לא  2019זה  2020צריך להיות זה טעות ,מתחם התחייה 3.2.20 ,מתחם
הרשות 17.2.20 ,מתחם שרת .הערה :התאריכים עשויים להשתנות
במטרה לרכז ולקיים את המפג שים בטווח זמן קצר יותר .לאחר הש למת
מפגשי שיתוף הציבור יעובדו מהמפגשים ,יעודכנו מסמכי המדיניות,
יובאו מסמכי מדיניות לכל מתחם לאישור הוועדה המקומית .זאת
התשובה שהתקבלה במענה לשאילתה שלך.
יפעת קריב:

השאלה הנוספת שלי לגבי סעיף ד' מה לוחות זמנים? כמה זמן ייקח סעיף
ד'? ורק אני רוצה להזכיר לפרוטוקול שהדיון הראשון שבה הצגתם
תכנית מפוארת יפה ורצינית ה תקיים במרץ  . 2019סעיף ד' -

אמיר כוכבי:

לא להמציא ,לא הצגנו תכנית מפוארת ,הו ד ע נו מה אנחנו עושים -

יפעת קריב:

סליחה בזה הרגע אני שולחת לכל חברי המועצה -

אמיר כוכבי:

הודע נו מה אנחנו רוצים לעשות ,מאז נהיה הליך של בחירה ,נהייתה
עבודה על התוכנית ונקבע לוחות זמנים .למציאות יש גם -

יפעת קריב:

הצגתם תכנית יפה ,אני אומרת לך שהצגת תכנית יפה ואתה חוזר בך?

אמיר כוכבי:

אל המציאות -

יפעת קריב:

תענה לי על השאלה ששאלתי.

אמיר כוכבי:

תת קדמי.

יפעת קריב:

לו"ז לסעיף ד' .מה הלו"ז לסעיף ד'? אני מבקשת שזה יופיע בפרוטוקול.

אמיר כוכבי:

ההתחייבות של החברה שעושה את הליך שיתוף הציבור היא מיום
המפגש האחרון ,שצריך לשים לב יכול להיות שיהיו מפגשים במתחמים
שיידרש בהם מפגש נוסף ,המחויבות לתוכנית הכוללת של ה חברה שעושה
את שיתוף הציבור היא חודש וחצי...

יפעת קריב:

אתה אומר מרץ אפריל -

אמיר כוכבי:

הדבר הזה יצטרך להגיע כמובן למליאת הוועדה לתכנון על כל ההיבטים
של זה ,חשוב להזכיר אגב לכל מי שבעניינים ,שבכל מקרה התוכנית
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שכרגע נמצאת על הפרק ומאפשרת התחדשות עירונ ית מיזמים או נקרא
לזה מתחמים ,שמצליחים להכיל בתוכם את ההתניות של התוכנית
יכולים ,קודם כל כל אחד יכול להתקדם איך שהם רוצים ,אף אחד לא
מעכב אותם מלהגיש ,אבל מתחמים שיגישו לדיון בוועדה תכנית
שתואמת למה שקורה בתוכנית ,יוכלו להתחיל להתקדם בתכנון .אין פה
משהו שמ עכב בפועל ,גם כל היזמים כל בעלי הדירות שפנו ,כל המתחמים
המרכזיים בתוך הסיפור הזה ,מודעים גם לפרטים של התוכנית כפי
שהיא קיימת היום ,ומה בעצם העירייה הייתה רוצה לראות בתכנון
המיטבי מבחינתה.
יפעת קריב:

אז לפי מה שאתה אומר בעצם שב  2020 -נראה התחלת עבודה בכל שש ת
המתחמים להתחדשות עירונית בעיר.

אמיר כוכבי:

לא ,ממש לא.

יפעת קריב:

זה הרגע מה שאתה אמרת ,שכל המתחמים בעצם יוכלו להתחיל לעבוד -

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב:

אחרי שיגמר התהליך.

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב:

אז מה התאריך?

אמיר כוכבי:

הלאה.

יפעת קריב:

מה הת אריך?

אמיר כוכבי:

תבואי פעם לוועדת מליאה ותשמעי -

יפעת קריב:

אמיר ,התחלת שוב לבזות -

אמיר כוכבי:

איך נמצא הליך תכנון.

יפעת קריב:

ולרדת נמוך ,מה התאריך? שאלתי שאלה מה התאריך? תענה בתשובה.
אין תאריך להתחדשות עירונית?

אמיר כוכבי:

העירייה לא עושה במקביל -

י פעת קריב:

אין תאריך להתחדשות עירונית?

אמיר כוכבי:

את מדברת עכשיו כמה?

יפעת קריב:

רק שאלה אחת מה הלו"ז -

אמיר כוכבי:

כחברת מועצה -

יפעת קריב:

לסעיף ד'.

אמיר כוכבי:

כדרום השרון כמה?

יפעת קריב:

מה? מה הלו"ז לסעיף ד' ,אני לא יורדת איתך לשום רמה מעבר למה
שצ ריך לשאול.
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אמיר כוכבי:

סעיף ד' לא אומר שכל המתחמים יוכלו להתחיל מתי שהם זה .יש עדיין
תעדוף עירוני לגבי מתחמים של בנייה ,לגבי קצב בנייה ,לגבי היכולת של
עיר לספוג .היכולת אחרי ההליך של שיתוף הציבור ועיבוד הנתונים
תהיה של המליאה או הוועדה המקומית ,בעצם לייצר את סדר העדיפויות
שיקדם את התוכניות האלה בצנרת .זה לא שברגע ששיתוף הציבור
מסתיים יש היתרים ,זה לא עובד ככה בהליכי תכנון ,יש עוד דרך ארוכה -

יפעת קריב:

כן ,אבל בסך הכול המתחמים האלה -

אמיר כוכבי:

צריך להתחיל לתכנן -

יפעת קריב:

מאוד מתקדמים ,התוכניות .ברגע ש יהיה פה אינטרנט תקבלו כולכם את
המצגת שתראו שאתם הצגתם אותה -

אמיר כוכבי:

הם לא כולם מתקדמים כי הם כולם כרגע חורגים -

יפעת קריב:

אפשר לבקש אינטרנט בחדר הזה?

אמיר כוכבי:

יש אינטרנט בחדר.

יפעת קריב:

הנה לא ,תסתכלו.

אמיר כוכבי:

בסדר ,גם לא הייתה ישיבה בספטמ בר .שמישהו יחבר אותה לאינטרנט.

יפעת קריב:

אמיר יש ישיבה עם תוכן ויש בישיבה לאשר עובדים שיעבדו אצלכם
בתור -

אמיר כוכבי:

די ,די ,יפעת די ,די.

יפעת קריב:

עוזרים ויועצים ,נו באמת.

אמיר כוכבי:

תשאירי את זה בקדנציה הקודמת.

יפעת קריב:

בסדר .אתה מוסיף כל הזמן את ההערות המיותרות.

אמיר כוכבי:

הדבר הזה מאפשר למליאה לקבל החלטות לגבי סדרי עדיפויות ולגבי
הליכי תכנון .אמרתי יש היום תכניות ,יש הרבה תכניות מבושלות היום,
אבל הם חורגות חלק מכפול וחלק בפי  3ממה שהעירייה מתכננת בכלל,
אז מה זה עוזר לי שהן מתוכננות ,הן לא מת וכננות בהתאם למה
שהעירייה רוצה שיהיה שם.

יפעת קריב:

אבל שוב יותר מידי מלל ,תכלס תאריך .תן בשורה לששת המתחמים
בעיר שלנו .אוקיי ,אז אין בשורה ואין תאריך.

אתי ברייטברט:

יפעת אחרי שקיבלנו את התשובה לשאלתך אנחנו נעבור לשאילתה הבאה.
שאילתה של חבר המועצה יגאל ש מעון מיום  , 23.9.19ניגוד עניינים של
חברי המועצה חוו"ד היועמ"ש ביום ה  15.9.19 -פורסמה חוות דעת של
היועץ המשפטי בעניין ניגוד עניינים של מספר חברי מועצה .אבקש
לשאול מי הנחה את היועץ המשפטי להוציא חוות דעת באיחור של כשנה
ומה הסיבות לכך? התשובה שניתנה מופיעה כאן  :איש לא הנחה את
היועץ המשפטי להכין חוות דעת בעניין שבנידון .המידע בעניין התרומות
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הגיע בסמוך לסוף חודש אוגוסט  2019וחוות הדעת הוכנה בסמוך לאחר
קבלת המידע.
יגאל שמעון:

המידע הגיע באוגוסט? מה הופעלו פה משרד חקירות?

אמיר כוכבי:

מה השאלה יגאל?

יפעת קריב:

הכ ול היה בחודש נובמבר גלוי ונמצא -

יגאל שמעון:

לא ,הסיפור הוא כזה -

אמיר כוכבי:

שאלה יגאל.

יגאל שמעון:

שאלה ותשובה?

אמיר כוכבי:

שאלת המשך.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה ,אני יכול לשאול שאלה.

אמיר כוכבי:

תשאל שאלה.

יגאל שמעון:

השאלה היא פשוטה -

יפעת קריב:

אבל יש פה ,שלחו תשובה ,מידע גלוי בחודש נובמבר אצל כולם
באינטרנט ובאתר מבקר המדינה.

יגאל שמעון:

השאלה שלי היא פשוטה ,איך יכול להיות ששבוע לפני דיון בבקשה
מסוימת של אדם מסוים מתקבלת חוות דעת כנגד חברי המועצה שקיבלו
תרומה מאותו אדם שנה וחצי אחרי מערכת הבחירות ,ז ו השאלה שלי
שהייתה.

אמיר כוכבי:

איך יכול להיות?

יגאל שמעון:

כן ,איך יכול להיות .מישהו נתן הנחייה ,מישהו נתן לו הוראה? הרי באה
ציפור עם מטוס נחתה עם המסמכים של אותם תרומות ללשכת ,במקרה
זה היה יועמ"ש ,עם אותם תרומות? ככה הגיע תרומות לאותו יועץ
שקיבל מידע -

אמיר כוכבי:

היום בבוקר בעיתון היה כתוב שהגיעה תלונה אנונימית למשרד מבקר
המדינה ,אני לא יודע יש ציפורים כנראה.

יגאל שמעון:

איזה עיתון?

אמיר כוכבי:

אחד מהם ,נדמה לי ידיעות השרון.

יפעת קריב:

האם הוצאו חוות דעת כאלה נוספות יגאל או רק הוצאו נגד אותו בן אדם
ספציפי?

יגאל שמעון:

על מה אתה מדבר?

אמיר כוכבי:

אני אספר לך אחרי זה .בקיצור יגאל -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,אני שואל -

יפעת קריב:

יגאל ,היו עוד חוות דעת כאלה או רק נגד אותו בן אדם ספציפי?
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אמיר כוכבי:

שאלת נענה.

יגאל שמעון:

לא ,תראו -

יפעת קריב:

כמה חוות דעת כאלה יצאו?

נאור שירי:

 . 6כמו שה שאלה סתם תשובה סתם.

אביבה גוטרמן:

תגיד לי אם היועץ המשפטי הוציא ביוזמתו? אולי היועץ המשפטי הוציא
ביוזמתו.

אמיר כוכבי:

יגאל ,השאילתה הבאה גם שלך.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתה הבאה של יגאל שמעון מה  , 10.10.19 -הסעות בעיר לבתי
הספר -

יגאל שמעון:

העיקר שזה הוצא.

אתי ברייטברט:

סטטוס הסעות ברחבי העיר לבתי הספר מהשכונות מה בוטל ,איך מגיעים
הילדים ממקום למקום ,האם יש ילדים שנאלצים לנסוע ב  2 -אוטובוסים?
התשובה שהתקבלה :מדיניות ההסעות לא השתנתה ,בוצע חידוד לנהלים
הקובעים את הזכאות לשי מוש בהסעות בהתאם למרחק המגורים מבית
הספר .במקרה קצה ועד להסדרת מענה מסודר של תחבורה ציבורית ניתן
מענה נקודתי של העירייה.

יגאל שמעון:

אחד סותר את השני פה.

אמיר כוכבי:

לא סותר ,אני אסביר לך .עשינו בתחילת השנה ניסיון להצמיד ,אתה
איתי?

יגאל שמעון:

אני מנסה לקרוא את התשובה ,כי המדיניות לא השתנתה והמדיניות כן
השתנתה.

אמיר כוכבי:

לא.

יפעת קריב:

נ הלים השתנו מדיניות לא השתנתה.

אמיר כוכבי:

לא ,המדיניות לא השתנתה -

יגאל שמעון:

הא והנהלים השתנו.

אמיר כוכבי:

אתה יודע מה אתה צודק ,המדיניות השתנתה.

יגאל שמעון:

הו זהו.

אמיר כוכבי:

נהייתה מדיניות של להקפיד על הנהלים.

יגאל שמעון:

הו זו תשובה.

אמיר כוכבי:

זה לא היה קודם לכן.

יגאל שמעון:

אתה נותן לי תשובה -

אמיר כוכבי:

אתה צודק ,אתה צודק ,אני קורא ואתה צודק ,זה לא מדיניות ההסעות
זה מדיניות העירייה ,אנחנו מקפידים על נהלים .ועשינו שינוי ,עשינו
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עבודה על רוב הקווים כדי לבדוק את ההשלכות בכל זאת ,כדי להבין מה
עומד לקרות גם באגף גם יעל .יש מקרים שבהם עכשיו החלטנו שבגלל
שהתחבורה הציבורית עדיין לא טובה וכשאנחנו מודעים במקביל
לתהליכים שאנחנו עושים מול מהיר לעיר על תכנית אב לתח בורה,
החלטנו שאנחנו מייצרים הקלות ,זאת אומרת אני אתן דוגמא את בית
ספר תל"י  ,ילד ששנה שעברה היה  1.9ק"מ מהמקום ,והעירייה נתנה לו
לעלות על האוטובוס ,עכשיו הוא לא אמור ,ובגלל שהשתנה שם -
יגאל שמעון:

הנוהל השתנה אז הוא לא עולה.

אמיר כוכבי:

אז הוא כאילו לא אמו ר לעלות -

יגאל שמעון:

אז הוא לא עולה היום.

אמיר כוכבי:

אבל עכשיו ...אז היום הוא כן עולה.

יגאל שמעון:

עולה או לא עולה?

אמיר כוכבי:

שנייה אני אגיד ,כאילו הוא לא אמור לעלות ,אבל אנחנו עושים שם
החרגה כי אחרי שעשינו בדיקה ,מסלול האוטובוסים שקיים עבורו כרגע
ה וא לא הגיוני .זאת אומרת הנסיעה היא ארוכה מידי צריך להחליף
אוטובוס ,ואז ילד כזה צריך לצאת מהבית הרבה יותר מידי מוקדם
בשביל להגיע ,אז עכשיו אנחנו עושים שינויים מול חברות התנועה כדי
להסדיר את זה.

יגאל שמעון:

אתה דואג לזה שהילדים לא ייפגעו? תלמידים לא ייפגעו?

אמיר כוכבי:

זה הרעיון.

יגאל שמעון:

זה מה שאתה אומר?

יפעת קריב:

זה אומר שאין אף ילד בהוד השרון שנפגע בנושא ההסעות ,וזאת שאלה
של הורים ובכל זאת אף ילד לא נפגע ,הכול בסדר בכל ההסעות בעיר.

יגאל שמעון:

אמר ראש העיר בסדר.

אמיר כוכבי:

אמרנו מה שאמרנו ,אבל ז ה גם לא השאילתה שלך ,אז נתקדם.

יפעת קריב:

תתפלא.

ב.

העברות מסעיף לסעיף תקציב רגיל.

 . 1העברות תכנון עתידי  +פרוטוקול ועדת כספים  6/19מיום . 17.9.19
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיפים הבאים בסדר היום .נעבור להעברות מסעיף לסעיף תקציב
רגיל .יש כאן העברות תכנון ע תידי ומצורף לזה גם הפרוטוקול של ועדת
כספים ,זה מצורף לכם כנספח א' .לפני שאנחנו נעשה את ההצבעות אני
רק אגיד מה יש לנו בחלק הזה .יש את עדכון מספר  3שגם הוא מצורף
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לכם כנספח ב' ,ויש לכם את עדכון מספר  3א' מצורף כנספח ג' ,הועבר
לכם אתמול הפרוטוקול של ועדת הכספ ים שהתקיימה ב  17 -לחודש,
שחלקה עסקה בנושא של עדכון מספר  3א' ,ואנחנו נעלה להצבעה ,לא
אמרתי שמעלים ,אמרתי נעלה להצבעה -
יגאל שמעון:

יש שאלות.

אתי ברייטברט:

אחרי שתגיבו ,לא סיימתי את המשפט.

יגאל שמעון:

אנחנו לא ניתן לפגוע באף ציבור בעיר ,לא ניתן יד לכל מה ש אתם עושים.
אין דבר כזה ,מה קרה לכם אתם.

יפעת קריב:

אני רוצה להבין את זה.

יגאל שמעון:

אנחנו רוצים להבין .קודם כל אני יכול להצביע סעיף סעיף?

יפעת קריב:

כן ,אנחנו נעשה את זה ביחד.

יגאל שמעון:

אני מבקש להצביע סעיף סעיף.

יפעת קריב:

האופוזיציה מבקשת להצביע סעיף סעיף.

אמיר כוכבי:

יגאל בקואליציה.

יפעת קריב:

יגאל אתה בקואליציה?

רן יקיר:

קראתי בעיתון גם.

יגאל שמעון:

אתה יודע שזה הוצאת דיבה.

אמיר כוכבי:

דיבה? תיתבע אותי יגאל.

אביבה גוטרמן:

מה זה כזה חמור עד כדי כך?

יפעת קריב:

אז כל מה שרשום בעיתון...

אביב ה גוטרמן:

הוצאת דיבה?

יגאל שמעון:

אני חייב לספר לכם משהו ,אני חייב לספר לכם משהו .אני פותח את
העיתון -

אמיר כוכבי:

חברים יגאל מספר משהו.

יגאל שמעון:

אני חייב לספר משהו לציבור ,אני פותח את העיתון ורואה כותרת ראשית
סיעת יש במגעים עם ראש העיר.

אמיר כוכבי:

אז באת לגעת.

יגאל שמעון:

אז הנה המגעים.

נאור שירי:

אתה מאשר?

אמיר כוכבי:

הוא מאשר שהוא במגעים.

יגאל שמעון:

מגעים ,אני מראה לך במגעים.

אמיר כוכבי:

כן יגאל תמיד היית שרמנטי.
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אביבה גוטרמן:

דרך אגב זה המגע הכי חשוב מה שהוא עשה עכשיו ,כל השאר זה שטויות.

רן יקיר:

כל שעה נשיקה כל שעתיים חיבוק

יגאל שמעון:

טוב ,אנחנו יכולים להצביע סעיף סעיף?

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,אנחנו נצביע -

יגאל שמעון:

על פי מה שקבענו בקדנציה הקודמת סעיף סעיף ,אלא אם כן אתה רוצה
לשנות ,כי האופוזיציה מלפני  5שנים דרשה ואני הסכמתי ,כשאני ישב תי
על הכיסא הזה .אם תבוא תגיד :תשמע מה שהיה היה ,אני מחליט לא,
אני לא אצביע סעיף סעיף על הכול ביחד ,מה שהיה עם יגאל שמעון לא
יקרה איתי.

אמיר כוכבי:

לי יש זמן.

יגאל שמעון:

הו אז אפשר סעיף סעיף?

אמיר כוכבי:

בני יישאר איתי פה עד הסוף כולל לאשר את...

יגאל שמעון:

ברור ,איזו שאלה .יש פיצה?

אמיר כוכבי:

מתחייב.

יגאל שמעון:

יש פיצה?

אמיר כוכבי:

מתחייב.

יגאל שמעון:

אני הבאתי פיצות.

אמיר כוכבי:

אל תתנה התניות.

יגאל שמעון:

אני הבאתי פיצות.

אמיר כוכבי:

הייתי חבר מועצה  10שנים לא הבאת פיצה פעם אחת.

יגאל שמעון :

יאללה סעיף סעיף קיבלנו.

יפעת קריב:

כן ,יאללה בואו נתחיל סעיף סעיף.

יגאל שמעון:

כן בבקשה סעיף ראשון.

יפעת קריב:

מתחילים סעיף סעיף?

יגאל שמעון:

כן.

רן יקיר:

עם מה אנחנו מתחילים עם סעיף  ? 3על מה אתם מדברים?

יגאל שמעון:

אני לא יודע ,מה אתם רוצים לשנות עכשיו? איזה סעיפים אתם רוצים
לבטל?

יפעת קריב:

תקשיבו ,כל סעיף שאתם רוצים לשנות בעיקר מבחינתי את הסעיפים
החברתיים ,הסעיפים של האוטיזם הורדת  ,₪ 200,000הסעיף של
הקשישים ,הסעיף של ניצולי השואה ,כל סעיפי הרווחה להבין אותם,
הסעיף של מעמד האישה ,יש פה הרבה מאוד סעיפים ,יש פה תוספת
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ליועצים על יועצים על יועצים ,בואו נעבור סעי ף סעיף ,אני רוצה שחברי
המועצה יראו בעד מה ונגד
יעל עבוד ברזילי:

יש פה איזה חוסר הבנה נראה לי.

אמיר כוכבי:

לא יכול להיות ,באמת? באמת? בואי תסבירי -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

בואו נעשה כמו שיגאל הציע סעיף סעיף .האם העירייה ...

עדי ברמוחה:

אני לא מקיימת איתך דיון ,תשאלי יענו לך .אני אומרת לך תקראי עד
הסוף ,זהו.

יפעת קריב:

תקבולים של משרד הרווחה -

עדי ברמוחה:

אם קראת עד הסוף אז אני לא מאמינה שזה מה שאמרת.

יפעת קריב:

אבל את לא יודעת -

עדי ברמוחה:

אני לא מאמינה שזה מה שאמרת .זה עצה בסדר?

יפעת קריב:

בואו נעבור.

עדי ברמוחה:

כי אחרת גם אני הייתי מתעצבנת.

אמיר כוכבי:

יגאל אחרי שטעית לראות -

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה:

אבל תקראי עד הסוף.

כנרת א .כהן:

תכף נסביר לך את הכול סעיף סעיף סעיף.

יפעת קריב:

סעיף סעיף בואו נתחיל .עדכון  3 3א' ב'.

אביבה גוטרמן:

אני לא מבינה למה צריך בכלל תקציב למעמד האישה .אם תשאלי אותי
למה .מה מיוחד בזה? למה צריך תקציב למעמד ,מה עושים עם התקציב
הזה? מעצימים את הנשים ,עושים מופעים? שיכניסו את זה לסעיף
תרבות ,קשקוש ,די באמת.

נאור ש ירי:

 ...מעמד האישה.

אביבה גוטרמן:

חרטה כל הסיפור הזה ,בכל הערים זה קשקוש.

יפעת קריב:

גם אלימות נגד נשים זה קורה בשבוע הבא ביום שני -

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

לא ראיתי שמעמד האישה עשו פה משהו ששינה.

יפעת קריב:

ולהעצמה ולתת לנשים מקום להוציא את זה החו צה ,ותראה מה קורה,
תראה איזו אלימות קשה יש נגד נשים .אז בבקשה שמצידי כל תקציב
הנשים ילך לחיזוק נשים נפגעות תקיפה מינית ו אלימות בבית.

כנרת א .כהן:

אנחנו עושים אירוע ביום שני ...מאוד נשמח שתבואי.

47

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19
(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

טוב ,אנחנו נתקדם בבקשה ,יש לכם ה ערות לגבי סעיפים?

יפעת קריב:

כן .אז בואו נתחיל .עדכון מספר  3סעיף  1מתחילים?

אמיר כוכבי:

לא את מנהלת את הדיון ,שקט.

יפעת קריב:

אמיר ,תדבר בצורה מכובדת ,בפעם הבאה אני אומרת לך -

אמיר כוכבי:

מה תעשי?

יפעת קריב:

אני אגיש תלונה על זה למבקר המדינה ...בצורה כל כך ...שאתה מדבר -

אמיר כוכבי:

בואו נעשה ככה -

יפעת קריב:

אני רוצה לדבר על תקציבי האוטיזים ותקציבי הרווחה -

אמיר כוכבי:

שנייה ,בואו נעשה -

יפעת קריב:

ואתה לא מפסיק להשמיץ ולרדת ,ולדבר אליי בצורה לא יפה -

אמיר כוכבי:

אבל את מפריעה כבר  7דקות -

יפעת קריב:

אז תתנצל.

אמיר כוכבי:

בנאומים של פופוליזם זול.

יפעת קריב:

מה זה בשקט הזה? אמיר תקשיב לעצמך.

אמיר כוכבי:

בלי טיפת הבנה -

יפעת קריב:

הנה שוב פעם אתה מתחיל -

אמיר כוכבי:

אנחנו נמצאים -

יפעת קריב:

אמיר ,תדבר בצורה מכובדת -

אמיר כוכבי:

אני מנסה אבל את לא נות נת -

יפעת קריב:

ולא מזלזלת -

אמיר כוכבי:

אני לא יודע איפה למדת את תרבות הדיון הזה.

יפעת קריב:

זה לא מקובל עליי הסגנון הנמוך הזה שלך .שלא תעז להגיד לי שוב פעם,
פעם נוספת לא שקט -

אמיר כוכבי:

אני לא יודע איפה למדת את תרבות הדיון -

יפעת קריב:

אמיר -

אמיר כוכ בי:

שלא מאפשרת לאף אחד לנהל שיח.

יפעת קריב:

אני מבקשת לעבור לסעיפי התקציב.

אמיר כוכבי:

את כבר  10דקות פה צורחת כמו אני לא יודע מה.

יפעת קריב:

שוב פעם צורחת כמו אני לא יודעת מה.
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אמיר כוכבי:

את צועקת.

יפעת קריב:

אמיר ,אני מגיבה אליך.

אמיר כוכבי:

את צוע קת נשמה ,מה אנחנו אומרים לך מה הזה ,מה זה לא זה?

יפעת קריב:

אתה לא שמעת אותי צועקת .הרמה הנמוכה שלך מטרידה.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר -

יפעת קריב:

אתה על גבול הטרדה.

אמיר כוכבי:

בסופו של דבר אנחנו מביאים פה לקראת תקציב הבא שינויים בתקציב
לאחור ,אנחנו נמצ אים לקראת סוף שנה ומנסים לייצר את ההתאמות
בתקציב על תקציבים שלא נוצלו ועדיין אפשר להעביר אותם לפעילויות
אחרות ,גם לא כולם ינוצלו כנראה עד סוף השנה .בסופו של דבר זה הליך
שנעשה כדי שהעירייה תעבוד כמו שצריך ,ולא תעשה דברים בחושך ,אין
פה שום דבר שאנחנו -

יפעת קריב:

אין שום בעיה ,אז בוא נעבור סעיף סעיף.

אמיר כוכבי:

אנחנו נעבור סעיף סעיף ,כמה פעמים את צריכה לחזור על אותו דבר
שכבר אמרו לך בסדר .את מבינה שזה אבל מה שעושה אותך קצת
מגוחכת יפעת? כאילו כבר ביקשת -

יפעת קריב:

אמיר ,אתה שוב ,אל תפנה אליי במילה מגוחכת .ו תפסיק עם הביזיון
שלך.

אמיר כוכבי:

אבל את קצת ,אבל את קצת כן.

יפעת קריב:

אמיר אנחנו בשיחה מקצועית -

אמיר כוכבי:

כי ביקשת וכבר הסכמנו.

יפעת קריב:

אל תכניס את הירידות הנמוכות שלך.

אמיר כוכבי:

אבל גם בשיחה מקצועית -

יפעת קריב:

זה נגמר.

אמיר כוכבי:

אז אנשי ם לא מייצרים כותרות על כלום.

יפעת קריב:

אל תפנה אליי בצורה הנמוכה הזאת.

אמיר כוכבי:

בשיחה מקצועית אנשים שואלים שאלות -

יפעת קריב:

כשאתה משתמש במילה מגוחכת אתה היחיד שנראה כך.

אמיר כוכבי:

בשיחה מקצועית -

יפעת קריב:

אני מבקשת ממך...

אביבה גוטרמן:

אמיר ,א תה ראש עיר -

יפעת קריב:

אז יאללה בואו נתחיל.
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אביבה גוטרמן:

בוא תהיה יותר ממלכתי בקיצור.

אמיר כוכבי:

אני לא יכול אפילו לגמור משפט אביבה.

אביבה גוטרמן:

חאלס נו .בסדר ,גם את זה תאמר בצורה ממלכתית.

יפעת קריב:

בדיוק.

אביבה גוטרמן:

אתה אלוף בלדבר -

אמיר כוכ בי:

זה הכי ממלכתי שיש.

אביבה גוטרמן:

אתה הכי ורבלי ,אתה יודע לבטא את עצמך מאוד יפה -

אמיר כוכבי:

זה הכי ממלכתי שיש.

אביבה גוטרמן:

אז תעשה את זה בצורה יפה.

אמיר כוכבי:

אם יש אנשים שקשה להם...

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אבל מה לעשות -

אמיר כוכבי:

וחושבים שאני א משיך ...פעם אחר פעם הם טועים.

יפעת קריב:

אמיר תקשיב -

אביבה גוטרמן:

עשית את זה לחי אדיב -

אמיר כוכבי:

אבל אביבה את מבינה שזה לא עובד ככה.

אביבה גוטרמן:

די נו תעשה את זה ,תעיר בצורה מכובדת.

אמיר כוכבי:

אנחנו מנסים -

אביבה גוטרמן:

אין בעיה.

אמיר כוכבי:

א ני אעיר בצורה מכובדת -

אביבה גוטרמן:

לא ,אתה לא מעיר בצורה מכובדת -

אמיר כוכבי:

אנחנו מנסים לייצר עכשיו -

אביבה גוטרמן:

במעמד האישה חוץ מכסף ,זה לא חשוב לי הכסף ,חשוב לי הדיון שהוא
ייעשה בצורה מכובדת ,ולא לפגוע -

אמיר כוכבי:

אז אפשר לעשות דיון -

יפעת קריב:

אמיר ,כשאני מבקשת לדון בתקציב ,אתה מכניס את הפסקאות
המיותרות על נושא הבחירות ,אל תעלה אותם יותר ,אתה נבחרת ,עכשיו
בוא נדון בתקציב.

אמיר כוכבי:

אבל את לא נותנת לנו לדון בתקציב.

יפעת קריב:

אבל אתה כל הזמן מבזה .אתה מבזה ,עסוק בלהשמיץ ,בואו נדבר על
התקציב ,סעיף מספר . 1

אמיר כוכבי:

את כבר  10דקות לא נותנת לנו לדבר על התקציב.
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יפעת קריב:

אוי נו אמיר יאללה תתחיל.

אמיר כוכבי:

אנחנו מנסים לדבר על התקציב ,ויש פה גזבר ליד השולחן -

יפעת קריב:

אז תתחיל.

אמיר כוכבי:

כדי להסביר סעיף אחרי סעיף -

יפעת קריב:

בבקשה.

א מיר כוכבי:

ואביבה אפשר לעשות דיון ...גם על הדבר הזה -

יגאל שמעון:

אין ממשלה ליש עתיד אתם בלחץ הא? אין ממשלה ,יש עתיד לא
בממשלה -

נאור שירי:

הפסדת אתה ורפי למה אתה לא...

יגאל שמעון:

זהו נגמר הסיפור שלכם? יש עתיד ,מה קרה ביבי עשה לכם תרגיל?

אמיר כוכבי:

יגא ל ,יגאל -

יגאל שמעון:

ביבי עשה לכם תרגיל...

יפעת קריב:

אפשר לעבור לסעיף מספר ? 1

אמיר כוכבי:

יגאל ,קודם כל ליברמן מנסה ...אם כבר אז כבר ליברמן עשה...

יפעת קריב:

חבר'ה בסעיף מספר - 1

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

בני בכבוד.

אתי ברייטברט:

ניתן את זכות הדיבור לגזבר להסביר בדיוק כל סעיף וסעיף.

עדי ברמוחה:

כבר שעה רק ברברברבר יאללה.

בנימין זיני:

טוב ,אני רק אתן -

אביבה גוטרמן:

עדי -

עדי ברמוחה:

די ,בסדר אומרים -

אביבה גוטרמן:

גם את אל תתבטאי בצורה לא יפה.

עדי ברמוחה:

אבל לא -

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אל תתבטאי ב צורה כזו.

עדי ברמוחה:

אבל לא דיברתי -

אביבה גוטרמן:

אני זוכרת אותך באופוזיציה ,זוכרת אותו באופוזיציה ,חבר'ה תרגיעו,
תרגיעו.

עדי ברמוחה:

מה הייתי באופוזיציה ,לא מדברים יותר מידי -

אביבה גוטרמן:

עשיתם יותר גרוע ,די נו.

עדי ברמוחה:

עברנו יאללה.
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אביבה גוטר מן:

חוץ מזה ,אז די.

עדי ברמוחה:

אבל אמרנו -

אביבה גוטרמן:

פעם בחודש יש ישיבה -

עדי ברמוחה:

בואי נמשיך.

אביבה גוטרמן:

זהו .כל השאר לא רואים אותה ,לא שומעים אותה ,מה אתם רוצים,
שהיא גם לא תתבטא פה? נו תפסיקו כבר די.

כנרת א .כהן:

די נו ,זה לא מכ ו בד.

אביבה גוטרמן:

באמת לא מכובד.

עדי ברמוחה:

די ,די.

אביבה גוטרמן:

זה לא מכובד מה שאתם עושים.

עדי ברמוחה:

אבל יאללה.

אביבה גוטרמן:

די כבר.

אתי ברייטברט:

בבקשה בואו נמשיך.

עדי ברמוחה:

אבל אמרתם לא מכובד ,דיברתם -

אביבה גוטרמן:

אחרי זה מתקצבים מעמד אישה .איזה מ עמד? לעמוד על משהו ,על במה?
מעמד האישה .אני מתה על המילים האלה ,מעמד האישה ,שמים כסף.
מה עושים עם זה? קדחת בצלחת ,מופעים נשלם  ₪ 20-30על מופע ,די נו
בחייכם .יש ערים שיודעים מה לעשות באמת עם הדבר הזה ,להעצים
לעשות עבודות ,לעשות תכלס בזה .א' צריך שתהיה מישהי שהיא באמת
מקבלת כסף עבור עבודתה ולא בהתנדבות .אם רוצים באמת ללכת על זה,
כי זה תפקיד סטטוטורי .המדינה מחייבת את הדבר הזה.

אמיר כוכבי:

זה נכון ,ועד היום -

אביבה גוטרמן:

אבל ...לשים בו זה התפקיד שלנו של המועצה.

אמיר כוכבי:

אבל זה נגיד התפרצות לדלת פתוחה.

אביבה גוטרמן:

אף פעם זה לא היה.

אמיר כוכבי:

כי אם היית -

אביבה גוטרמן:

אף פעם זה לא היה.

כנרת א .כהן:

זה תקן על תקן ,תכף אנחנו נתייחס לכל.

עדי ברמוחה:

נראה לך שאנחנו יושבים...

אביבה גוטרמן:

בסדר יאללה.

אמיר כוכבי:

בני.

בנימין זיני:

טוב ,אני אתן רק עד כון לגבי אופן העבודה ,תקציב שאנחנו מאשרים

52

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19
מידי תחילת שנה הוא כלי תכנוני ,ולפעמים המציאות קצת יותר חזקה
מהכלי התכנוני ,ואנחנו מנסים לעשות את המקסימום כדי להתאים את
התקציב גם לשטח בסופו של דבר .יש לפעמים דברים שהם שיפטינג ויש
סעיפים שהם סכום  , 0חלק מהדברים ש אתם רואים פה הם גם סכום , 0
חלק מהדברים הם הגדלת הכנסות כתוצאה מהכנסות ממשלה ,ויש גם
העברה בין סעיף לסעיף שאנחנו מזהים יתרה בסעיף מכל מיני סיבות,
וצופים גירעון אנחנו לא נרצה לעבוד בדיעבד ,אז אנחנו מגדילים את
הסעיפים בהתאם .בסופו של דבר התקציב אם הוא גדל אז הוא גדל
כתוצאה מהכנסות ממשלה לרוב ולא כתוצאה מפריצת התקציב .אם יש
משהו ספציפי שאתם רוצים שנעבור ,או לעבור ממש -
אביבה גוטרמן:

לא ,תעבור ,תעבור.

יפעת קריב:

בוא נתחיל ,בוא נתחיל.

יגאל שמעון:

אני -

בנימין זיני:

כן יגאל.

יגאל שמעון:

בוא נתחיל .סעיף  3ריתמיק ה בגני ילדים ,הקטנה -

יפעת קריב:

אתה ב  3 -א' הוא מתחיל ב . 3 -

בנימין זיני:

אני מתחיל מעדכון מספר  . 3קודם כל נתחיל מהתקבולים .תקבולים יש
פה רק ,שוב זה רק עניין טכני של שיפטינג בין הרזרבה הכללית לארנונה
הכללית שממנה היא נגזרת .שירותים פסיכולוגיים ממשלה -

יפעת קריב:

רגע ,רגע ,שנייה -

בנימין זיני:

זה הכנסות -

יפעת קריב:

הארנונה הכללית ,לא הבנו את הנושא של הארנונה ,תסביר את זה.

בנימין זיני:

ארנונה זה רק שיפטינג בין הרזרבה הכללית לבין הארנונה הכללית.

יפעת קריב:

אתה יכול להסביר את זה מה הכוונה ב שיפטינג?

בנימין זי ני:

כרשות איתנה אנחנו מחויבים להעמיד  1%מהתקציב כרזרבה ,זה ה 5 -
מיליון  ₪שאתם רואים.

יפעת קריב:

רגע ,רגע ,שנייה ,זה לא נפתח אצל ,רק רגע.

בנימין זיני:

אנחנו מחויבים להעמיד  1%כרזרבה כרשות איתנה.

יפעת קריב:

רגע ,רגע ,שנייה ,שנייה .רק שנייה לא נפתח לו המסמך  ,אין לו אותו.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

טוב התחלנו בארנונה כללית.

בנימין זיני:

אנחנו כרשות איתנה מחויבים -

יפעת קריב:

לא ,ב  3 . 3 -סעיף . 3
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בנימין זיני:

אני מתחיל מהתקבולים ,סעיף ארנונה אמרתי אנחנו מחויבים להעמיד
 1%רזרבה .בחלוף חצי שנה ניתן לשחרר ,בעיקרון כל רבעון ניתן לשחרר
חלק יחסי מהרזרבה לצרכים בבלת"מים ,פה זה רק עניין טכני בין
הארנונה הכללית לבין הרזרבה .אתם רואים שזה סכום  0בין ההקטנה
להגדלה .שעות פסיכולוגיות השתתפות ממשלה בעצם -

יגאל שמעון:

רגע ,רגע.

יפעת קריב:

שנייה ,שנייה -

יגאל שמעון:

רגע ,הלכת א רנונה -

יפעת קריב:

איזה סכום - 0

יגאל שמעון:

רק שנייה ,רק שנייה -

בנימין זיני:

הקטנה של  2.5מיליון  ₪מהרזרב ה .

יגאל שמעון:

כשאתה מקטין לי מהרזרבה  2.5מיליון .₪

בנימין זיני:

זה התקבולים.

יגאל שמעון:

לא ,לא משנה ,אתה מגדיל כי אתה מקטין את הרזרבה אני מבין.

בנימין זיני:

זה סכום  2.5 0מינוס  2.5שווה . 0

יגאל שמעון:

לא הבנתי .הקטנה של  2.5ממה?

בנימין זיני:

אתה רואה שיש מהארנונה הכללית לסעיף של הרזרבה.

יעל עבוד ברזילי :

.0

יגאל שמעון:

אני הבנתי ,הרזרבה לא הייתה בתקציב.

בנימין זיני:

הייתה.

אמיר כוכבי:

זה היה בתקציב ,אתה חייב.

עדי ברמוחה:

בטח שכן ,אתה מחויב ברשות איתנה.

יגאל שמעון:

אבל ללא שימוש.

בנימין זיני:

זה בטח לשימוש.

יגאל שמעון:

אתה אומר רזרבה במידה ואתה -

בנימין זיני:

אתה תראה את זה אחרי זה בהוצאות.

יגאל שמעון:

האם ההכנסות שלך מארנונה עלו?

בנימין זיני:

לא.

יגאל שמעון:

ירדו?

בנימין זיני:

לא.

יגאל שמעון:

אז מה?

54

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19
בנימין זיני:

הצפי שאנחנו נסיים בתקציב שלנו.

יגאל שמעון:

לא צפי ,נכון לעכשיו .אנחנו מדברים על החודש ה  , 10 -האם יש -

בנימין זיני:

אנחנו היום עומדים בערך מתוך ה  , 241 -אנחנו עומדים על בערך 235
פלוס מינוס ,ויש לנו עוד חודש וחצי של עבודה.

יגאל שמעון:

שזה כמה הצפי הכנסה?

בנימין זיני:

אנחנו נהיה קרובים מאוד לביצוע ,אפילו קצת יותר.

יגאל שמעון:

אז יש סיכוי שיהיה לך חוסר.

בנימין זיני:

לא.

אמיר כוכבי:

יהיה לך אפילו קצת יותר.

עדי ברמוחה:

יש סיכוי שיהיה עוד.

בנימין זיני:

אפילו קצת יותר .וחוץ מזה גם חלק מהדברים קצב הביצוע לא ב ה כל
 , 100%יש גם יתרות תקציביות בהוצאות ,אז את השנה הצפי כרגע
שאנחנו לא מסיימים בגירעון.

יגאל שמעון:

אין בעיה בני הישיבה מוקלטת ,שמענו אותך.

בנימין זיני:

יפה ,אין בעיה.

יגאל שמעון:

אין בעיה שמענו אותך .אחרי זה שיעשו שימוע שלא ת גיד לא ידעתי ,כן
ידעתי .פה זה אלופי ה שימועים פה.

בנימין זיני:

הכול בסדר יגאל.

יגאל שמעון:

פה כל העיר שימועים.

בנימין זיני:

יגאל הכול בסדר.

יגאל שמעון:

בוקר טוב שימוע ,לילה טוב שימוע.

אמיר כוכבי:

רק מי שצריך ,הכול בסדר.

בנימין זיני:

יש הסבר להכול.

יגאל שמעון:

טוב .בסדר.

בנימין זיני:

סעיפים  5ו  6 -זה הכנסות ממשלה שקיבלנו התחייבויות מהמשרדים
השונים לזה ,ואנחנו גם נתקצב את זה ,אתם תראו את זה אחרי זה
בהוצאה .מבחינת תשלומים יש יתרות ,יתרה קטנה בליסינג תפ עולי,
אנחנו מניידים אותה לטובת הוצאות שונות .אנחנו שוב מעדכנים תקציב
בהתאם לביצוע ,כדי לא להיות במצב של צפי ביצוע ,שלא נהיה במצב של
גירעון בסעיפים השונים .פניות ציבור גם כתוצאה מהדפסה הו צאות
בפניות הציבור ,הקטנו כנגד כמו שאתם רואים ,הכול שיפטינג בין סעיף
ל סעיף .ארגון והדרכה עבר לטובת פעילות ארגון עובדים ,זה בעצם
האירוע שהיה בקיץ לעובדים בספורטן .ספרות מקצועית -
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יפעת קריב:

אפשר רק בעתיד לנסות אם זה אפשרי ,לפחות לשנה הבאה לא לאשר
בדיעבד אלא לנסות לאשר -

בנימין זיני:

זה לא בדיעבד.

יפעת קריב:

אבל זה אירוע שהיה כבר בקיץ ,זאת אומרת שהוא בוצע.

בנימין זיני:

לא ,הוא מומן -

יפעת קריב:

הוא מומן בלי שהיה לו תקציב.

בנימין זיני:

הכסף בסעיף היה קיים ,זאת אומרת לא היה מצב שההוצאה עדיין לא
שולמה .היא שולמה כי היה כסף ,ומשלימים את זה.

יפעת קריב:

בסעיף אחר.

בנימין זיני:

כ ן.

יפעת קריב:

אז אם אפשר לדעת מראש ,כאילו תכנון ל שנה הבאה שזה יהיה -

בנימין זיני:

שונה הייעוד של הסעיף .הקטנו מהוצאות ...אני עובר לסעיף  20הוצאות
משרדיות עוד פעם זה שיפטינגים קטנים שהם לפעילות השוטפת .גזברות
ייעוץ זה הגדלנו ב - ₪ 20,000 -

יפעת קריב:

תוכל לה גיד לנו בסך הכול כמה הגדלתם יועצים? כי ראיתי בהרבה
מקומות שיועצים חוזרים על עצמם ,ולהסביר למה יש כל כך הרבה
יועצים בעירייה בנוסף לעובדים שעובדים מן המניין.

בנימין זיני:

העירייה איפה שהיא ,שוב אני יכול לדעת על עולם התוכן שלי ,איפה שיש
לי יתרון יחסי מבחוץ א ני יודע להביא יועצים ,כדי שיקדמו את העבודה -

יפעת קריב:

יתרון יחסי על העובדים הקיימים?

בנימין זיני:

לא ,יתרון יחסי בכלל.

יפעת קריב:

כי יש לך עובדים -

בנימין זיני:

נכון אבל אם יש לי הפקת דו"חות כספיים ,שזה דורש יתרון יחסי של
גורם חיצוני שגם יכול לפעמים למ שוך את המידע ולעבוד מול משרד
הפנים בצורה יותר יעילה ממני ,אז כן אני מביא .או שאני צריך בדיקה
כלכלית שהיא יותר רחבה ,אז אני גם מביא.

יפעת קריב:

האם אנחנו נראה בתכנון התקציב לשנה הבאה שנגיד התקנים של
העובדים משתנים בהתאם ליועצים או שנשארים אותם תקנים -

בנימ ין זיני:

לא ,אין קשר ,אין קשר.

יפעת קריב:

וגם יועצים?

בנימין זיני:

אין קשר.

יפעת קריב:

זאת אומרת היועצים הם בנוסף?

בנימין זיני:

לרוב יועצים הם בנוסף.
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יפעת קריב:

אז אם תו כל להגיד לנו בסך הכול כמה כסף מתווסף על יועצים בבקשה?

בנימין זיני:

אני ארכז את זה ...

יפעת קריב:

תודה לעירייה .בקיצור אני אסכם את השאלה ,כמה כסף התווסף על
יועצים בשנת  2019לעירייה ,בסדר? תודה.

בנימין זיני:

נשלח תשובה אחרי זה .אמרנו מקורות מימון זה מהקטנה של ייעוץ
בקרת השקעות ...של מחלקת השומה .היה קצת גידול בעררים והשגות,
אז הוספנו בש ומה יועצים.

יפעת קריב:

כמו שאני אומרת עוד הפעם יועצים ,זה חוזר על עצמו כל הזמן.

בנימין זיני:

נכון ,כן.

יפעת קריב:

בסדר ,בוא נראה מה המשמעות של זה ,נבין את זה.

בנימין זיני:

אין בעיה .אנחנו נעשה מסמך לגבי יועצים.

יפעת קריב:

תודה.

בנימין זיני:

גם תביעה משפטית כתוצאה מהגברת פעילות אכיפה ,זה כבר הוצאות
משפטיות בגין האכיפה דבר שמוסיף עוד .₪ 60,000

יפעת קריב:

חכה שנייה אחת ,כי רפי לא מצא ,נעזור לו למצוא.

רפאל בן מרדכי:

יאללה תעזרי לי למצוא.

רן יקיר:

רינה יכולה ,היא היועצת הטכנולוגית שלנו .לא רינה?

רינה ש בתאי:

מה הבעיה?

רן יקיר:

אם הצלחת ליגאל ,רפי גם לא מצליח.

רינה שבתאי:

הא אתה צריך עזרה רפי?

יפעת קריב:

סעיף . 28

בנימין זיני:

 29עבודות דפוס ,יתרה של תוספת  ,₪ 10,000ממומן מהקטנת ייעוץ
בגביה .גביה הוצאות מנהליות הפחתנו  .₪ 110,000שוב ,רוב הסעיפים
הם שיפ טינג מסעיף לסעיף .מה עוד יש פה מהותי? התחדשות עירונית
הורדנו  ,₪ 50,000כתוצאה לגייס כוח אדם פנימי .אני עובר לסעיף . 41
הפחתה של עבודות קבלניות ,הפחתה ביתרות של טקס יום השואה
כתוצאה מעודפים ,אירוע חוצות קיץ ב  ₪ 43,000 -הוספנו לאירועי שבת
תרבות -

משה חנוכה:

זה אירועים עתידיים שיהיו נכון?

בנימין זיני:

כן ,עד סוף השנה ,כן .הצטיידות מעבדות הוספנו עוד  ,₪ 44,000ואני
קצת רץ ,כי הכול פה זה בעצם שיפטינג ,ה צטיידות  ,₪ 44,000שירות
פסיכולוגי  ₪ 75,000תוספת של משרד החינוך ,מה שראיתם בהכנסות.
גם הפדגוגיה מה שראיתם בהכנסות כנגד זה .מרכז הצלחה ו קבלנים
תוספת של  ,₪ 189,000תקצוב פעילות רובוטיקה בתיכון הדרים -
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יפעת קריב:

רק שנייה אחת דקה ,תן לנו שנייה אחת .איפה רובוטיקה?

בנימין זיני:

בסעיף . 52

יפעת קריב:

אבל יש לי שאלה ,ב  49 -בעצם הורדת ממימון הצטיידות מחשוב של בית
ספר צורים ,למה דווקא להם הורדתם?

עדי ברמוחה:

מבית ספר צורים.

בנימין זיני:

מימון הצטיידות לבית ספר צורים.

רן יקיר:

תוספת.

כנרת א .כהן:

כתוב יש לך הערות -

בנימין זיני:

יש סעיף של הצטיידות מחשוב ,אנחנו מעבירים מהמחשוב לבית ספר
צורים.

יפעת קריב:

זה הקטנה ,אני בסעיף  . 49בסעיף  . 49חבר'ה אני בסעיף  , 49אנחנו אולי
לא באותו סעיף כולם .בסעיף  49יש העברה למימון הצטיידות מחשוב
לבית ספר צורים -

בנימין זיני:

נכון.

יפעת קריב:

אבל זה מופיע כי זה הקטנה.

בנימין זיני:

יש סעיף של הצטיידות מחשוב ,לקחנו  ₪ 15,000והעברנו בסעיף הקודם
 ₪ 44,000 – 48לבית ספר צורים להצטיידות בשיתוף הביטוח הלאומי,
בסעיף הקודם.

יפעת קריב:

אוקיי ,זאת אומרת שלקחתם את ה  ₪ 15,000 -וצרפתם אותם לטובת ה -
?₪ 44,000

בנימין זיני:

כן ,כן.

יפעת קריב:

אוקיי ,עכשיו תמשיך.

בנימין זיני:

הסעות ,תוספת של  2.2מיליון  ₪לתקציב  ,זה צפי לביצוע בסוף שנה .מה
עוד מהותי פה ,אני אדלג לדף הבא כבר .הכול פה שוב -

יפעת קריב:

זה העברות מסעיף לסעיף.

בנימין זיני:

העברות מסעיפים שיפטינג ,זהו .ופה אתם רואים בעצם בסעיף האחרון
 71את הרזרבה הכללית שממנה אנחנו מממנים חלק מהפעילויות ,שהיא
רק חצי מ הרזרבה הכללית.

יגאל שמעון:

לא ,אבל יש לך תוספת פה.

בנימין זיני:

התוספת לתקציב היא נובעת רק מגידול בהכנסות ממשלה ובערך של
 ,₪ 130,000קצת יותר  .₪ 132,000אם תעשה  ₪ 525,428,000פחות
 ₪ 525,587,000תקבל את הדלתא של ה .₪ 132,000 -

יגאל שמעון:

ולמה יש לך משרות ש גדלו פה? מה הבעיה?
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בנימין זיני:

איפה? סעיף?

יגאל שמעון:

המשרות פה.

בנימין זיני:

שירות פסיכולוגי גדל  1והתחדשות עירונית על מנת לקדם את הפעילות
קיבלנו כסף ממשרד השיכון ומימון של  , 50%ניסינו לאורך שנה לגייס
את זה במיקור חוץ ולא ה לך ,ואנחנו מכניסים את זה פנ ימה ב אישור
משרד השיכון כמובן.

יגאל שמעון:

טוב ,בקיצור זה מה שיש לך פה זה לא מה שהיה בוועדת כספים שלפני
יומיים.

בנימין זיני:

זה הישיבה מה  17.9.19 -למיטב ידיעתי -

יגאל שמעון:

עכשיו אנחנו נבוא מחודדים יותר.

בנימין זיני:

אין בעיה.

יפעת קריב:

בוא נמשיך לא סי ימנו  3א' חכה דקה.

יגאל שמעון:

מה א'?

בנימין זיני:

 3א'.

יפעת קריב:

 3א' חכה ,חכה.

יגאל שמעון:

תיקונים הא.

יפעת קריב:

לא סיימנו.

רן יקיר:

הנה עכשיו תבוא מחודד יגאל.

יפעת קריב:

עכשיו חכה.

יגאל שמעון:

עכשיו מחודד ,אז רגע שנייה .רגע ,רגע ,בוא נראה מה זה.

אתי ברייטברט:

ברשותכם אנחנו נעלה להצבעה את עדכון מספר  , 3מה שמצורף לכם
בנספח ב' שעברנו עליו ,אני מעלה להצבעה מי בעד?

יגאל שמעון:

מה שעכשיו דיברנו עליו.

אתי ברייטברט:

אני אעדכן שאנחנו מעלים להצבעה את הסעיף לפי עדכון מספר 3
 ₪ 525,728,000אני מעלה להצבעה ,מי בעד? זה כולם פה אחד? אוקיי,
כולם פה אחד.

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

הצבעה :העברות מסעיף לסעיף – עדכון מס' 3
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
ארנון אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :148/19
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף – עדכון מס  3עפ"י הנתונים שהועברו בנספח ב' להזמנה
==============================================================
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 . 2עדכון מספר  3א' – כנספח ג'
אתי ברייטברט:

הלאה נעבור לסעיף הבא .זה עדכון מספר  3א' הוא מצורף לכם כנספח ג'.

יגאל שמעון:

אוקיי ,מה זה?

אתי ברייטברט:

אתם יוצאים מזה ונכנסים לנספח הבא.

יגאל שמעון:

זה מה שהיה בוועדת הכספים לפני יומיים?

בנימין זיני:

כן.

יגאל שמעון:

שכולם הצביעו בעד?

רן יקיר:

כן.

בנימין זיני:

כן.

אמיר כוכבי:

לפני שאתה עושה מהומה רק תקשיב לגזבר ,שלא סתם תתפדח .אם
תצטרך יהיה לך את הזמן לעשות.

אביבה גוטרמן:

מה סעיף ? 14

אמיר כוכבי:

עליי ,עליי.

בנימין זיני:

הנספח הבא יבוא למועצה.

יגאל שמעון:

כולם הצבעתם בעד בוועדת הכספים? פגיעה בחלשים ,פגיעה בספורט,
פגיעה בנשים ,פגיעה בתרבות ,פגיעה בילדים.

משה חנוכה:

יגאל לא עכשיו ,יגאל תעצור ,לא מעלים את זה עכשיו .זה בישיבה
הבאה.

אמיר כוכבי:

אתה לא הקשבת בתדרוך של משה ,זה בסבב הבא.

משה חנוכה:

זה בישי בה הבאה יגאל.

אמיר כוכבי:

תקרא את ה  SMS -עוד פעם.

עדי ברמוחה:

זה  3ב' ,וזה יהיה בהמשך.

יפעת קריב:

 3א' אפשר להתחיל?

עדי ברמוחה:

 3א' זה תקבולים שימו לב.

יפעת קריב:

הבנו את זה.

בנימין זיני:

סעיפים  1עד -

אמיר כוכבי:

 3עד.

בנימין זיני:

נכון 3 ,עד  39בעצם סעיפי התקבולים .יש פה הקטנת הכנסת
מריתמוסיקה לילדים כתוצאה ממתן הנחות ,בגלל שנתנו הנחות אז
ההכנסה שלנו תהיה צפויה לקטון ב  .₪ 100,000 -סל תרבות ארצי יש
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גידול בהכנסות של  ,₪ 100,000אנחנו מעדכנים את ההכנסה ,דמי שימוש
במתקנים אנחנו בעצם מעדכנים את השיטה ,בשנה שעברה אנחנו בעצם
חייבנו את המפעילים בדמי שימוש שהם עושים את הגבייה ,יצאנו לפני
חצי שנה בערך בקול קורא שבעצם אנחנו עושים את הגבייה ויש את
החלוקה של ה  70% , 70-30 -הולך למפעיל  30%נשאר לתפעול העירייה
להוצאות שלה .זה בעצם ההתאמה התקציבית לכל הפעילות הזאתי.
יגא ל שמעון:

מה זאת אומרת אנחנו גובים פחות כסף?

בנימין זיני:

לא ,רק השיטה .אם בשנה שעברה כתוצאה מזה שלא היה קול קורא
הוחלט בעירייה שבעצם המפעילים יגבו מהתלמידים או מההורים,
ואנחנו רק נחייב בדמי שימוש ,אז עשינו קול קורא בצורה מסודרת -

יגאל שמעון:

ואיך זה היום?

בנימין זיני:

ואנחנו בעצם היום מעדכנים את התקציב שבעצם העירייה תגבה,
העירייה גובה וחוזרים לשיטה הישנה יותר אבל בצורה מסודרת,
העירייה גובה  70%הולך למפעיל  30%נשאר לתפעול העירייה :חשמל,
מים ,הוצאות וכל מה שקשור לזה בתפעול של החוגים.

משה חנוכה:

היום כל מפע ילי חוגי הספורט עובדים תחת קולות קוראים?

בנימין זיני:

כן ,נכון בן דור? בן דור כולם נכון?

משה חנוכה:

אין מפעילים שמתקבלים בלי...

בנימין זיני:

כולם כן ,זה קול קורא מאוד רחב .אז זה כל הסעיפים שאתם רואים
לגבי אולמות הספורט ההכנסות ...כל חוג בעצם מופעל בבית ספר אחר,
ואנחנו משייכים את ההכנסות וגם תראו את זה בהוצאות לאותו בית
ספר ,עד שורה  , 12יש הקטנה של ,שוב זה כתוצאה ממשרד הרווחה של
 ₪ 19,000במחשוב מחלקת רווחה משרד בטיחות -

יפעת קריב:

אבל דקה ,דקה ,דקה ,אני מבקשת שתגיד מילה על כל ההקטנות של
משרד הרווחה .כי ל פי הסעיפים שתכף נגיע אליהם הם ממש פוגעים
באוכלוסיית הרווחה .האם העירייה מחפה על הקטנות של משרד
הרווחה? האם זה פוגע באוכלוסייה? האם ההקטנה הזאתי פוגעת
בפעילות? כשאתה בא ואומר הוקטנו ,מה ...ואולי גם מאיר חלוואני
ירצה לענות ,מאיר בעצם כל מחשוב מחלקת הרווחה לפ י הסעיף הזה לא
קיים ,כאילו כל סעיף מחשוב מחלקת הרווחה נעלם .אז האם זה נכון או
שיש תקציב אחר למחשוב מחלקת הרווחה?

בנימין זיני:

יש תקציבים נוספים למחשוב בכלל בעירייה וגם הרווחה היא חלק -

יפעת קריב:

כרגע אנחנו הולכים לדבר רק על מחלקת הרווחה ,נכון? אז בוא נדב ר על
מחלקת הרווחה.

בנימין זיני:

אגף הרווחה ברובו ממומן ,ברובו ממומן על ידי משרד הרווחה -

כנרת א .כהן:

זה  75-25חשוב להבין את זה -
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בנימין זיני:

נכון ,מה שבאתי רק להגיד.

כנרת א .כהן:

ואז מבינים את ההקטנה.

בנימין זיני:

לא ,אבל יש סעיפים שהם ב  100% -מימון עי רייה ,אבל עדיין -

יפעת קריב:

כן ,אבל את חייבת להבין כנרת  75-25זאת הצעה וזה תלוי ברשות
המקומית -

בנימין זיני:

לא ,אנחנו -

יפעת קריב:

רשות מקומית יכולה לקחת על עצמה  100%אם היא רוצה ,ואני חושבת
שהוד השרון יכולה לקחת -

כנרת א .כהן:

הוא יענה לך.

יפעת קריב:

ב אגף הרווחה . 100%

בנימין זיני:

אני רק אסיים -

יעל עבוד ברזילי:

נראה לך ש העירייה לא הייתה משתמשת בתקציבים ממשרד הרווחה? הרי
אנחנו מתוקצבים כאן -

יפעת קריב:

אבל יעל יעל אם את מורידה את המחשוב ל  , 0 -זה אומר שמחלקת
הרווחה לא עוברת את המחשוב ,היא נשארת מאחור ,אנ י רוצה להבין את
זה .בעצם סעיף המחשוב ירד לך ל  , 0 -יש פה עוד כמה סעיפים כאלה.

דוברת:

מה שיורד פה ל  0 -ה  ₪ 19,000 -זה תקצוב של משרד הרווחה ,שבסוף שנת
 2018הייתה לנו תחזית ממנו לשנת  , 2019על סמך התחזית הזאת בנינו
את התקציב ,בתחזית של משרד הרווחה הוא היה אמור למ מן את
הפרויקט של המחשוב -

יפעת קריב:

משרד הרווחה רצה לתת  ₪ 19,000ולא לקחתם?

דוברת:

לא ,הוא לא נתן .במקרה הזה מה שאת רואה פה את כ העדכונים ,זה
עדכונים נכון להיום ,אנחנו לא נקבל את ה  ,₪ 19,000 -בגלל שאנחנו לא
נקבל אנחנו גם לא מוציאים את זה ,אלא אם יש לנו סע יף אחר שלא
נמצא...

יפעת קריב:

אם אתם שמתם את ה  75% -משרד הרווחה מחויב להעביר לכם את ה -
 25%אם זה היה בתוכנית התקציב?

בנימין זיני:

לא ,אני רגע אחזור -

דוברת:

ה  25% -זה של העירייה ,מה זאת אומרת מחויב להעביר?

יפעת קריב:

משרד הרווחה מחויב להעביר את החלק שלו.

ב נימין זיני:

אני רק אחזור לתחילת דבריי מה שאמרתי ,תקציב הוא כלי תכנוני,
בתחזית שלנו לתקציב  2019שמנו הנחת עבודה שנקבל את ההרשאה
ממשרד הרווחה ,בחלוף השנה וכשהגענו למועד הזה ,משרד הרווחה לא
נתן את ההרשאה הרלוונטית ,אני יכול להגיד שדווקא ברווחה אולי 90%
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 95%מה פעילות כל מה שמגיע ממשרד הרווחה אנחנו לוקחים ב  2 -ידיים
ומיישמים אותו ,וברגע שמ שרד הרווחה לא פעל לפי התחזיות שלנו לשנת
 2019אז אנחנו מחויבים להוריד את ההכנסה ,זה לא אומר שאגף הרווחה
לא מטופל בהיבט מחשובי ,כי לעירייה יש תקציב מחשוב והצטיידות
בנפרד לפי תכנית של אגף המחשוב שיודע להחליף מחשבים וציוד מחשוב
מעת לעת.
יפעת קריב:

זאת אומרת שה  25% -שלך עדיין נשארו בתקציב הרווחה או שגם אותם
ביטלת?

בנימין זיני:

גם אותם ביטלתי.

יפעת קריב:

אז זה ירד יותר ממה שכתוב כאן בעצם או -

בנימין זיני:

לא ,אני מוריד את המ צ'ינג שלי.

יפעת קריב:

אתה מוריד גם את המצ'ינג שלך .אז זה אומר שהפעילות כן נפגעה.

בנימין זיני:

לא.

יפעת קריב:

זאת אומרת אתה לא משאיר את הפעילות עם נגיד תקציב יותר קטן.

בנימין זיני:

לא ,אם יש פרויקט שמתוקצב אצלי במצ'ינג והוא מבוטל ,אז אני מבטל
אותו ולוקח אותו לפעי לות אחרת.

אמיר כוכבי:

אני אגיד את זה אחרת ,אם אני מבין את השאלה .אין שום נושא של
הרווחה שהרווחה שלנו תחשוב שהיא צריכה תקצוב ובגלל שהסעיף
התקציבי בוטל במשרד הרווחה ואנחנו צריכים לעשות את ההנדוסים
האלה אין משהו כזה שיבוטל פה ,כל עוד יש פעילות נזקקת צורך מסו ים,
גם אם משרד הרווחה עכשיו מחליט שהוא משנה בגלל סוציו אקונומי
בגלל תנודות בזה ,סתם בגלל הבחירות ושהם לא מעבירים תקציב ,אין
שום פעילות שאגף הרווחה שלנו יגיד שהוא צריך לעשות ואנחנו לא
נתקצב ,זה לא שם.

יפעת קריב:

בשורה טובה ,בואו נעבור עוד על זה בסעיפים.

מ איר חלוואני:

ברשותך רק ברמה הטכנית ,ביקשת שאני אענה על משהו.

יפעת קריב:

כן.

מאיר חלוואני:

אז רק שתדעי שאגף הרווחה עבר עם כל מערך המחשוב שלו שדרוג
משמעותי השנה ,קיבל על פי תקן ועל פי חוק שהיינו מחויבים אליו
סורקים לכל העובדים הסוציאליים לטובת המסמכים שלהם  ,וזה חייב
להחליף את כל מערכת המחשוב ,וכל זה עבר כולל היחידה הנוספת בבית
רני שלא הייתה ממוחשבת.

אביבה גוטרמן:

יפה מאוד.

מאיר חלוואני:

אז רק שתדעי שזה -

יפעת קריב:

אני דואגת לך -
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מאיר חלוואני:

לא ,את דואגת לתושבים ,בסדר.

יפעת קריב:

כן ,בואו נמשיך.

בנימין זיני:

כל הסעיפים בעצם עד סעיף -

יפעת קריב:

חלקם ממש מטרידים ,אנחנו צריכים שתסביר לנו אותם.

בנימין זיני:

סליחה?

יפעת קריב:

חלקם ממש מטרידים -

בנימין זיני:

אז תכווני אותי.

יפעת קריב:

סעיף מספר - 16

בנימין זיני:

אבל שוב זה -

יפעת קריב:

האמת שכולם ,סעיף מס פר  15ביטחון העובדים ,בעצם אנחנו יודעים
שעובדים סוציאליים בלשכות רווחה סובלים מאלימות לפעמים
והטרדות ,ובעצם סעיף הביטחון ירד ל  , 0 -אז קודם כל זה מאוד מטריד
אם משרד הרווחה לא מימן את המצ'ינג שלו ,לדעת מה העירייה עושה
בנושא של הסעיף של ביטחון עובדים סוציאליים בלשכת הרווחה.

רינה שבתאי:

אני נכנסתי לבית רני השבוע וישב שם שומר ,ושאלתי אותם' :מה גם פה
יש שומר?'

מאיר חלוואני:

אבל אמר כאן ראש העירייה -

יפעת קריב:

אתה יכול לענות לי על השאלה בבקשה.

מאיר חלוואני:

אבל ראש העירייה אמר שכל מה שקשור לרווחה ,לא רק שלא נפג ע -

יפעת קריב:

בסדר אבל חבר'ה -

מאיר חלוואני:

לא ,אני מחדד את זה ,איפה שהעירייה הייתה גם צריכה להוציא מעבר
למה שהמצ'ינג עם משרד הרווחה זה נעשה.

יפעת קריב:

מעולה .אז אמרתי יש רק כמה סעיפים שאנחנו רוצים לדייק אותם.

בנימין זיני:

אני חוזר ,פעילות של אגף הרוו חה לא נפגעה ,אבל אני מחויב להתאים
את ההכנסות לצפי תכנון ,ואם מתבטלת לי הרשאה אני לא יכול להשאיר
את ההכנסה ולצפות אותה ,וזה מחויב .עדיין כל הפעילות של אגף
הרווחה כמו שראש העיר אמר אם יש חוסר אנחנו יודעים גם להשלים.

אמיר כוכבי:

זה גם הליך חשבונאי נטו ,הוא ל א יכול להשאיר את החלק שלו בתוך
הסיפור הזה כשהם הורידו את החלק שלהם.

יפעת קריב:

לא ,קודם כל אחד ראש רשות יכול להחליט לאשר ,אני מספרת לך שתדע,
ראש רשות יכול להחליט להשאיר את החלק שלו -

אמיר כוכבי:

לא יודע למה ניסיתי להסביר לך תשובה עניינית ,אבל בסדר ,בסדר ,ראש
רשות.
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יפעת קריב:

בסדר אבל זה אמיתי ,ראש רשות יכול להשאיר את החלק שלו -

אמיר כוכבי:

לא אמרתי שאנחנו לא מתקצבים -

יפעת קריב:

גם אם הממשלה לא נותנת את המצ'ינג שלה.

אמיר כוכבי:

לא ,אבל זה אותו -

יפעת קריב:

זכותך המלאה להשאיר.

אמיר כוכבי:

זה אותו סעיף תק ציבי ולכן את לא יכולה להשאיר ,את צריכה לצמצם
אותו ומקסימום לפתוח סעיף תקציבי אחר -

יפעת קריב:

אז לא רואים את הסעיף -

אמיר כוכבי:

מה לעשות זה בירוקרטי ה .

יפעת קריב:

בדו"ח שהגשתם לנו לא ראינו סעיפים תקציביים ,כמובן שאם היה דו"ח
מקביל שהיה מראה שהשארתם את כל החלק שלכם ,כל השאלות שלנו
היו מיותרות.

בנימין זיני:

אבל הוועדה דנה בשינויים והתאמות תקציב.

יפעת קריב:

אז תגיד לי השארנו כל סעיף נדע.

בנימין זיני:

כן ,כל -

יפעת קריב:

כל הסעיפים נשארו אחד לאחד?

בנימין זיני:

הרווחה עובדת באופן שוטף רגיל.

יפעת קריב:

אבל ברור לי שהרווחה עובדת ,אבל אם אתה רואה פה סיוע למשפחות עם
ילדים ,ירידה של  ,₪ 21,000אז רק אני רוצה לדעת איפה זה עומד.
נמשיך ,היה פה משהו שמאוד צרם בנושא של הקשישים ,של גיל הזהב,
של ניצולי שואה ,של האוטיזם ,אנחנו רוצים הסבר על זה ,אני רוצה
שהוא יסביר את זה.

עדי ברמוחה:

את צריכה להבין שזה דו"חות מעודכנים של משרד הרווחה.

יפעת קריב:

בסדר גמור.

עדי ברמוחה:

זאת אומרת שאם רשום פה  Xילדים ויש  10 - Xאז צריך לעדכן את זה,
זה העניין .ואנחנו הגענו עכשיו לרבעון -

בנימין זיני:

גם בהוצאה...

עדי ברמוחה:

וזה מה שקורה.

יפ עת קריב:

משפחות אומנה לשיקום  ? 0עדי ,אין משפחות אומנה לשיקום בהוד
השרון זה  ? 0מיצוי זכויות ניצולי שואה ? 0

יגאל שמעון:

מה עדי את מצביעה בעד קיצוץ כזה?

יפעת קריב:

אירוע גיל הזהב השתתפות הממשלה -
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יגאל שמעון:

של הרווחה?

יפעת קריב:

בואו נדבר על אירוע גיל הזה ב השתתפות הממשלה -

אביבה גוטרמן:

לא עשו.

יפעת קריב:

 ? 0אז -

בנימין זיני:

זה לא  , 0זה לא . 0

יגאל שמעון:

מה לא ? 0

בנימין זיני:

זה לא  0אבל ,אני אנסה להסביר שוב.

יפעת קריב:

 ₪ 50,000תקציב זה ירד ל  . 0 -ביטול הכנסה כיוון שלא מתקיים אירוע
גיל הזהב בשנת - 2019

אמיר כוכבי:

בוא בני תנסה להסביר שוב מה -

עדי ברמוחה:

ה  ₪ 50,000 -האלה הם היו כנגד הוצאה של .₪ 250,000

יפעת קריב:

סעיף  27זה לא רשום שזה קשור לרווחה ,בסעיף  27רשום שהתבטלה
הפעילות -

יגאל שמעון:

משה ,מה אתה פעילות נוער אתה מוריד?

יפעת קריב:

לגיל הזהב בשנת - 2019

יגאל שמעון:

אתה נותן יד לזה?

יפעת קריב:

עדי תסתכלי על סעיף  27כמו שאמרת לי עד הסוף.

משה חנוכה:

פעילות נוער זה לא קשור למשרד הרווחה.

עדי ברמוחה:

תני לענות.

(מדברים יחד)
כנרת א .כהן:

בני אני מציעה שתיתן הסבר לסעיפים שלא כל אחד פה נותן הסבר -

בנימין זיני:

אני מנסה.

כנרת א .כהן:

אז בואו ניתן בבקשה ,יש גזבר ושהוא יתייחס לסעיף.

יפעת קריב:

אז נחזור לסעיף  13שנעצרנו בו ובואו נעבור סעיף סעיף.

בנימין זיני:

שוב אמרתי הקטנה של -

אמיר כוכבי:

אבל בני תסביר שוב את הכלל ,כי יש מי ש -

בנימין זיני:

סעיף סעיף -

כ נרת א .כהן:

זה לפי מכסות גם.

משה חנוכה:

כנרת אל תבלבלי את המוח.

בנימין זיני:

אני אחזור רגע -

כנרת א .כהן:

תתחיל להיזהר ממני.
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בנימין זיני:

רק ברמת המאקרו לניהול תקציב ,אמרתי תקציב הוא כלי תכנוני ,לא
תמיד הצפי שלנו מתבצע.

כנרת א .כהן:

לאט לאט.

משה חנוכה :

תעשי שלום לצופים שלנו ,יש צופים בבית אני עושה להם שלום.

בנימין זיני:

אנחנו לפעמים נותנים הנחות עבודה שמשרדי ממשלה אמורים להעביר
לנו כסף ,לא קורה בפועל ,בטח במצב הפוליטי שנמצאים בו היום
שמשרדי הרווחה ,דווקא הרווחה הוא די הקפיא הרבה פעילויות ,הוא לא
משחרר את הכספים ,ואנחנו מחויבים תקציבית לעדכן את ההכנסה ,זה
לא פגיעה בפעילות .נכון שאם משרד הרווחה היה משחרר את ההרשאות
האלה ,אז היינו מגבירים את הפעילות ,וכתוספת ואקסטרה לפעילות
הרווחה ,אבל מכיוון שהוא לא נותן לנו אנחנו מחויבים להתאים את
עצמנו גם את המצ'ינג של נו וגם את ההכנסה ,כי אחרת אנחנו מייצרים
הכנסה פיקטיבית ,אנחנו לא רוצים לייצר הכנסה פיקטיבית ,ולהגיד שיש
לנו את ההכנסה כשאין לנו אותה ,אז זה ברמת המאקרו .יש הרבה
פעילויות של אגף הרווחה ,אין לי אותם פה ,גם מנהלת אגף הרווחה לא
נמצאת ,שאנחנו כן מקדמים מול משרד הרווחה .אולי תרצה להרחיב אז
אוסנת נמצאת פה .ושוב המטרה היא של ועדת הכספים היא להתאים את
התקציב בין התכנון שלו לבפועל שלו.

יגאל שמעון:

אבל בני תראה ,אני באמת -

בנימין זיני:

נסער.

יגאל שמעון:

אני יכול לקבל כל מה שאתה אומר ,אבל סיוע למשפחות עם ילדים
מקצצים -

בנימין זיני:

לא מקצץ.

יגאל שמעון:

ביטחון ילדים מקצצים -

בנימין זיני:

לא מקצץ.

יעל עבוד ברזילי:

לא מקצצים.

יגאל שמעון:

מה זה לא? כתוב פה.

בנימין זיני:

לא מקצץ.

יגאל שמעון:

מה זה לא?

בנימין זיני:

אחד לא -

יגאל שמעון:

התקציב היה  ₪ 73,000ירד ל  ₪ 21,000 -מה?

בנימין זיני:

יגאל -

יגאל שמעון:

אין קשישים -

בנימין זיני:

אין לי הכנסה בגין הדבר הזה ,אז?
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יפעת קריב:

אבל מה זה אומר?

בנימין זיני:

מה זה אומר? שמשרד הרווחה הקפיא -

יגאל שמעון:

אבל זה לא קשור להכנסה -

בנימין זיני:

משרד הרווחה -

יגאל שמעון:

זה קשור ל מדיניות .מה לא?

בנימין זיני:

שנייה ,אחד אני מדבר קודם כל על פרק התקבולים ,משרד הרווחה לא
נותן לי את ההרשאה ,אין לי כסף אני לא יכול להכניס אותו פנימה ,אני
חייב להביא תקציב שלי ברמת ההכנסה.

יגאל שמעון:

על זה אני מדבר.

יפעת קריב:

אז אני מציעה ...להסיר את ה נושא הזה מסדר היום ולהביא לנו איך
אתה באמת עושה את זה מהתקציב שלך .כי אתה בא ואתה אומר
הפעילות לא נפגעת ,תראה לנו שהיא לא נפגעת.

יעל עבוד ברזילי:

הפעילות לא נפגעת כי משרד הרווחה מתקצב פר פעילות .כלומר התקציב
שמועבר על ידי משרד הרווחה מועבר בהתאם למה שקורה בפועל .אני רק
רוצה להזכיר שאנחנו נמצאים בנובמבר  2019וכל הדיון הזה נשמע כמו
חוסר הבנה אחד מוחלט של מהות ועדת כספים בטיימינג הזה ,הוא לא
מדבר על קיצוץ תקציבי ,הוא מדבר על סיוע לסידור מצב קיים ,ואני
מזמינה את כולכם אגב להיות שותפים למהלך שאנחנו מובילים עכשי ו
של תכניות עבודה מקושרות תקציב ,ובו אתם תוכלו לראות שאין שום
דבר ממה שאמרתם שבא לידי ביטוי בפועל.

יגאל שמעון:

לא ,יעל את טועה.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,אני לא טועה.

יגאל שמעון:

לצערי את טועה .בואי אני אסביר לך משהו.

יעל עבוד ברזילי:

כן ,תסביר לי.

יגאל שמ עון:

תקציב נקבע על ידי מדיניות .כשיש לך מדיניות לטפל בקשישים בתחילת
השנה ,זה אומר שאת קובעת איזה טיפול קשישים בתקציב מסוים את
מטפלת במשך השנה .ואז מה קורה את מגיעה לאמצע השנה ואת אומרת
אין לי תקציב ,אני לא יודעת מה לעשות ,אבל המדיניות -

יעל עבוד ברזילי:

מה זה קשור?

יגאל שמעון:

אין לך תקציב.

יעל עבוד ברזילי:

מה זה קשור?

אמיר כוכבי:

יגאל אתה טועה.

יגאל שמעון:

מה זאת אומרת?

יעל עבוד ברזילי:

על מה אתה מדבר?
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יגאל שמעון:

אני מדבר על זה -

יעל עבוד ברזילי:

מה אתה זורק משפטים באוויר?

יגאל שמעון:

אני לא זורק ,אני מסביר לך שיש לך תקציב של  ₪ 73,000לטיפול
בקשישים ,אז הצוות -

בנימין זיני:

אין לך אותו ,אין לך אותו ,משרד הרווחה לא נתן לך אותו.

יגאל שמעון:

אבל זה התקציב.

יפעת קריב:

הפעילות התקיימה ,אנחנו בנובמבר.

יגאל שמעון:

התקציב לפי מדיניות של ראש העיר.

בנימין זיני:

לא ,הפעילות לא יכולה להתקיים בלי הרשאה.

יגאל שמעון:

אוי נו באמת.

בנימין זיני:

אני לא יכול להפעיל -

יפעת קריב:

אז לא הייתה השנה פעילות לקשישים?

אמיר כוכבי:

יגאל בוא רגע נעשה -

יגאל שמעון:

די נו לפגוע בקשישים בילדים -

אמיר כוכבי:

לא ,השאלה -

יגאל ש מעון:

אוכלוסיה חלשה ,נו באמת ואתם מספרים לי סיפורים -

אמיר כוכבי:

יגאל -

יגאל שמעון:

אני ישבתי פה  10שנים לא פגעתי באנשים כאלה.

אמיר כוכבי:

יגאל ,אתה רוצה רגע ש -

יגאל שמעון:

 10שנים ישבתי לא פגעתי -

אמיר כוכבי:

יגאל ,יגאל ...,אתה צריך שנצלם את זה גם שיהי ה לך חתום ?

יגאל שמעון:

איפה הפייסבוק פה?

אמיר כוכבי:

בוא נעשה ,אני אעשה לך ,אני מעלה לך תוך כדי .בוא נעשה ככה ,אפילו
הקשישים כדוגמא ,הייתה פעילות  Xתוקצבה במהלך חודשים א ,ב ,ג ,ד,
לצורך העניין מה שקורה בטבע פתחנו את הישיבה עם  , 4נגמרה הפעילות
משרד הרווחה מודע לזה הוא עוצר את התק צוב ,אין פה תכנית קשישים
שנגלמה או זה ,מדובר על תקציבים נקודתיים פר טיפול שהפסיקו את
התקצוב שלהם.

יגאל שמעון:

ואז? ואז ראש העיר מה עושה?

אמיר כוכבי:

עם מה?

יגאל שמעון:

אני אגיד לכם מה ראש העיר עושה ,אדוני משרד הרווחה לא מעניין
א ותי ,אני קובע את המדיניות -
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אמיר כוכבי:

אני אמשיך גם אם הוא אומר שאני אמשיך לממן אותו -

יגאל שמעון:

הקשישים האלה לא יפגעו -

אמיר כוכבי:

אתה צודק -

יגאל שמעון:

זה התפקיד לך להגיד לא יפגעו ,אבל כל האופוזיציה ,סליחה
הקואליציה ,אופוזיציה לשעבר בקדנציה הקודמת מה אתם פוגעים
בציבור החלש ,פתאום היום אין בעיה לקצץ -

אמיר כוכבי:

כי נראה ש כל השנים שהוא ישב לידך הוא לא זוכר

יגאל שמעון:

קשישים ,ילדים -

נאור שירי:

אבל אמרת שלא קיצצת.

אמיר כוכבי:

עזוב הוא לא זוכר כבר ,זה יכול להיות -

נאור שירי:

אם לא קיצצת איך הם התלוננו ע ל זה שקיצצת?

אמיר כוכבי:

יכול להיות שצריך לתקצב אותו ברווחה.

יגאל שמעון:

לא ,לא נתתי לכם לקצץ.

יפעת קריב:

אני רוצה לומר משהו -

נאור שירי:

כמה התלוננו שקיצצת.

יגאל שמעון:

גיל הזהב -

כנרת א .כהן:

אבל רגע אני רוצה גם להגיד לך משהו -

יפעת קריב:

אז תגידי וא ז אני אגיד משהו .אל תגידי לי ,תגידי לתושבים.

יגאל שמעון:

ניצולי שואה נמחק ,מה זה?

כנרת א .כהן:

את שאלת אני עונה לך ,אני גם עונה לכל התושבים פה לכל מי ששומע.

משה חנוכה:

וגם התושבות.

כנרת א .כהן:

אני קוראת לזה כמו תקציב מול ביצוע ,ברגע שיש צורך בשטח וזה
אביטל הטיבה להסביר ,אני לא יודעת למה היא לא נמצאת פה היום  ,גם
בשנה הקודמת שהשאלות האלה על ו ,והם עלו כל שנה .ברגע שיש צורך
משרד הרווחה נותן לך תקציב ,אם את משתמשת בו ,את משתמשת בו,
אם אין צורך שעולה מהאוכלוסייה התקציב הזה מתבטל.

יגאל שמעון:

מה זה אין צורך?

יפעת קריב:

כנרת ,כנרת ,תקשיבי אני מה זה מקווה ,אני מתנצלת כאילו על הדברים
שאת אמרת מעוררים סערת נפש ,גם מה שיעל אמרה ,תקשיבו רגע -

כנרת א .כהן:

איזה סערת נפש?

יפעת קריב:

תקשיבו רגע ,אני אסביר לכם מה אנחנו נמצאים בנובמבר ובעצם אתם
באים ואומרים שלא ביצעתם את כל הפעילות הזאת -
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רינה שבתאי:

זה לא מה שהיא אמרה לך.

יפעת קריב:

ולכן עכשיו אתם -

כנרת א .כהן:

זה ממש לא מה שאמרתי.

רינה שבתאי:

זה ממש לא מה שהיא אמרה לך.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

זה מה שהיא אמרה.

רינה שבתאי:

היא דיב רה על צורך היא לא דיברה על ביצוע

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

סליחה רינה אז את אומרת שאין צורך בסיוע למשפחות עם ילדים.

רינה שבתאי:

היא דיברה על צורך...

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אין צורך באירוע גיל הזהב? ואין צורך במיצוי זכויות ניצולי שואה? ואין
צורך במועדון לילדים? ואין צורך למשפחות אומנה ל שיקום? ואין צורך -

כנרת א .כהן:

את מסבירה ומסבירה...

יפעת קריב:

אתם שומעים את עצמכם?

כנרת א .כהן:

אני שומעת את עצמי מצוין -

אמיר כוכבי:

שומעים רק אותך.

יפעת קריב:

עכשיו זה עוד יותר מציף.

בנימין זיני:

יפעת ,יפעת ,אני יכול להפנות אותך רגע לסעיף - 120

יפע ת קריב:

בואו נתחיל...

בנימין זיני:

שנייה רגע ,רק נפתח סוגריים ,אני רוצה להפנות אותך שנייה לסעיף - 120

יפעת קריב:

לא ,אז לפני הכול -

בנימין זיני:

 123 , 122 , 121 , 120טיפול במשפחות אומנה תוספת של  ,₪ 31,000טיפול
בפגיעות מיניות תוספת של - ₪ 28,000

יפעת קריב:

דקה ,דקה ,דקה -

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,רגע -

יפעת קריב:

לא ,אבל יש לך ירידה הרבה יותר משמעותית -

בנימין זיני:

פגיעה -

יפעת קריב:

בפגיעות מיניות של .₪ 57,000

בנימין זיני:

פגיעה במיניות בבגירים תוספת של .₪ 105,000

עדי ברמוחה:

אבל היא מדברת -
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בנימין זיני:

ע ם הפנים לקהילה תוספת של  .₪ 98,000טיפול בקשיש תוספת של
 ,₪ 25,000מסגרות יום לקשיש תוספת של  ,₪ 74,000שכונה תומכת
תוספת של  ,₪ 23,000ליווי יום לקשישים -

יגאל שמעון:

אני רוצה שכל הציבור ידע בפייסבוק ערוץ  1ערוץ  2תדעו לכם פגיעה
בחלשים -

יפעת קריב:

נכים קשים בקהילה -

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

סליחה ,סליחה ,בואו נהיה רגע אחד ממוקדים ,שים את סעיף מספר 138
מול סעיף מספר  121ועכשיו תראה שאתה זורה חול בעיני התושבים ,כי
שים לב בסעיף מספר  121אתה מראה לי העלאה של  ₪ 28,000ולעומת
זאת בסעיף  138שים לב לירידה שלך .₪ 72,000

בנימין זיני:

כי הפרויקט -

יעל עבוד ברזילי:

אגף הרווחה מחויב בדיווח למשרד הרווחה

יפעת קריב:

מה לא טיפלתם כל השנה בנפגעות תקיפה מינית לכן אתם צריכים
להחזיר את הכסף הזה לרווחה?

כנרת א .כהן:

אנחנו מטפלים מאוד יפה ואת מוזמנת לבוא איתי למרכז ,ואני יכולה
לק חת את כל חברי המועצה.

יפעת קריב:

נבוא בשמחה.

יעל עבוד ברזילי:

אגף הרווחה מחויב בדיווח על כל ,...את מקשיבה? אתם מקשיבים?

יפעת קריב:

כן ,אני מקשיבה.

יעל עבוד ברזילי:

אגף הרווחה מחויב בדיווח למשרד הרווחה על פעילות שהוא עושה ,הוא
מדווח על פר אדם ,על פי הפר אדם הזה מועבר התקצוב .זה משוואה
סכום . 0

נאור שירי:

תקשיבי ,תקשיבי.

יפעת קריב:

איך יכול להיות ...בתקציב הרווחה יעל?

נאור שירי:

את לא מקשיבה ,את לא מקשיבה.

יעל עבוד ברזילי:

אגף הרווחה מחויב בדיווח -

יפעת קריב:

תלמד...

נאור שירי:

איזה תלמד ,אפשר ללמד או תך ,אין לך מושג.

יעל עבוד ברזילי:

למשרד הרווחה פר פעילות ,דיווחת על  Xתקבלי החזר על  , Xזה הכול.

יפעת קריב:

אז יעל זה בדיוק מה שאני אומרת ,לא התקיימה פעילות...

יגאל שמעון:

מה זה אומר -
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נאור שירי:

שאין חד פעמי.

יגאל שמעון:

וקנו הכול חדש .מהקשישים לקחו מהמ סכנים מאלה שאין להם מה
לאכול ,וקנו היום הכול חדש.

אמיר כוכבי:

יגאל ,גם החלפנו כיסאות כדי שלא י תפורר עליך .זה לא שפרגנת לאתי על
הבחירה...

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אדוני הגזבר אפשר להסביר את תקציב  , 100יעל את יכולה להסביר את
סעיף מספר  ? 100אפשר לקבל הסבר רא ש העיר לסעיף מספר  ? 100את זה
אני באמת ,ממש לא מצליחה להבין אותו .פעילות לנוער עירוני 50,000
 ,₪לא קשור למשרד הרווחה -

בנימין זיני:

זה עובר -

יפעת קריב:

לא קשור לאף משרד ממשלתי -

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,שנייה -

יפעת קריב:

אין את מי להאשים.

רן היילפרן:

רגע ,אפשר לענות גם?

יפעת קריב:

כן .זה לא קשור לאף ,אוי אדוני המנכ"ל שלום.

רן היילפרן:

שלום לך.

יפעת קריב:

אני מחכה לתשובות לשאלות ששלחתי לך לפני יותר מ  14 -יום שאתה
מחויב על פי החוק להחזיר את זה עד  14יום ,אתה כאן.

רן היילפרן:

אני מציע שתבדקי את הנוהל בנושא.

יפעת קריב:

אתה מדבר.

דובר:

 45ימים.

יפעת קריב:

כן ,אז בבקשה.

רן היילפרן:

אני מציע שתבדקי את הנוהל.

יפעת קריב:

איזה שהיא תגובה קיבלתי זה בטיפול ,תודה רבה על השאלות ,משהו,
אני מקווה שלתושבים אתה כן מגיב באיזה שהיא צורה .שלום פעם
ראשונה שאני שומעת את קו לך -

רן היילפרן:

כשתושבים פונים אליי -

יפעת קריב:

בואו נחזור אל הגזבר.

אמיר כוכבי:

אם היית באה לפעמים לישיבות מועצה ,היית שומעת יותר.

יפעת קריב:

בסדר גמור.

יעל עבוד ברזילי:

 ...לסעיף  , 100אני לא מצליחה להבין זה העברת תקציב לצורך רכישת
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ציוד למבנה חדש.
י פעת קריב:

אבל סליחה -

נאור שירי:

יפעת שברה שיא היום.

יפעת קריב:

למה להוריד -

נאור שירי:

גם שיא הנוכחות.

(מדברים יחד)
יעל עבוד ברזילי:

יפעת יש מצד שמאל עמודת הסבר -

יפעת קריב:

נכון ,אני לא מבינה למה את מורידה מפעילות לטובת רכישת ציוד.
תגדילי את תקציב הפע ילות -

יעל עבוד ברזילי:

הפעילות היא רכישת ציוד למבנה -

יפעת קריב:

פעילות היא לא רכישת ציוד יעל .פעילות של בני נוער זה לא רכישת
ציוד .פעילות -

בנימין זיני:

הציוד הוא לטובת בני הנוער.

יפעת קריב:

סליחה ,פעילות נוער זה לא רכישת ציוד .אדוני הגזבר -

יעל עבוד בר זילי:

הסעיף ...אני מבינה שאת לא אוהבת את השם ,אבל- ...

יפעת קריב:

פעילות נוער אני מעודדת תגדילי את הסעיף הזה.

נאור שירי:

את לא מבינה ,נגיד שתקצבו -

אמיר כוכבי:

נאור ,נאור ,נאור -

נאור שירי:

מבנה ב  ₪ 500,000 -וקנו אותו בסוף ב  .₪ 450,000 -אל תזלזלי ואל תעשי
ל י ככה.

יפעת קריב:

יעל עונה אמרת ,תן לה לסיים.

נאור שירי:

את לא מקשיבה לאף אחד ,זה לא משנה מה נגיד ,את לא מקשיבה.

יפעת קריב:

נאור אתה בעד הורדת תקציב מפעילות נוער -

נאור שירי:

את לא מבינה זה לא הורדה.

יפעת קריב:

נאור שירי מי שריכז את תחום הצעירים אם אני לא טועה ,פעל -

נאור שירי:

את שוב טועה ,לא ריכזתי שום תחום צעירים.

יפעת קריב:

ביש עתיד לא היה לך איזה -

נאור שירי:

לא ,לא ,לא היה לי שום קטע.

יפעת קריב:

לא היה לו שום קטע?

אמיר כוכבי:

תגידי את לא רוצה אבל תשובה מאנשי המקצוע את מעדיפה להמשיך
להתקשקש -
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יפ עת קריב:

אני רוצה אבל...

אמיר כוכבי:

עם חברי המועצה.

כנרת א .כהן:

היא רוצה תשובה מאיתנו ,רציתי לענות אז היא הולכת מסתכלת
לכיוונים אחרים.

(מדברים יחד)
נעמי אשר :

אני לא פה בגלל זה אבל אם זה עלה ,התאפשר וקיבלנו מבנה להפעיל
אותו.

יפעת קריב:

מושלם.

נאור ש ירי:

תקשיבי ,תקשיבי.

נעמי אשר :

פעילות בשלב הזה -

נאור שירי:

אל תגידי ששש.

נעמי אשר :

לפי התוכנית השנתית כבר יצאנו לפועל ,סיימנו את התוכנית השנתית,
אנחנו כבר סגורים על כל התשלומים הנוספים שיש עד סוף דצמבר לפי
התוכנית השנתית ,ומעבר לזה יש קורסים והכשרות שהג דלנו השנה.

יפעת קריב:

מעולה.

נעמי אשר :

ובמה שנשאר -

משה חנוכה:

איזה מבנה למה?

נעמי אשר :

ביקשנו לצייד את המבנה החדש כדי שנוכל להתחיל פעילות במיידי -

יפעת קריב:

אבל למה מאותו תקציב? למה אותו סעיף תקציב? למה לא בסעיף
תקציבי נוסף? למה לגעת ב פעילות לבני נוער -

נעמי אשר :

 ...כמובן ביקשנו ,אנחנו מדברים על ...מיתרה שנותרה לנו כדי -

יפעת קריב:

אבל איך יכול להיות שנותרה לך יתרה בפעילות לבני נוער בעיר שכל כך
חסר בה פעילות לבני נוער -

רינה שבתאי:

למה חסר יש פה שפע של פעילות.

יפעת קריב:

איך זה יכול להיות שנשאר ,כולו ת קציב כזה קטן ירד ,לא סיימת אותו
אפילו .במקום שתבואו ותגידי אני צריכה עוד כסף -

נעמי אשר :

אני אענה לך -

יפעת קריב:

יש לי רעיונות ,אני רוצה לפעול ולעשות -

נעמי אשר :

יש רעיונות ואנחנו רוצים לפעול ,ואנחנו עושים -

יפעת קריב:

אז איך זה שנשארה לך יתרה?

נעמי אשר :

ש נייה אני אסביר לך -

עדי ברמוחה:

אבל יפעת היא עונה לך.
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נעמי אשר :

תני לי לסיים את דבריי .ויש -

עדי ברמוחה:

את באה אליה רק בטענות ,כאילו שימי לב.

יפעת קריב:

אני מעודדת אותה.

עדי ברמוחה:

לא ,את לא מעודדת אותה ,את באה בטענות ,זה לא לעניין.

נעמי אשר :

 ...והצ וות יש לו יכולת מקסימלית אחד -

עדי ברמוחה:

לא יפה ,לא יפה.

נעמי אשר :

ושתיים ,יש תקציבים שאנחנו מקבלים ממשרד החינוך ובהתאם לזה
ובהתאם לקולות קוראים אז השתמשנו שם יותר ופה פחות ,ולכן נשארה
יתרה.

משה חנוכה:

אבל רגע ציוד לא קונים מתב"ר לא מתקציב רגיל? אני לא מבין את הזה,
אז בואו תסבירו.

בנימין זיני:

ציוד שוטף לא.

משה חנוכה:

מה זה ציוד שוטף?

בנימין זיני:

שוטף אם צריכה עכשיו...

משה חנוכה:

אבל היא מציידת מבנה היא לא מציידת לשוטף.

בנימין זיני:

אתה לא יכול.

משה חנוכה:

מה לא נכון?

בנימין זיני:

אם אני עושה פר ויקט בינוי אז אני יכול גם לא מכספי ההשבחה -

משה חנוכה:

אני יודע שמציידים מבנה בתב"ר.

בנימין זיני:

לא ,אז אני אומר לך שלא.

משה חנוכה:

אז מה?

בנימין זיני:

אסור מכספי השבחה לממן ציוד .כשאנחנו בונים בית ספר אנחנו
משייכים את הרכישות של הציוד להרשאות של משרד החינוך ולא
מהשבחה ,אסור לך לעשות את זה.

משה חנוכה:

אוקיי ,ומה זה המבנה הזה אני לא מכיר?

יפעת קריב:

טוב ,דיברנו על נושא של תקציב נפגעות תקיפה מינית גם ,למרות שאני
לא מסכימה עם התקציב הזה ומבחינתי בגלל הסעיף הזה אני לא הולכת
להצביע בעד ,אם אתם הולכים להצבי ע על זה שמורידים מפעילות נוער
 ₪ 50,000לטובת הצטיידות ,זה חמור מאוד בעיניי ,ויש פה עוד הרבה
מאוד סעיפים חמורים .בואו נדבר על נפגעות תקיפה מינית ,סעיף 138
נכון? ירד  ₪ 72,000לפי משרד הרווחה ,נכון?

בנימין זיני:

בסעיף  121הוספנו .₪ 28,000

יפעת קריב:

והוספתם רק - ₪ 28,000
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בנימין זיני:

זה המצ'ינג.

יפעת קריב:

למה לא הוספתם את כל מה שירד?

בנימין זיני:

כי אמרתי ברגע שאין מימון של משרד הרווחה אנחנו מבטלים את
הדלתא ,את החלק שלנו אנחנו משאירים אותו.

יפעת קריב:

ואתם בטוחים ב  100% -שעיריית הוד השרון לא צריכה עוד תק ציב לטובת
נפגעות תקיפה מינית? איך זה יכול להיות שאפשר לפגוע בכזה תקציב
חשוב? בואו ותגידו לי שאתם לוקחים אחריות על התקציב הזה ונעביר
את התקציב .אתם פוגעים בתקציב של נפגעות תקיפה מינית ,כאילו זה
נשמע לכם הגיוני?

יגאל שמעון:

באמת איך אתם נותנים יד לזה? איך?

כנרת א .כהן:

תקשיבי ,את שואלת שאלות -

יגאל שמעון:

באמת אני שואל ,איך יכול להיות שאתם מאשרים דבר כזה -

כנרת א .כהן:

את שואלת שאלות -

יגאל שמעון:

עזבי -

כנרת א .כהן:

יפעת ,אני מדברת אליך .בואי את כל היום מעירה לכולם ,אני מבקשת
כשאני מדברת אליך -

יפעת קריב:

אני מקשיבה.

כנרת א .כהן:

תסתכלי אליי .מה צריך להתחנן?

יפעת קריב:

אני הולכת להגן על התקציב שלך של השיניים

כנרת א .כהן:

אל תגני עליי תודה רבה ,אני גם עורכת דין אני הוכשרתי להגן על עצמי
הכול בסדר.

יפעת קריב:

מעולה.

כנרת א .כהן:

בואי אם היית נותנת דקה ,דק ה -

יפעת קריב:

אני מקשיבה לך.

כנרת א .כהן:

ומקשיבה ,אני  5שנים הייתי ברווחה ,אני מסבירה לך שזה לפי צורך,
כשיש צורך מוצאים גם כשאין תקציבים מהרווחה לתת ולוקחים
ממקומות אחרים .אנחנו עובדים ,תני לי לסיים בבקשה ,אנחנו עובדים
צמוד עם משרד הרווחה ,מקבלים תקצוב אמרו לך  , 75%-25%אף אחד
לא ייתן פה יד לפגוע בשום דבר .לא בקשישים לא בנוער ולא בשום דבר
אחר .אנחנו לקראת סוף שנה ,יש כספים שלא מומשו ,לא מדברת רק על
הרווחה ,ולכן מעבירים את זה ומשתמשים בזה .אף אחד לא פוגע בשום
דבר .הכול לפי דו"חות של משרד הרווחה .אני מלווה את המרכז לנפגעות
ונפגעי תקיפה מינית ,אני רוצה שחברי המועצה יבואו ויראו יש שם את
בטי ,היא עושה שם עבודה מדהימה ,מה שעשו -
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יפעת קריב:

נבוא בשמחה.

כנרת א .כהן:

אז אנחנו נזמין בשמחה ,מה שהם עשו גם הגדילו להם ברווחה את
התקציב ,לא רק שלא הורידו.

יפעת קריב:

אבל כנרת יש מספרים.

כנרת א .כהן:

אבל המספרים האלה נתן לך הגוף המקצועי לא אני.

יפעת קריב:

אבל כנרת המספרים רשומים פה מול העיניים ,אני מתנצלת .את יכולה
להגיד שמגדילים ,אני מאוד שמחה על מה שאת אומרת -

כנרת א .כהן:

אבל אני אומרת לך זה לפי צורך בשטח ,יפעת את לא מבינה את זה.

יפעת קריב:

אני לא יכולה ,כנרת דקה אני חייבת להגיד -

כנרת א .כהן:

חבל שאביטל לא פה ,כי אביטל הייתה יודעת לתת לך -

רינה שבתאי:

לא ,היא לא לא מבינה ,היא לא רוצה להבין ,יש הבדל.

כנרת א .כהן:

רן ,חבל שמנהלת הרווחה לא נמצאת.

יפעת קריב:

את יכולה ל הבין את זה?

רינה שבתאי:

אני מבינה מצוין.

יפעת קריב:

הורדת נכים- ₪ 33,000 ...

רינה שבתאי:

אני לא הולכת להיכנס לך לפריט פריט -

יפעת קריב:

 ...כי את לא קוראת.

כנרת א .כהן:

בספק אם היו מקשיבים גם לך.

יפעת קריב:

 ...איך את מצביעה על זה?

רינה שבתאי:

יש לי ז וג עיניים.

יפעת קריב:

טוב ,אני רוצה לומר משהו ,האם אפשר לבקש שמנהלת אגף הרווחה תגיע
אביטל ,ותאשר שאכן אין צורך לכל הסעיפים האלה כמו שנאמר ,לכן
הפעילות לא בוצעה ולכן אנחנו מצביעים בעד לבטל את זה .ואני מזכירה
שזה נכים קשים בקהילה הורדה של  ,₪ 33,000נפגעות ת קיפה מינית כבר
אמרנו ,מפתן מקומי וכל הסעיפים ,סיוע למשפחות עם ילדים -

כנרת א .כהן:

אם היא תסביר אז את תצביעי בעד?

יפעת קריב:

אם היא תגיד שאין צורך ברווחה לכל סעיפי התקציב שירדו בהם כאלה
סכומים משמעותיים ,אני אצביע בעד .בואו נעשה את זה.

יגאל שמעון:

נראה לך שהיא תגיד דבר כזה?

יפעת קריב:

ברור שלא.

אמיר כוכבי:

יגאל עוד משהו?

יפעת קריב:

אולי בגלל זה היא לא הגיעה לכאן היום ,כי היא לא יכלה להתמודד עם
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זה.
יגאל שמעון:

טוב -

יפעת קריב:

להגיד שאין צורך באמת לכל הדברים הללו -

יעל עבוד ברזילי:

היא בודקת את הדו"חות ל משרד הרווחה איך היא לא יכולה להגיד -

אמיר כוכבי:

היא מגישה את זה לשינויים.

יפעת קריב:

בסדר ,והיא הייתה צריכה לעמוד פה ולהגיד אין צורך לנפגעות תקיפה
מינית ,אין צורך לנכים קשים בקהילה ,אין צורך לגמילת סמים
מבוגרים -

יעל עבוד ברזילי:

אבל זה לא מה שנאמר.

יפע ת קריב:

אין צורך למיצוי זכויות לניצולי שואה זה ירד ל  . 0 -מיצוי זכויות לניצולי
שואה  ? 0נו באמת .מפעלי שיקום לעיוור ירד ב - ₪ 31,000 -

יגאל שמעון:

רגע ,אני עוד לא אמרתי מילה.

יפעת קריב:

איך אתם יכולים להצביע?...

רינה שבתאי:

איך אתה יכול להגיד מילה?

יגאל שמעו ן:

לא אמרתי מילה.

אמיר כוכבי:

אם תצליח אנחנו ניתן לך גם -

יגאל שמעון:

אוקיי ,את סיימת?

יפעת קריב:

כן ,בשבילך כן.

יגאל שמעון:

טוב תראו ,קודם כל אני רוצה באמת אני פונה אליכם באופן אישי לחברי
הקואליציה הנכבדים .מהלב ,מלב אל לב.

עדי ברמוחה:

שים לב כשאתה מד בר אני מסתכלת עליך ומקשיבה לך.

יגאל שמעון:

כן ,את את במיוחד ,את את את עדי ברמוחה.

עדי ברמוחה:

ידעתי ,ידעתי שזה יבוא.

יגאל שמעון:

את עדי ברמוחה תיתני יד -

עדי ברמוחה:

כן.

יגאל שמעון:

לפגיעה בקשי שים ,לפגיעה במבוגרים ,תקציבים שנלחמנו להביא איתו,
נלחמנו לאפשר אותם להביא אותם לכאן לשולחן לאשר ,כדי שתהיה לנו
פעילות לרווחה ,עדי ברמוחה ,תקשיבי מה את מצביעה .קהילה תומכת
לנכים ,היא לא קיימת בכלל פה.

יפעת קריב:

.0

יגאל שמעון:

 Xכלום ,כלום  , Xאלה שמפגינים ומבקשים שקל חוסמים כבישים,
ועיריית הוד השרון עדי ברמוחה -
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עדי ברמוחה:

אתה למדת לנאום -

יגאל שמעון:

-X

עדי ברמוחה:

אבל יש לך טעות -

יגאל שמעון:

תני לי לדבר ,לא הפרעתי לך.

עדי ברמוחה:

קודם כל הכותרת -

יגאל שמעון:

את תעני לי אחר כך.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ,לא  ,בכותרת ,בכותרת.

יגאל שמעון:

לא סליחה ,עדי ברמוחה -

עדי ברמוחה:

זה העברות מסעיף לסעיף.

יגאל שמעון:

את זו ,סליחה לא ,את מוחקת להם את התקציב.

עדי ברמוחה:

זה לא תקציב ,אנחנו לא בדיוני תקציב.

יגאל שמעון:

נכים ,נכים קשים בקהילה -

רינה שבתאי:

אתה לא מקשיב מ ה היא עונה לך.

יגאל שמעון:

פתאום אין נכים קשים בקהילה 44 ,אין  0כלום? עדי ברמוחה את זו
שישבת פה -

עדי ברמוחה:

תגיד עוד הפעם ,אני אוהבת שאתה אומר את השם שלי.

יגאל שמעון:

במשך  5שנים וצעקת שאנחנו פוגעים ,חי אדיב פוגע בקהילה פוגע
בנזקקים -

עדי ברמוחה:

ועדי ברמוחה עוד הפעם -

יגאל שמעון:

וזה וזה ,ואמרתי לך לא ,אנחנו מוסיפים תקציבים .אבל את היום
מצביעה עדי ברמוחה -

עדי ברמוחה:

הנה.

יגאל שמעון:

את מצביעה בסעיף שקובע אין פעילות יותר לנכים בהוד השרון ,גמילה
לסמים לא קיים דבר כזה ,תראו מה אתם עושים ,נפגעות תקיפה מ ינית,
אין בהוד השרון נפגעות ,אין ,אין לא קיים דבר כזה נפגעות תקיפה
מינית בהוד השרון -

עדי ברמוחה:

אני מקווה שאתה לא מצביע בעד -

יגאל שמעון:

עדי ברמוחה את מצביעה בעד עכשיו? אני בשוק .אני פשוט את האמת,
אני אומר לך את האמת ,אם נדב דואני היה פה הוא היה אומר לך
במפורש להצביע נגד ,אני אומר לך ככה אני חושב ,אבל בסדר נדב לא
כאן.

עדי ברמוחה:

אז?
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יגאל שמעון:

תראי מה זה ,מיצוי זכויות לניצולי שואה ,כאילו בהוד השרון אין ניצול
שואה ,אין לא קיים  , 0אתם מחקתם אותו.

עדי ברמוחה:

דרך אגב זה שורדי שואה לא ניצולי שואה.

יגאל שמעון:

מה זה הדבר הזה? אני בשוק.

יפעת קריב:

אתם כתבתם ניצולי שואה.

יגאל שמעון:

מפעל שיקום לעיוור ,בוא הנה  ₪ 48,000הורדתם ,מה זה  ,₪ 42,000מה
השארתם להם  ?₪ 6,000מה זה  ?₪ 6,000מה זה הדבר הזה .אני בשוק.

יפעת קריב:

סעיף - 140

יגאל שמעון:

. 140

יפעת קריב :

ביטול תקציב פרק שלא יצא לפועל .סעיף - 140

יגאל שמעון:

מרכז גישור? אוי ואבוי.

יפעת קריב:

לא יצאה פעילות בשנת  , 2019למה אין פעילות במרכז הגישור ב , 2019 -
ואיך זה יכול להיות שעיר מתנהלת בלי מרכז גישור בעיקר בתחומי
הרווחה.

יגאל שמעון:

האמת -

עדי ברמוחה:

אני מחכה שיגאל יסיים ואז אני אענה.

יגאל שמעון:

אני רוצה באמת ,אני פונה אליכם חברי הקואליציה -

נאור שירי:

למה אתה לא מסתכל...

יגאל שמעון:

כי אתם יש לכם צ'יפ למטה פה ,אתם תצביעו מה שאמיר יגיד לכם .אבל
אני פונה לאלה שחתמו הסכם קואליציוני ,יש לכם צ'יפ אמיר רוצה ככה
אתם תצביעו בעד.

יפעת קריב:

למי שהחזיק תיק רווחה -

יגאל שמעון:

יש צ'יפ אצלכם ,אבל אני פונה לאלה שחתמו הסכם קואליציוני ,שבאמת
באתם למען העיר ,נלחמתם עמדתם בצמתים ,כל יום עמדתם בצומת
ואמרתם :אנחנו נהיה למענכם הקשישים ,לנוער ,הכול .אתם באים פה
היום מצביעי ם פתאום בעד קיצוץ.

אמיר כוכבי:

תראה לפחות הם עמדו בצומת...

יגאל שמעון:

מה שיניים? מה?

אמיר כוכבי:

קמפיין של לעשות על האש לתושבים.

יגאל שמעון:

עזבו אתכם...

יפעת קריב:

אבל למה פרויקט שיניים לא מומש כנרת?

יגאל שמעון:

מה זה הירידה הזאת  ₪ 300,000ומשהו.
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אביבה גוטרמן:

כמה שיניים לא דיברנו על ?₪ 100,000

יגאל שמעון:

תקשיבו ,אני מתבייש ,חברי הקואליציה הנכבדים ארנון אברמוב ,משה
חנוכה ,כנרת והסיעה של נדב דואני -

רן יקיר:

מה עם מאיר?

יגאל שמעון:

אלה שהתמודדתם לרשות ואמרתם שתעשו שינויים ,אתם תעשו בעד,
ועדי ברמו חה זו שאמרה כל היום אני בעד.

נאור שירי:

זה זלזול להגיד הסיעה של נדב דואני ולא לפנות אליה בשם...

אמיר כוכבי:

שהיא כאן.

יגאל שמעון:

אבל הוא התמודד לראשות ,היא לא התמודדה לראשות ,הוא התמודד
לראשות.

נאור שירי:

מה זה קשור.

יגאל שמעון:

אני אומר לכם לצערי הר ב אני נאלץ להצביע נגד העברה הזו ,כדי שאני
לא אפגע בקשישים ובנוער ובציבור ,זה הכול.

יפעת קריב:

אפשר הסבר לסעיפים  140ו ? 145 -

עדי ברמוחה:

יגאל אני יכולה עכשיו לענות לך משפט?

אביבה גוטרמן:

הנה עכשיו היא ענתה -

עדי ברמוחה:

במשפט אחד?

יגאל שמעון:

בתנאי שאני אשיב לך.

עדי ברמוחה:

לא ,אתה לא חייב.

משה חנוכה:

יגאל אני רוצה להעיר לך דבר אחד -

יגאל שמעון:

תתביישו לכם איך אתם מצביעים -

משה חנוכה:

לא שמעת מה שראש העירייה אמר ,אבל הוא אמר בצורה מאוד ברורה,
אנחנו אולי עמדנו בצמתים ,לא עשינו על האש ,קמפיין של על האש
ל תושבים ,בגלל זה אנחנו נמשיך לעמוד בצמתים -

יגאל שמעון:

ולפגוע בקשישים.

משה חנוכה:

ולא לפגוע בקשישים.

יגאל שמעון:

ובנוער ובתרבות -

משה חנוכה:

כי אנחנו נוהגים באחריות -

יגאל שמעון:

וברווחה בחד הוריות -

משה חנוכה:

יש פה עירייה -

יגאל שמעון:

בנכים -

משה חנוכ ה:

יש פה עירייה שבוחרת לתכנן -
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יגאל שמעון:

אתם פוגעים.

משה חנוכה:

כל יום -

אמיר כוכבי:

תגיד ,אותך הוא הזמין לעל האש?

משה חנוכה:

אותי לא.

יגאל שמעון:

יגאל אתה לא יכול ,זה לא מקובל.

משה חנוכה:

מי כמוך יודע שעירייה זה ארגון שכל הזמן לומד ,יגאל.

יגאל שמעו ן:

אלה פה יש צ'יפ הם ירימו יד ,אין לי בעיה .אבל אתם ,אתם הקואליציה
שחתמתם הסכם.

עדי ברמוחה:

כשתסיים תגיד לי.

יגאל שמעון:

הא דרך אגב בהסכם קואליציוני שלכם אתם אתם כתבתם אתם לא
תפגעו באנשי הרווחה פשוט אני בשוק .ארנון אתה חתמת למען הציבור,
רווחה והקשישים וה נוער ,אתה חתום.

אמיר כוכבי:

יגאל די ,גם ניצלת את הזמן.

יגאל שמעון:

לא 10 ,דקות יש לי.

אמיר כוכבי:

די מיצית.

יפעת קריב:

אני רק מבקשת תשובה לסעיף  140ו . 145 -

ארנון אברמוב:

יגאל למרות הנאום חוצב הלהבות שלך איש מהם לא ייפגע מבטיח לך.

עדי ברמוחה:

יגאל ,יגא ל -

יפעת קריב:

 ...סעיף  140ו . 145 -

יגאל שמעון:

אין צורך לענות.

עדי ברמוחה:

אני חייבת לענות לך.

יגאל שמעון:

אין צורך.

עדי ברמוחה:

לא ,אני אענה לך אתה יודע ,זה לא שייך ,אין שום קשר.

יגאל שמעון:

אין צורך.

עדי ברמוחה:

אתה -

יגאל שמעון:

אין חבל ,חבל נו.

אמיר כוכבי:

חבר'ה תשובות ענייניות בני -

יגאל שמעון:

כואב לי הלב על הציבור.

בנימין זיני:

סעיף - 140

יגאל שמעון:

כואב לי הלב על הציבור.

אמיר כוכבי:

יגאל די להפריע.
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בנימין זיני:

התקצוב יוצא לפועל עובר לסעיף -

עדי ברמוחה:

היית צריך ...את הנאום -

יפעת קריב:

א ני לא שומעת ,אני לא שומעת.

רן יקיר:

איזה סעיף?

בנימין זיני:

 , 140התקצוב לא יצא בפועל.

אמיר כוכבי:

חבר'ה קצת כבוד ,אם אין לכם אחד לשני לפחות לאנשי המקצוע פה ,בני
תן תשובות.

בנימין זיני:

סעיף  140לא יצא לפועל מועבר ל  , 2020 -מתוקצב ב = 2020 -

יפעת קריב:

ומה היה בשנת  2019בנושא הזה.

בנימין זיני:

אמרתי הוא לא יצא לביצוע -

יפעת קריב:

אז לא היה מרכז גישור ב הוד השרון לא בשכונות לא בתושבים לא
ברווחה?

בנימין זיני:

יש פעילות התנדבותיות בנושא הזה ומתוקצב ל  . 2020 -לגבי יתרת יוזמות
רווחה מרפאת שיניים ,אנחנו בעצם שינינו את השיטה ואנחנו יוצאים
למכרז להפעלה במיקור חוץ של הזה ,נבנה מכרז שלא ידרוש מימון...

יפעת קריב:

זאת אומרת שבשנת  2019לא הייתה פגיעה בנושא של טיפולי שיניים ,אבל
כל התקציב פה כמעט לא מומש ,אז פגעתם -

בנימין זיני:

אני אסביר -

יפעת קריב:

למה לתת מלא טיפולי שיני ים -

אביבה גוטרמן:

אבל אין לא קיים

יפעת קריב:

אנשים שלא טיפלו להם -

אביבה גוטרמן:

אבל אין מרפאה.

כנרת א .כהן:

אנחנו יוצאים למכרז.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

לא היה ,לא נפתח.

יפעת קריב:

מעולה שזה יוצא למכרז ב  , 2020 -יש לנו עוד חודש וחצי ב  , 2019 -אם
אפשר ע ם התקציב הזה לתת טיפולי שיניים לאנשים נזקקים -

כנרת א .כהן:

אני רוצה לענות -

משה חנוכה:

למה את צועקת.

כנרת א .כהן:

משה די ,נגמר הליצנות הזאת .נותנים בסביבות ה  ,₪ 2,000-3,000 -אני
לא זוכרת כרגע טיפול ראשוני .עכשיו אני רוצה להגיד פה עוד משהו,
שנייה אני עוד ל א סיימתי ,לגבי מרפאת השיניים ,מרפאת השיניים
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תוקצבה ל  2020 -יוצאים כרגע למכרז ,ואני חייבת להגיד פה משהו ,יש
פה ראש עיר חדש ,יש פה מדיניות ,הוא לא חייב היה לקבל את הנושא
את הפרויקט שאנחנו לקחנו מקדנציה קודמת ולהמשיך אותו ,אז אני
חושבת כשבאים לבקר צריך גם להגי ד תודה -
יגאל שמעון:

זה לא פרויקט אישי.

כנרת א .כהן:

סליחה זה לא קשור לאישי -

יגאל שמעון:

זה לא פרויקט אישי עם כל הכבוד.

כנרת א .כהן:

אבל אפשר היה -

עדי ברמוחה:

אבל היא אמרה -

כנרת א .כהן:

אפשר היה לא להמשיך אותו.

יגאל שמעון:

לא זה לא מדיניות ראש העיר.

כ נרת א .כהן:

מה זאת אומרת סליחה?

עדי ברמוחה:

היא אמרה פרויקט.

יגאל שמעון:

השיניים של משה זוכמיר זה מדיניות של ראש העיר?

כנרת א .כהן:

יגאל די כבר ,די ,די ,די.

עדי ברמוחה:

אבל היא אמרה פרויקט אישי?

כנרת א .כהן:

יש פרויקט שעשו אותו דרך הרווחה .טוב ,אתה לא רוצה גם להקשיב,
אין בעיה ,אל תקשיב ,הכול בסדר.

יגאל שמעון:

חברים ,אני חייב רק מילה אחרונה.

כנרת א .כהן:

לא אמרתי אישי ,אמרתי שהפרויקט שהובלנו אותו -

יגאל שמעון:

אני רק מילה אחרונה ברשותכם -

כנרת א .כהן:

לא ,אתה תיתן לי לסיים ברשותך.

יגאל שמעון:

אין בעי ה ,אין בעיה.

כנרת א .כהן:

אני מכבדת אותך ,אתם תכבדו פה ,גם אם לא נעים לכם לשמוע .ביקורת
זה דבר טוב ,ואנחנו מקבלים ביקורת אבל צריך גם לדעת להגיד מילה
טובה.

יפעת קריב:

אבל -

כנרת א .כהן:

שנייה ,אני לא עוד סיימתי ,כשאני אסיים תעני ,ואני אקשיב לך בקשב
רב .לקח ו את מרפאת השיניים יוצאים למכרז עכשיו ,ב  2020 -תקצבו את
זה ,אוקיי? אז פה לא היה מה לעשות עם השארית הזאת אז העבירו את
זה סעיף .מה קרה משתמשים בכסף הזה שלא נעשה בו שימוש בתקופה
הזאתי ,אז גם כשבאים לבקר תבדקו את הנתונים ,וזה לא קשור
לפרויקט אישי או לא אישי זה קשור לפרויקט לקהילה.
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אתי ברייטברט:

כנרת תודה רבה אנחנו נעבור לאישור -

יפעת קריב:

שנייה ,לא ,שנייה ,שנייה ,כנרת אני מברכת על הפעילות לשיניים ואני
בטח מעודדת אותה 2020 ,זה מבורך ,אנחנו ב  2019 -יש לך עוד חודש
וחצי ,יש לך - ₪ 300,000

כנרת א .כהן:

נתתי לך אבל ת שובה.

יפעת קריב:

אבל למה להעביר ,למה לא לטפל באנשים שזקוקים לטיפולי שיניים...

אמיר כוכבי:

זה לא אותו תקציב.

כנרת א .כהן:

אבל נתתי לך תשובה ...הוא מקבל עזרה ,את לא מקבלת.

עדי ברמוחה:

אין מישהו שמגיע ולא מקבל אבל.

יפעת קריב:

 ...טיפול ראשוני.

(מדברים י חד)
כנרת א .כהן:

כל מה שאני אענה לך את לא תקבלי.

עדי ברמוחה:

את מכירה?

אתי ברייטברט:

אם יש שאלות הבהרה אולי אפשר לשאול אחר כך את הגורמים
המקצועיים ,כבר דנו בזה וזה חוזר -

יפעת קריב:

 ...במהלך הדיון נבקש לדבר עם מנהלת אגף הרווחה שאני לא מבינה
למה היא לא נ מצאת פה -

אתי ברייטברט:

אנחנו רוצים עכשיו להעלות להצבעה את סעיף - 3

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע ,שנייה ,שנייה ,בואי נרגיע יפעת ,רגע ,המרפאה סגורה ,אז אין
מה לתקצב אותה.

נאור שירי:

שמעת?

אביבה גוטרמן:

ב  2020 -נתקצב -

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אני מעל ה להצבעה את עדכון מספר  3א' ה עומדת על  ₪ 526,510,000מי
בעד? בבקשה חברי מועצה -

יגאל שמעון:

רגע ,רגע -

אתי ברייטברט:

אני שואלת מי בעד?

יגאל שמעון:

איפה הצ'יפ? תלחצו על הצ'יפ.

אתי ברייטברט:

מי בעד?

יגאל שמעון:

איפה הצ'יפ?

אתי ברייטברט:

אני מקריאה :מאיר ,רן ,רינת -

יגאל שמעון:

מה אתם בעד?
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עדי ברמוחה:

גם רפי בעד -

משה חנוכה:

משה אתה בעד קיצוץ?

עדי ברמוחה:

גם רפי.

יגאל שמעון:

אתם בעד קיצוץ? תתביישו לכם.

אתי ברייטברט:

משה ,כנרת ,עדי ,נאור ,יעל ואמיר .מי נגד? תקשיבו ,מי נגד? יגאל
שמעון ,יפעת ,אביבה .מי נמנע אם יש?

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

הצבעה :העברות מסעיף לסעיף – עדכון מס' 3א'
 11בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,משה
חנוכה ,עדי ברמוחה ,רפי בן מרדכי ,ארנון אברמוב.
 3נגד :יגאל שמעון ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :149/19
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף – עדכון מס 3א' עפ"י הנתונים שהועברו בנספח ג' להזמנה.
==============================================================
יגאל שמעון:

הרי אתם עוד שנה לא תהיו בקוא ליציה מה תגידו לציבור שלכם? מה?

עדי ברמוחה:

רפי הצביע בעד.

יפעת קריב:

רפי אתה מצביע בעד הקיצוץ הזה?

עדי ברמוחה:

כן ,רפי היה נוכח בוועדת כספים -

יגאל שמעון:

מה רפי הצבעת בעד?

עדי ברמוחה:

קיבל תשובות.

ג.

דו"ח כספי – רבעון  2ינואר – יוני . 2019

אתי ברייט ברט:

בואו נמשיך לסעיף הבא ,יש הרבה נושאים לפנינו ,יש כאן מנהלים
שממתינים ,בבקשה .אנחנו עוברים לסעיף ג' ,זה הדו"ח הכספי של רבעון
 2ינואר  -יוני  , 2019הוא מונח על השולחן ,אין הצבעה -

יפעת קריב:

מתי נדבר על  3ב' בעצם?

אתי ברייטברט:

כרגע הוא לא מופיע בסדר יום ,הוא יהיה בישיבה הבאה -

יפעת קריב:

אבל אנחנו יודעים שיש שם קיצוץ מאוד משמעותי בתחום של מעמד
האישה.

אתי ברייטברט:

אבל בואי נגיע בישיבה -

יפעת קריב:

אז לא ...שלא את הדיון נכון?

אתי ברייטברט:

יפעת ,אין שום דבר בישיבה הבאה ידונו ב  3 -ב' ,כרגע אנחנו דנים והצבענו
על  3א' ,בואו נשאיר את הנושא לפעם הבאה .כרגע יש את הדו"ח הכספי
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שמונח לפניכם באייפדים ,זה נספח ד' ,זה לא מובא לאישור זה רק
לידיעה .אנחנו נמשיך הלאה אלא אם כן יש משהו למישהו להגיד.

ד.

הסכמי התקשורת עם חברת החשמל בנוגע לשני חדרי טרפו.

אתי ברייטברט:

נמשיך הלאה לסעיף ד' ,יש כאן את הסכמי ההתקשרות עם חברת החשמל
בנוגע לשני חדרי טרפו .מועצת העיר מתבקשת לאשר את התקשרות
העירייה בהסכמים עם חברת החשמל כדלקמן :א .הסכם שימוש וחזקה
בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים טרנספורמציה ברחוב האורנים,
על חלקה  277בגוש  . 6454אישור ההתקשרות לעסקה במקרקעין מאת
היועמ"ש וטיוטת ההסכמים מצורפים לכם כנספח ה' .הסכם שימוש
וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים טרנספורמציה ברחוב
נחשון ,על חלקה  511בגוש  . 6411שוב ,אישור התקשרות לעסקה
במקרקעין מאת היועמ"ש וטיוטת הסכם מצורפים כנספח ו'.

אמיר כו כבי:

כן ,שני החדרים בנויים ,כן מה שהיה צריך לעבור מחברת החשמל עבר,
כן מביאים את ההסכם אחרי ככה חברת החשמל עובדת.

יפעת קריב:

ורק שאלה אחת ,כמה כסף זה חוסך לעירייה  2החדרים והשינוי הזה?

אמיר כוכבי:

לא ,זה חדרים שנבנו בגלל צורך של חברת חשמל בעוד מתח ,בעיקר
באזורי תמ"א או בנייה -

יפעת קריב:

זה מגדיל את המתח?

אמיר כוכבי:

איפה שאין להם מספיק חשמל הם צריכים ...בעצם ,זה גם לא כל כך
נתון כמו שגילינו לשיקול הדעת שלנו ,בעצם זה סוג של תנאי שלהם אם
רוצים חשמל חדר טרפו .זה לא קשור להטמנה שדיברתי עליו.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה לאשר את זה -

יפעת קריב:

גם לי.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות את זה להצבעה?

יגאל שמעון:

כן -

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה -

יגאל שמעון:

רגע ,רגע ,רגע ,יש לי  10דקות ואני מבקש לנצל את זה חברים.

אמיר כוכבי:

על חדר י טרפו?

יגאל שמעון:

כן.

עדי ברמוחה:

על כל אחד מהחדרים.

יגאל שמעון:

הרי ממילא אתם תצביעו בעד זה לא משנה ,לא אכפת לכם מבריאות
הציבור -
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משה חנוכה:

יגאל ,בוא אני אספר לך איך זה עובד -

יגאל שמעון:

לא מעניין אתכם מכלום.

משה חנוכה:

הייתה לנו ישיבת קואליציה -

יגאל שמעון:

והצבעת בעד.

משה חנוכה:

מ י שהיה צריך שאלות בא לישיבה ,מי שלא אפילו לא בא לישיבה...
ואנחנו באנו מוכנים.

יגאל שמעון:

הרי ממילא אתם עוד חצי שנה – שנה כולכם תפרשו מהקואליציה ותבואו
לאופוזיציה ותגידו לנו הייתי חייב ,היינו חייבים.

רן יקיר:

אבל אז אתה תהיה בקואליציה.

יפעת קריב:

העברת ביקורת סמויה למי שלא בא לישיבה.

משה חנוכה:

גם אני לא הייתי.

רן יקיר:

קראתי בעיתון ,קראתי בעיתון.

יגאל שמעון:

איזה עיתון? מה באמת?

רן יקיר:

כן.

יגאל שמעון:

ככה כתוב?

אתי ברייטברט:

טוב ,אני מעלה להצבעה -

יגאל שמעון:

רגע -

אמיר כוכבי:

די יגאל ,די.

יגאל שמעון:

לא ,אני רוצה באמת נו .יש לי פה דברים ,אמיר תקשיבו שנייה ,אין לי
בעיה לאשר את זה ,מה שאני מבקש שנקבל פה החלטה בנוגע לבדיקת
קרינה שנתית -

אמיר כוכבי:

אנחנו כבר שם.

יגאל שמעון:

שנייה -

יפעת קריב:

אז תסבירו לנו את זה.

אמיר כוכבי:

אבל אני אסביר לך מה ע שינו.

יגאל שמעון:

בבקשה.

אמיר כוכבי:

חדרי הטרפו בגלל שחברת חשמל שמה אותם ,קודם כל שתדעו שבערים
אחרות יש כל מיני זה סיור בקריית חינוך שחדרי הטרפו יושב בתוך בית
ספר ,יש חוקים והנחיות לחדרי טרפו ,המרחק מחדר טרפו מאוכלס היטב
לשהות קבועה הוא -

רן היילפרן :

 6מ טרים?

אמיר כוכבי:

 6מטרים?
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רן היילפרן :

כן.

אמיר כוכבי:

אנחנו עשינו ,הגדרנו את חדר הטרפו הזה ,אנחנו עושים על  2חדרי
הטרפו האלה גם את הבדיקות שחברת חשמל עושה וגם בדיקה שלנו,
וכמובן זה גם נכנס לרוטינה תקופתית כדי לבדוק את העומסים .חדר
טרפו בנחשון כרגע עובד בחצי קיבולת ,לא בקיבולת מלאה.

יגאל שמעון:

הבנתי מה שאתה אומר ,רק מה שאני מבקש מאחר שאנחנו שקופים
ולמען הציבור ,לבצע בדיקה פעם בשנה פעם בשנתיים בבתים של אותם
אנשים שגרים מתגוררים במרחק הכי קרוב לחדר טרפו ,זה חשוב ביותר
שהציבור יהיה מודע לכך שהעירייה דואגת להם לבדיקה כמו שעשיתי
במשך  10שנים ,ואנחנו נפרסם את זה באתר כמו שאנחנו עושים בבתי
ספר גני ילדים ,ואפשר לעשות את זה בחדר טרפו ,כי היום הסכנה
מאלקטרו מגנט מחברת חשמל מקווי מתח חשמליים מסוכן ביותר ,יותר
מסוכן מאנטנה סלולרית ,ואני חושב שזה חשוב ,אנחנו נקבל הח לטה,
אפילו לקבל החלטה לבד אתה לא צריך אותנו ,שאתה תנחה -

אמיר כוכבי:

כעיקרון יש החלטה כזאת.

יגאל שמעון:

מה?

אמיר כוכבי:

לעשות בדיקות תקופתית בחדרי הטרפו בעיר.

יגאל שמעון:

ברור בבתים של אותם אנשים שמתגוררים.

יפעת קריב:

בדיקות קרינה.

יגאל שמעון:

כי אתה ב ודק קרינה בתוך דירת מגורים ואתה תגלה שם קרינה שילד
קטן מתגורר באותו חדר עם מעל  2מיליגאוס או לא יודע כמה -

עדי ברמוחה:

איך אתה יודע אם היא מגיעה מהטרפו או מאנטנה? סתם אני שואלת.

יגאל שמעון:

הבודק יודע ,הבודק יודע יש לו את המכשיר שלו.

אמיר כוכבי:

אין בעיה יגאל אבל באיזה רדיוס?

רפאל בן מרדכי:

ללכת על קו.

יגאל שמעון:

לא צריך רדיוס ,אתה בודק את הקרינה בחדר של הילד שמתגורר -

אמיר כוכבי:

אבל באיזה רדיוס?

יגאל שמעון:

אין רדיוס ,המרחק מהטרפו.

אמיר כוכבי:

אבל יש  10בניינים ברחוב באיזה אתה בודק?

יגאל שמעון:

את ה לוקח מהדירות הקרובות ביותר .נניח שחדר טרפו נמצא  6מטר
מהבניין ,אז אתה לוקח את הדירה בקומה ראשונה שנייה ,שלישית זה
כבר אין צורך ,אבל אתה עושה מדגם ,דגימה של לפחות  2-3דירות באותו
בניין -

אמיר כוכבי:

אפשר זה אותה בדיקה ,זה לא משנה.
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יגאל שמעון:

יש הצעות מח יר שבזמנו אני אישרתי ,ואני מקווה שהמדיניות שלי
תמשיך להיות למען הציבור -

אמיר כוכבי:

לא ראיתי באתר אף פרסום על בדיקות ,אבל אולי איזה משהו השתנה
שם -

יגאל שמעון:

לא ,כי אני כבר לא פה.

אמיר כוכבי:

לא שיתפת -

יגאל שמעון:

לא מינית מישהו שיהיה ,לא מינית מישהו.

אמיר כוכבי:

לא -

יגאל שמעון:

אז תמנה מישהו ש -

אמיר כוכבי:

אבל את מה שעשית לא שיקפת לציבור?

יגאל שמעון:

בטח שכן.

אמיר כוכבי:

איפה?

יגאל שמעון:

הכול פורסם ,יש באתר לינק שכתוב שם אנטנות סלולריות ,ושם אתה
רואה את כל הבדיקות.

אמיר כוכבי:

של קרינה של חדרי טרפו בעיר?

יגאל שמעון:

ברור הכול ,הכול ,איזו שאלה.

משה חנוכה:

יגאל עשה עבודת קודש בעיר.

יגאל שמעון:

עשיתי את הכול .אדוני ,תשאלו אותי שאני אעזור לכם ,אתם לא
שואלים ,אתם בונקרים .תשאלו אותי אני אסביר לכם.

אביבה גוטרמן:

לא צריך להצטרף לקואליציה כדי לקבל.. .

יגאל שמעון:

נכון ,מה אתם קואליציה?

משה חנוכה:

קראתי בעיתונות שאתה וחיים שאבי במגעים מתקדמים -

אמיר כוכבי:

עזוב פספסת את ההצגה -

יגאל שמעון:

אתה לא היית אתה.

אמיר כוכבי:

תסתכל בשידור.

יגאל שמעון:

שידור חוזר בשעה . 12:00

אמיר כוכבי:

קיבלתי את הצעתך נו סיף את זה להנחיה.

יגאל שמעון:

תן לרן הנה ממונה ,תהפוך אותו לממונה על -

אמיר כוכבי:

אחראי להיות עובד שמתעסק עם זה.

אתי ברייטברט:

טוב ,אני מעלה להצבעה את מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה
בהסכמים עם חברת החשמל גם ברחוב האורנים וגם ברחוב נחשון ,מי
בעד?
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י גאל שמעון:

פה אחד.

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

הצבעה :הסכמי התקשרות עם חב' החשמל בנוגע לשני חדרי טרפו
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב  ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :150/19
מועצת העיר מאשרת את התקשרות העירייה בהסכמים עם חברת החשמל כדלקמן:
א .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' האורנים,
על חלקה  277בגוש .6454
ב .הסכם שימוש וחזקה בלעדיים למטרת הפעלה של חדר שנאים (טרנספורמציה) ברח' נחשון ,על
חלקה  511בגוש .6411
==============================================================

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה רבה .נעבור לסעיף הבא.

יגאל שמעון:

דרך אגב רח וב האורנים זה ממש צמוד לבית ,זה פשוט קטסטרופה ,צמוד
לבית.

ה.

אישור להטלת היטל סלילה והיטל תיעול בהתאם לתעריפים הקבועים בחוקי העזר לשנה נוספת.

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים לסעיף ה' בסדר יום.

יגאל שמעון:

צריך מיגון.

אתי ברייטברט:

אישור להטלת היטל סלילה וה יטל תיעול בהתאם לתעריפים הקבועים
בחוקי העזר לשנה נוספת .יש כאן הסבר מצורף ,אני רק אעלה את זה.
בתחילת שנת  2015אישר משרד הפנים את תחשיבי היטלי הפיתוח
לסלילה ולתיעול על בסיסם גובה העירייה את היטלי הפיתוח האמורים
מתושביה .אישור משרד הפנים ניתן לתקופה של  5שני ם ,עד לסוף שנת
 . 2019בחוק העזר להוד ה שרון סלילת רחובות התשס"ה –  2005נקבעה
מגבלת גביה מפורשת ,בסעיף  16לחוק הע זר לסלילה לפיה החל מיום
 31.12.19הטלת היטל סלילה טעונה אישור של מועצת העירייה ושל שר
הפנים .בחוק העזר להוד השרון תיעול התשמ"א –  1980נקבעה מגבלת
ג ביה דומה בסעיף  12לחוק . 2 .העירייה החלה זה מכבר בעבודה להכנת
תחשיבים חדשים לסלילה ולתיעול ,על מנת לאפשר את המשך הבדיקות
ואישור התחשיב ,מתבקשת מועצת העירייה ומנכ"ל משרד הפנים לאשר
את המשך הגביה בהתאם לתחשיבים הקיימים ,וזאת עד ליום 31.12.20
או עד לאישור התער יפים החדשים ופרסום חוקי עזר עדכניים ,לפי
המוקדם ביניהם .סעיף  , 3עם השלמת הכנת התחשיבים הם יועברו אל
הגוף המוסמך לבדיקת תחשיבים חברת ג'יגה כלכלה וניהול בע"מ לקבלת
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אישורה . 4 .לפיכך ,על מנת לאפשר את המשך גביית היטלי הפיתוח
בשיעורם הקבוע היום בחוקי העזר לסלילה ולתיעול ,מבקשת העירייה
להאריך את תקופת הגבייה של התעריפים הקיימים בשנה נוספת או עד
לפרסום התיקונים המבוקשים לחוקי העזר המוקדם מהשניים .הבקשה
להארכת תוקף תעריפי ההיטלים מצורף לכם כנספח ז'.
יגאל שמעון:

מה צריך להצביע בעד?

אתי ברייטברט:

כן ,הארכה.

יגאל שמ עון:

אבל כל החברים כאן הצביעו נגד כשהבאנו את זה לפני  5שנים ,אז מה
עכשיו הם יצביעו בעד?

עדי ברמוחה:

לא נכון .אנחנו הצבענו על -

יגאל שמעון:

לא ,אני שואל.

אביבה גוטרמן:

איך אתה יכול להצביע נגד אגרות?

יגאל שמעון:

מה קרה לך בגלל שהייתה -

אביבה גוטרמן:

היטלי ם כאלה אתה יכול...

יגאל שמעון:

התיעול ,התיעול ,אני אזכיר לך את התיעול ,התיעול ,התיעול אביבה.

אביבה גוטרמן:

התיעול שילמו והחזירו מה שלא היה צריך -

יגאל שמעון:

הצביעו נגד התיעול.

עדי ברמוחה:

לא.

יגאל שמעון:

הצביעו נגד התיעול ,תזכרי את התיעול.

אביבה גוטר מן:

אני אגיד לך רק איפה הבעיה ,לגבי כבישים -

יגאל שמעון:

אבל בסדר תצביעו בעד.

אביבה גוטרמן:

רגע ,רגע ,רגע ,אגרות אנחנו לא יכולים ,אין לנו  sayבכלל.

יגאל שמעון:

על התיעול ,התיעול אביבה.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אבל יש לך ,גם זה אתה לא יכול לעשות נגד.

יגאל שמ עון:

אין לי בעיה .אבל הם הצביעו נגד פעם שעברה .אז עכשיו הם יצביעו
בעד?

אביבה גוטרמן:

שאלה אחרת ,זה לא רק תיעול זה גם כבישים נכון?

יגאל שמעון:

לא ,זה לא כבישים.

בנימין זיני:

תיעול וסלילה.

אביבה גוטרמן:

וסלילה .אני רק רוצה שבסלילה יהיה ברור ,שיהיה שם סעי ף שאנחנו
נכניס כי נתקלתי בזה ,שבסלילה חדשה לגמרי זה בסדר ,אבל לעיתים
מרבדים את הכביש עושים הרחבה ,רק על ההרחבה ניתן להוסיף היטל,
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בשום אופן לא על הישן .חשוב שזה יהיה ,כי אני טיפלתי בכמה מקרים
כאלה.
יפעת קריב:

שנייה ,שנייה ,אני לא מבינה רגע משהו ,אני לא מצל יחה להבין -

אביבה גוטרמן:

זה החוק.

יפעת קריב:

על מה מצביעים ,הכותרת -

אביבה גוטרמן:

רק על ההרחבה.

רפאל בן מרדכי:

הרחבה ב 60% -

יפעת קריב:

שנייה ,הכותרת או סעיף  ? 4כי בכותרת רשום אישור להטלת היטל סלילה
והיטל תיעול בהתאם לתעריפים הקבועים בחוק העזר לשנה נוס פת.

בנימין זיני:

לשנה נוספת.

יפעת קריב:

אז שנייה ,אני לא רוצה כרגע לאשר הטלה של היטלים נוספים.

אתי ברייטברט:

לא.

יפעת קריב:

אבל אתה מבקש הארכה ,אז הכותרת צריכה להשתנות של הסעיף,
העברית פה לא נכונה ,אז על מה אנחנו מצביעים?

אתי ברייטברט:

יש הצעת החלטה י פעת .מועצת העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי
היטל הסלילה הקבועים בחוק העזר להוד השרון סלילת רחובות התשס"ה
–  2005בשנה אחת נוספת עד ליום  31.12.20או עד לפרסום התיקון
לחוקי העזר המוקדם מהשניים ,וזאת אומרת הארכה .סעיף  , 2מועצת
העירייה מאשרת המשך גביית תעריפי היטל התיעול הקבועים בחוק עזר
להוד השרון תיעול התשמ"א –  1980בשנה אחת -

ירון סולברג:

אבל הצבעה בנפרד ,רגע תעשי הצבעה בנפרד.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,היא רק מסבירה להם.

אתי ברייטברט:

אני מקריאה את הסעיפים.

רינה שבתאי:

היא מקריאה להבהרה.

אתי ברייטברט:

בשנה א חת נוספת עד ליום  31.12.20או עד לפרסום התיקון לחוקי העזר
המוקדם מהשניים.

יפעת קריב:

רק שאלה ,האם הגזבר חושב לגבי ההסבר שלכם סעיף  , 2שהתחשיבים
שלכם יורידו את הסכומים של ההיטלים או יעלו את הסכומים של
ההיטלים .כאילו מה התחשיבים לאיפה הם אמורים ,יש לך תמונת מ צב
איפה נמצאים התחשיבים לנקודת הזמן הזאת?

בנימין זיני:

נכון לסטטוס של התחשיב עכשיו שהוא נמצא לקראת הסוף ,היטלי
הסלילה צפויים לרדת בערך ב  12% -והיטל התיעול צפוי לרדת ב . 18% -

יפעת קריב:

אוקיי ,קודם כל זה משמח מאוד שהיטלים אמורים לרדת ,אני מאוד
שמחה ,אבל אם א נחנו כרגע מצביעים על שנה נוספת ,זאת אומרת ששנה
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נוספת זה בסכום הגבוה ולא בסכום של הירידה .האם יהיה זיכוי? אם
אנחנו נצביע היום בעד אתם תזכו את האנשים בהפרש שבין המחיר שירד
לבין המחיר ,לא אנשים ,זאת אומרת תזכו את מי ששילם את ההיטל?
בנימין זיני:

מי שמשלם את ה היטל -

יפעת קריב:

זה מאוד משמעותי ,זה המאבק הגדול ביותר של אגרת התיעול.

בנימין זיני:

מי שמשלם את ההיטלים זה יזמים שבונים במעמד היתר הבנייה -

יפעת קריב:

כן אמרתי בסדר.

בנימין זיני:

ולא התושב עצמו.

יפעת קריב:

ברור.

בנימין זיני:

אלא אם כן התושב הוא גם יזם  .אישור התעריפים הוא תמיד מיום
האישור צפונה.

יפעת קריב:

אבל אם אתם משנים -

בנימין זיני:

מיום האישור צפונה.

יפעת קריב:

זה מבורך ,ואם אתם חושבים שזה ירד אז לא כדאי רק לחכות עוד חודש
חודשיים ולא לאשר את זה לשנה נוספת -

בנימין זיני:

זה לא העניין ,התעריפים הא לה עוד פעם אני אחזור ,יום העדכון מיום
האישור צפונה ,התחשיבים האלה נבדקים על ידי משרד הפנים ,מה
שאמרתי כרגע לגבי ההפחתה זה רק ברמת האומדן -

רן היילפרן:

זה אומדן ראשוני.

בנימין זיני:

ראשוני -

יפעת קריב:

זה אומדן מאוד חיובי.

בנימין זיני:

נכון עדיין ,אבל יש ע וד מספר דברים שצריך להשלים לגבי התחשיב .שוב,
מי שמכיר את עולם ההיטלים של בנייה לגובה אז לרוב ההיטלים יורדים,
כי המכנה למטה גדל מבחינת אחוזי הבנייה ,זה קורה בהרבה רשויות.
ותמיד הגבייה היא מיום האישור של משרד הפנים צפונה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אנחנו נעלה את שני הסעיפים האלה להצבעה .לגבי מועצת
העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל הסלילה ,מי בעד?

אביבה גוטרמן:

רק אני מבקשת להוסיף את מה שאמרתי ,את הסעיף הזה ,זה מאוד
חשוב.

בנימין זיני:

לא מתקנים את חוק העזר אבל ,אנחנו מתקנים רק את התעריפים.

אביבה גוטרמן:

אין לי בעיה אני מאשרת.

בנימין זיני:

אביבה שוב ,אנחנו מטפלים בעדכון תעריף ,לא נוגעים בחוק העזר.

יפעת קריב:

לא ,אבל למה אתה מאריך את זה לשנה נוספת ולא לפחות זמן ,זה מה
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שאני לא מבינה.
בנימין זיני:

כתוב פחות מהשניים ,אם משרד הפנים יצליח לאשר את זה לפני ,כמ ובן
שזה יהיה לפני.

יפעת קריב:

כי זה באמת מה שמטריד אותי ,זה פשוט -

בנימין זיני:

אבל כתוב ,המוקדם מבין השניים.

רינה שבתאי:

או או.

אתי ברייטברט:

המוקדם מבין השניים .אז שוב אני מעלה להצבעה את סעיף  1לגבי היטל
הסלילה ,מי בעד? מאיר ,רן ,רינה ,יגאל? מה כן ,תצ ביע אני לא רואה.
יגאל ,יפעת ,אז כולם פה אחד ,כולם פה אחד.

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

הצבעה :היטל סלילה
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
א ברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :151/19
מועצת העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל הסלילה הקבועים בחוק העזר להוד השרון
(סלילת רחובות) ,התשס"ה 2005-בשנה אחת נוספת ,עד ליום  31.12.2020או עד לפרסום התיקון
לחוקי העזר ,המוקדם מהשניים.
==============================================================
אתי ברייטברט:

סעיף  2זה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל התיעול כנ"ל פה אחד?

רינה שבתאי:

כן.

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

הצבעה :היטל תיעול
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :152/19
מועצת העירייה מאשרת את המשך גביית תעריפי היטל התיעול הקבועים בחוק עזר להוד השרון
(תיעול) ,התשמ"א 1980-בשנה אחת נוספת ,עד ליום  ,31.12.2020או עד לפרסום התיקון לחוקי העזר,
המוקדם מהשניים.
==============================================================
אתי ברייטברט:

תודה .נמשיך לסעיף ו'.

יפעת קריב:

רק לעדכן כמובן על המוקדם מהשניים.

בנימין זיני:

זה -

יפעת קריב:

זה אוטומטי?
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(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

מובא למועצה לאישור.

בנימין זיני:

מובא למועצה לאישור.

ו.

מחיקת חובות.

אתי ברייטברט:

הלאה ,נעבור למחיקת החובות סעיף ו' בהזמנה .הסד רת תהליך מחיקת
החובות נעשה על פי הסעיפים  339 , 338לפי חוזר מנכ"ל  . 5/2012כל
בקשה נבחנה על פי אמות המידה שנקבעו בחוזר מנכ"ל משרד הפנים,
העוסק באופן מחיקת חובות ו/ואו הגעה לפשרות .הבקשות שהוגשו
אושרו על ידי הגזבר ,היועמ"ש וראש העירייה ,בהתאם להליכים
הנדרשים על פי נוהל משרד הפנים .הצעת ההחלטה :מועצת העירייה
מאשרת את מחיקת החובות והסכמי הפשרה על פי המפורט בנספח
שמצורף ,נספח ח'.

יגאל שמעון:

איזה נספח?

אתי ברייטברט:

ח'.

יגאל שמעון:

לא ,אני רואה שכתוב -

אתי ברייטברט:

כתוב לכם בהזמנה ,אני אפתח לכם אותו.

יגאל שמ עון:

כן ,תראי לנו נספח ח'.

אתי ברייטברט:

בבקשה.

יגאל שמעון:

בואי נראה שלא נתתם עוד פעם סנילביץ' בחינם אחרי שאנחנו חייבים לו
 , 8קיצצתם לו . 10

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

יגאל שמעון:

לא ,תני לראות מי .איפה הרשימה פה?

אמיר כוכבי:

זה הרשימה ,יש  2תיקים.

א תי ברייטברט:

כאן זה פשרה ואחד זה מחיקה.

כנרת א .כהן:

אחד פשרה ואחר מחיקה.

אמיר כוכבי:

נזכיר שזה משודר ,אז אם אתם רוצים זה ,אז גם צריך להוציא אנשים
וגם לסגור את השידור.

יגאל שמעון:

לא ,אני לא רוצה ,אני רוצה לדעת רק שנייה -

אמיר כוכבי:

בסדר ,פשוט שאלת מי זה ,אז אני מזכיר .אתה רוצה פשוט הסבר
מהגזבר?

יפעת קריב:

כן ,שהגזבר יסביר.
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בנימין זיני:

במקרה הראשון זה הסכם פשרה עם חייב שבעצם יש חובות שהצטברו
בסדר גודל של  ,₪ 224,000היו כנגדו הליכים ,בסוף ישבנו לנסות,
ההליכים דרך אגב נמשכו המון שנים ,ואנחנו מנסים גם ל התכנס עם
החובות והוא הציע פשרה של  ₪ 100,000לאחר שבחנו את הפשרה ואת
מצב התיק ,את מצבו האישי גם דרך אגב ,המלצנו על תשלום של 100,000
 ₪כנגד  ₪ 224,000של החוב.

יגאל שמעון:

מי החליט על זה?

בנימין זיני:

מנכ"ל ,יועץ משפטי וגזבר .וכמובן מלווה בחוות דעת של הצוות
המקצועי -

יפעת קריב:

אחרי שאתה מתאר פה את המקרה ,אז אתם בכל זאת לוקחים ממנו
 ₪ 100,000או שאתם מוותרים -

בנימין זיני:

כן.

יפעת קריב:

כאילו גם על ה ?₪ 100,000 -

בנימין זיני:

הפשרה היא -

אביבה גוטרמן:

זה הסדר שמגיעים.

בנימין זיני:

ההסדר הוא  ₪ 100,000מתוך ה .₪ 224,000 -

יפעת קריב:

נשמע לפי מה שאתה מתאר שגם את ה  ₪ 100,000 -האלה לא משלמים.

בנימין זיני:

לא ,לא .התושב -

יפעת קריב:

אולי כבר נאשר להם את הכל...

בנימין זיני:

התושב הציע לשלם  ,₪ 100,000אחרי שבחנו את כל התיק הכול ...וגם
התמשכות התהליך מולו -

יפעת קריב :

זה לא סכום גבוה לפי מה שאתם מתארים פה?

בנימין זיני:

לא ,אם התושב הציע ומוכן לשלם ,אז כן.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה חייבים להגיד אני אמרתי את זה כבר כמה פעמים ,כל התקציב
הגדול הזה  ₪ 200,000ומשהו מרביתו זה ריביות והצמדה וכו' ,כך
שפחות או יותר את הקרן את מקבלת ואולי גם יותר ,זה ההסדר .ואנשים
עושים הלוואות כדי לשלם את זה ,ולא עושים לאף אחד בלי לבדוק -

יפעת קריב:

אם יש כזה מקרה קשה אולי צריך להקל להם עוד ...,גם של מחלה גם של
נכים גם בעיות בריאות -

אביבה גוטרמן:

אם זה מצב כזה שבן אדם לא יכול ,אני מניחה שהיו עושים.

יפעת קריב:

חלוואני ,בהנחה אני לא יודעת במי מדובר ,בהנחה שאתה מכיר את מי
שמדובר כאן ,לדעתי ז ו משפחה שבהחלט קשורה לרווחה ,מצידי שלא
ישלמו את ה  ₪ 100,000 -אולי צריך להקל עליהם יותר?

אמיר כוכבי:

מדובר במשפחה -
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אביבה גוטרמן:

לא בהכרח זה רווחה.

יפעת קריב:

למה ? יש פה מחלה ,נכות ,תסתכלי מה כתוב.

אביבה גוטרמן:

לא חייב להיות ברווחה.

אמיר כוכבי:

מדובר במשפחה שיש לה מספר חובות במספר אפיקים כולל שימוש
בעסקים ,ונעשה פה תהליך עמוק של הצוות המקצועי בלנסות להסדיר,
זה החלק הראשון גם במחיקת חובות צריך להראות רצינות של שנ י
הצדדים בגביית חובות .אנחנו לא יכולים להסתובב ולמחוק הכול ,ויש
פה עבודה עמוקה אל מול חובות אחרים של אותו חייב ,כדי לייצר באמת
פתרון לכלל הבעיות שלו ,שגם הוא מבין ומשתף פעולה ויודע שהוא צריך
להראות רצינות ולשלם לפחות חלק .כי אומנם יש מצוקות אישיות אבל
גם י ש נורמות התנהגות שהיו לאורך השנים ,וגם על דבר כזה רשות
צריכה שיהיה לה איזה שהוא ממד של אחריות .אנחנו לא נהיה במצב
שכל אחד יפסיק לשלם ,ומתי שהוא לאורך החיים גם יתחיל לצבור כל
מיני עניינים אישיים ואז יבואו להגיד לא שילמתי פעם ,אז בוא תוריד לי
היום הכול .אז י ש פה הסכם שהגיעו אליו לפשרה מתוך הסדר ,מתוך
הסתכלות גם על שאר החובות של ה  , -נקרא לזה התא המשפחתי הזה,
אם הצוות המקצועי והצד המבקש הסכימו על הסכום ,לא נראה לי שיש
פה מה להתעמק בזה יותר מידי.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז נעבור להצעת ההחלטה ,מועצת העירייה מאשרת -

יגאל שמעון:

רגע ,מי זה השני?

בנימין זיני:

השני זה חברה ,זה מחיקה בעצם ,חברה שהייתה פה שהצטברו בין
השנים ,שימו לב רק לשנים בין  2000ל - 2002 -

אמיר כוכבי:

בעיקרון מאשרים אותם בנפרד.

אתי ברייטברט:

אתה רוצה לאשר אותם בנפרד?

יפעת קריב:

אבל תסביר את זה כבר ,ב וא נגמור את ההסבר.

בנימין זיני:

חברה שבעצם פעלה פה וצברה חובות בין השנים  2000ל  2002 -כמעט לפני
 20שנה ,הגישו תביעות בשנת  , 2002אנחנו בהיסטוריה באגף הגבייה לא
הצלחנו בעצם לאתר את כל המסמכים ,החברה כבר נסגרה ,אין אפילו
את מי ללכת ולנסות לתבוע את החוב ,לא נד בר על התיישנות של החוב
הזה ,הוא כרגע רשום תלוי ועומד בספרים ורק מתנפח מידי שנה ,והגענו
למסקנה שזה -

כנרת א .כהן:

אין מה לעשות אין שם נכסים ,אני במקרה ביקשתי מיעל את החומר ,אין
נכסים ,אין כלום ,אין בכלל מאיפה להיפרע.

אמיר כוכבי:

הוציאו חוקר הוציאו זה?

בנימ ין זיני:

אין החברה נמחקה.
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אמיר כוכבי:

למצוא את הבעלים?

בנימין זיני:

כן ,כן ,כן.

כנרת א .כהן:

אין ,אין .בדקו מיצו -

בנימין זיני:

בדקו.

אמיר כוכבי:

שאלתי אם הוציאו חוקר בניסיון למצוא בעלים.

בנימין זיני:

אני אגיד ,בוצעה חקירה מהחקירה עולה שהחברה לא פעילה  ,לא אותרו
נכסים ,לא מיטלטלי ן  ,לא נדל"ן ,לא זכויות ובעלות החברה -

אמיר כוכבי:

לחברה יש בעלים ,משהו.

בנימין זיני:

היא נסגרה לפני ,אני מדבר על  20שנה.

אמיר כוכבי:

מ . 2002 -

כנרת א .כהן:

יש התיישנות.

אתי ברייטברט:

בסדר?

אמיר כוכבי:

מזדקנים מהר מה?

יגאל שמ עון:

תרשמי שאני לא משתתף בהצבעה.

משה חנוכה:

רגע ,אבל אני רוצה לדעת מי ה -

יגאל שמעון:

ואני אגיד גם למה.

אתי ברייטברט:

מה זה אני לא משתתף?

יגאל שמעון:

כי אני לא יודע מי זה שאנחנו מוחקים לו ,אני לא יודע מיהו -

בנימין זיני:

גם אנחנו לא.

יגאל שמעון:

אולי הו א היה פעיל שלכם ,אולי פעיל שלהם ,אולי הוא תרם ,לא יודע.

עדי ברמוחה:

אתה יכול אבל לקבל -

יגאל שמעון:

אין שמות ,אין כלום ,מחר מסתבר שאני אצביע בשביל מישהו שתמך בי
וסתם אני אומר.

אתי ברייטברט:

אבל אתה מקבל את ההזמנה עם כל הנספחים האלה ,אתה יכול לשאול
את השא לות האלה.

בנימין זיני:

שנייה ברשותכם רק ,אנחנו בנושא של הסדרי פשרה מחיקות חובות
בכוונה מביאים את זה מושחר ,אני ציינתי את זה יותר מפעם אחת .מי
שרוצה כשהוא מקבל את החומר ורוצה לפנות אלינו כדי לברר מי ,למה
וכמה ומי עומד מאחורי ,מוזמן .אני יכול להגיד שנעשתה פנ ייה למועצה
הזאתי מאחד החברים וקיבל את כל המסמכים ואת כל ה -

משה חנוכה:

השאלה אם עכשיו אנחנו רוצים רגע לשמוע בצד ,אפשר לדעת מי -

בנימין זיני:

סליחה?
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משה חנוכה:

אנחנו רוצים רגע לגשת ולהסתכל על השמות.

בנימין זיני:

אני רק -

אמיר כוכבי:

אני לא מבין את הזה ,אם זה מושחר זה מושחר ...שהצוות המקצועי
הוא ...לא הבנתי.

בנימין זיני:

בגלל שזה מגיע לפה וזה מצולם ,אז אנחנו לא מפרסמים את השמות.

יפעת קריב:

אז שיירשם לפרוטוקול שאנחנו לא יודעים במי מדובר ,על סמך מה
שאתם ,לפחות אני מעוניינת להצביע בעד ,רק אני אומרת מתוך הנחה
שאין לו שום קשר אליי ,לא תרם לי ,לא מכירה ,לא יודעת במי מדובר.

משה חנוכה:

יכול להיות שאנחנו בניגוד עניינים -

בנימין זיני:

שנייה רגע ,אני רק רוצה לחזור על מה שהקראתי לפני דקה .קודם כל
החברה הייתה פעילה בין  2000ל  2002 -כמעט  20שנה ,בסדר? אני חושב
שמרביתכם או לא יודע ,תתקנו אותי אם אני טועה ,לא הייתם חברי
מועצה.

אמיר כוכבי:

אז לא משנה ,זה עכשיו אתה מדבר -

יפעת קריב:

על השני ,והעל הראשון?

אמיר כוכבי:

לא ,הוא אמר שלא מצאו גם ...אתה מדבר על משהו ספציפי ועולה פה
משהו אחר שהוא יותר מורכב ,צריך להתייחס אליו .אם אנחנו אומרים
שהצוות המקצועי מבצע תהליכים ועושה את הבדיקות ועושה חקירת
יכולת ,ולמועצה זה מגיע מוגמר כ  , X -ואנחנו לא חשופים ל  X -הזה
כנבחרי ציבור ,זה דבר אחד וזה צריך להיות מעוגן בדיוק מה שיפעת
אמרה שיש איזה שהיא הגנה לנבחרי הציבור שהם לא יודעים בכלל על
הדבר ה זה ,לפחות לא מכיוון הצד המקצועי .מי שניגש פה גם חלה חובה
הפוכה ,אם מישהו ניגש אליכם ואומר התיק שלי מגיע תצביע בעד ,אז זה
כבר עניין שלכם .אבל אם זה לא קורה איזה הגנה יש פה על נבחרי ציבור
שהם לא -

יגאל שמעון:

אבל תאר לך שאותה יונה תבוא בעוד שנה ותיתן את הפרט ים של הבן
אדם הזה לאותו יועץ משפטי שיגיד שבעד ניגוד עניינים -

אמיר כוכבי:

אבל זה לא אותה סיטואציה ואתה סתם מערבב .עלתה פה נקודה שהיא
נקודה מעניינת -

יגאל שמעון:

אני לא סתם אומר את זה.

ירון סולברג:

אין מניעה ברמה העקרונית והספציפית -

אמיר כוכבי:

שמה?

ירון סולברג:

שחברי המועצה ידעו את כל הפרטים לגבי התיקים שמטופלים ויבדקו
את הצוות המקצועי ,כמובן בכפוף לזה שהם מבינים שכל המידע הוא
נוגע ל צנעת הפרט -
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יפעת קריב:

אני לא מעוניינת לדעת את זה -

ירון סולברג:

רק שנייה ברשותך -

יפעת קריב:

אני רוצה לתמוך בזה ,ורק להגיד שאם אני בניגוד עניינים ,אתה...

אמיר כוכבי:

בשביל זה העניין הספציפי.

(מדברים יחד)

ירון סולברג:

כמו שבני אומר שכל אחד יכול לבדוק ,אני חושב שזו נקודת האיזון
הנכונה .מי שרוצה לוודא שהוא לא נמצא חלילה בניגוד עניינים וכו',
יכול לבדוק את הזהות הזו ,כך שהמידע מצד אחד הוא לא מוסתר ,מצד
שני הוא יכול לעמוד גם לביקורת של חברי המועצה ,ויחד עם זאת
שומרים כאן על צנעת הפרט במידה ה נדרשת .אבל אין מגבלה ,אם
השאלה היא כזאת ,אין מגבלה שחבר מועצה ידע במי מדובר.

עדי ברמוחה:

הוא היה יכול כשהוא מקבל את החומר -

רינה שבתאי:

נכו ן ,זה מה שהוא אמר.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה תהליך כזה באמת נעשה כל כך באחריות -

רפאל בן מרדכי:

זה היועץ המשפטי צריך לעשות.

אביבה גוטרמן:

התהליך הזה נעשה בכל כך הרבה אחריות ,כל כך הרבה חשיבה ,יגאל
אתה יודע את זה ,וכל כך הרבה בודקים את זה.

יגאל שמעון:

תקשיבי א ביבה ,אביבה -

אביבה גוטרמן:

וחוקרים -

יגאל שמעון:

תביני למה אני מתכוון ,שבעוד חצי שנה אותו בן אדם יבוא ויגיד :כן אני
עזרתי לאביבה בבחירות.

עדי ברמוחה:

אז תשאל מי זה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,זה לא יכול לעבוד ככה.

אביבה גוטרמן:

זה לא עובד בצורה כזאת.

אמיר כו כבי:

יש גבול גם אחריות ממתנדבים .בואו נעשה חשיבה על איך מייצרים את
חשיפת המידע לנבחרי הציבור ,או לחילופין אם יש דרך -

עדי ברמוחה:

אם יש ניגוד עניינים שהיועץ המשפטי -

אמיר כוכבי:

אבל יש אבל ניגודי עניינים שאתה לא חושב עליהם כשאתה ממלא את
הטופס ,ואם זה פתאום עכשיו ,זה יכול ליצור סיטואציה שהיא זה ,מצד
אחד בן אדם יכול להגיד אני לא שואל אף פעם ,ואז זה לא מעניין אותי,
ואז הוא תמיד מצביע.

כנרת א .כהן:

תתחום את זה פשוט בשנים של חברי המועצה פחות או יותר ,תעשה את
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הממוצע.
אמיר כוכבי:

אבל לפי מה?

כנרת א .כהן:

לא 2002 ,באמת נו.

יגאל שמעון:

תראי תקשיבי כנרת ,כנרת 7 ,אנשים מתוך  10הצביעו לאמיר כוכבי ,אז
מה הסיכוי שאותו בן אדם הצביע לאמיר כוכבי?

רפאל בן מרדכי:

איך אתה יודע? מ . 2002 -

יגאל שמעון:

אז הוא יכול לבוא ולהגיד -

אמיר כוכבי:

יש פה הצעה של היועץ המשפטי שאומר מהפעם הבאה שנעשה את זה
כנושא אחרון בסדר היום ,ואז סגירת דלתות סגירת שידור ,ואז הכול על
השולחן ,כולם יודעים מי שבניגוד עניינים יוצא ,מקבלים את המידע...
לפני ,אבל יודעים מה קורה ,מקובל?

נאור שירי:

אהבתי את הסטטיסטיקה.

רינה שבתאי:

כן ,רעיון טוב.

אמיר כוכבי:

אוק יי.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אז ליישם אבל בפעמים הבאות.

אתי ברייטברט:

אוקיי חברים אז אנחנו נעלה ,הצעת ההחלטה היא מועצת העירייה
מאשרת את מחיקת החובות והסכמי הפשרה על פי המפורט בנספח
המצורף ,מי בעד?

יגאל שמעון:

יגאל לא משתתף.

אתי ברייטברט:

מה זה יגאל לא משתתף?

יגאל שמעון:

אני לא משתתף בהצבעה.

אמיר כוכבי:

יגאל כנראה יודע.

אתי ברייטברט:

זה מאיר -

יגאל שמעון:

אני לא יודע מי זה.

אתי ברייטברט:

רן ,רינה ,יפעת ,אביבה ,רפי -

אמיר כוכבי:

בישיבות הבאות זה יהיה בסוף -

אתי ברייטברט:

ארנון ,כנרת -

אמיר כוכבי:

ותה יה סגירה של הכול ,ואז הכול יהיה על השולחן.

אתי ברייטברט:

 ...נאור ,יעל ואמיר.

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

הצבעה :מחיקת חובות
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 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
** יגאל שמעון היה נוכח אך לא השתתף בהצבעה.
החלטה מס' :153/19
מועצת העירייה מאשרת את מחיקת החובות והסכמי הפשרה על פי המפורט בנספח המצורף.
==============================================================

ז.

בקשה לפתיחת חשבונות בנק לביה"ס מנחם בגין ,בבנק פועלים סניף  626בהוד השרון.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,נעבור לסעיף הבא -
יש כ א ן בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר מנחם בגין בבנק פועלים
סעיף  626בהוד השרון ,זאת ב עצם בקשה לעבור מבנק לאומי סניף 943
לבנק הפועלים סניף . 626

יגאל שמעון:

מי מחליט להעביר.

אתי ברייטברט:

יש כאן חשבון רשות וחשבון הורים .הצעת ההחלטה ,אני לא אקרא את
הפרטים כי זה מיותר ,אבל מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק
לבית הספר מנחם בגין על פי הפרטי ם המופיעים בבקשה .מי בעד?

יגאל שמעון:

מי מחליט שזה בנק פועלים ולא מזרחי או דיסקונט או איגוד?

אתי ברייטברט:

גזבר.

יגאל שמעון:

מה זה החלטה?

(מדברים יחד)
בנימין זיני:

בנושא הזה אני כגזבר הולך גם להיכנס ולבדוק יותר לעומק איך בתי
הספר שלנו שפותחים חשבונות איך הם בוחרים ,במטרה אולי לאגם את
כולם ולמצוא איזה שהוא יתרון לגודל אל מול הבנקים ,לפחות מהבדיקה
שלי מנהלת בית הספר ביחד עם המזכירה קובעות לאיזה בנק .ופה כן
נדרשת עבודת מטה שלנו לראות איך אפשר אולי לאגם את זה לבנק או , 2
כדי באמת ליצור יתרון גודל בטח בדמי נ יהול ובכל מה שקשור לזה.

עדי ברמוחה:

סביר להניח שזה בגלל זה.

בנימין זיני:

לא ,במקרה הספציפי של נחשון הם הלכו -

אתי ברייטברט:

לא ,זה לא נחשון זה מנחם בגין.

בנימין זיני:

סליחה ,כן ,אז הם קבעו לפי מה שהם רצו .נחשון לא ,אבל ייפתר עכשיו,
ייפתר דיברתי איתה גם.

אתי ברייטברט:

אוקיי? אז אני מעלה להצבעה ,מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות
בנק לבית ספר מנחם בגין על פי הפרטים המופיעים בבקשה ,מי בעד?
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כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה .נעבור לסעיף ח' -
יגאל שמעון:

אנחנו ממלכתיים ובעד.

אתי ברייטברט:

יפה.

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

הצבעה :פתיחת חשבון ביה"ס מנחם בגין
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :154/19
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לבית הספר מנחם בגין עפ"י הפרטים :בקשה לפתיחת
חשבונות בנק לביה"ס מנחם בגין ,בבנק פועלים סניף  626בהוד השרון (בקשה לעבור מבנק לאומי סניף 943
לבנק הפועלים סניף )626
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
ספי זלצמן
מנהלת בית ספר-
אילנה לוי
מנהלנית בית הספר-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
ספי זלצמן
מנהלת בית ספר-
אילנה לוי
מנהלנית בית הספר-
חי אדוה יעקב
נציג ההורים-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
==============================================================
ח.

בקשה לפתיחת חשבונות בנק לביה"ס החדש ברחו ב נחשון בבנק הפועלים סניף  626הוד השרון.

אתי ברייטברט:

בקשה לפתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש ברחוב נחשון בבנק
הפועלים סניף  , 626יש כאן חשבון רשות וחשבון הורים כנ"ל ,מועצת
העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לבית ספר החדש ברחוב נחשון על
פי הפרטים המופיעים בבק שה ,מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים.

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

הצבעה :פתיחת חשבון ביה"ס חדש ברח' נחשון
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמו ב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
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החלטה מס' :155/19
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות בנק לביה"ס החדש ברחוב נחשון בנק הפועלים סניף  626הוד
השרון
 .1חשבון הרשות :מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר בצירוף חותמת בית הספר
תחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון הורים :ע"ש עיריית הוד השרון ,מורשי החתימה הם:
אורית רון
מנהלת בית ספר-
אילנית שושנה
מנהלנית בית הספר-
מורן שאול
נציג ההורים (גזבר)-
חתימה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מנהלנית בית הספר או חתימתו של נציג ההורים,
בצירוף חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
==============================================================
ט.

בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל  2-גני ילדים.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף ט' ,בקשה לפתיחת חשבונות בנק ל  2 -גני ילדים .מו עצת
העירייה מאשרת פתיחת  2חשבונות בנק איגוד ברחוב סוקולוב הוד
השרון לוועד ההורים ב  2 -הגנים החדשים גן חסידה וגן סתוונית מאחר
וישנם גנים שבהם חשבון הבנק אינו פעיל ,מתבקשת המועצה לאשר שינוי
שם חשבון ועד ההורים גן שקמה לחשבון ועד ההורים גן חסידה ,ושינוי
חשבון ועד ההורים גן מרגנית לחשבון ועד ההורים גן סתוונית .הגננת
וגזבר ועד ההורים הנבחר הם מורשי החתימה בחשבונות הללו .מועצת
העירייה מאשרת את השינויים בחשבונות הבנק של גני הילדים חסידה
וסתוונית על פי הפירוט בטבלה .אני מעלה להצבעה ,מי בעד? זה
חשבונות שלא פעילים בג נים -

אמיר כוכבי:

מישהו בדק מה קורה בהם? בני.

יגאל שמעון:

טוב ,מה קורה?

אמיר כוכבי:

יש לי שאלה.

יגאל שמעון:

אתם לא עושים ישיבות הכנה לפני?

אמיר כוכבי:

אנחנו באים ל קומנדו.

יגאל שמעון:

קומנדו?

אמיר כוכבי :

טוב בסדר ,אתי שכנעה אותי ,אפשר .אם כבר באת .שינ וי שמות של
חשבונות בגני הילדים ,יש איזה תהליך של בדיקה או שאין שם? שנעשתה
סגירה ועובר -

בנימין זיני:

יש פה שינוי שם -
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אתי ברייטברט:

שינוי שם חשבון ועד הורים של גן שקמה לוועד -

בנימין זיני:

הטופס -

אמיר כוכבי:

משנה גם שם וגם מורשי חתימה.

בנימין זיני:

המקרה הספציפי הזה הצ'קים שההורים שילמו הם שילמו ,כאילו הם
שמו את השם מה שהם מבקשים לשינוי והבנק לא קלט אותם ,בגלל זה
הם הגישו את השינוי.

אתי ברייטברט:

זה חשבון קיים אבל -

בנימין זיני:

כן.

אתי ברייטברט:

ששינו בעצם את ה -

בנימין זיני:

כן ,כן.

אתי ברייטברט:

אז אפשר להעלות להצבעה?

אמיר כוכבי:

כן.

יגאל שמעון:

הגעתם לפשרה? סגרתם?

אתי ברייטברט:

מועצת העירייה מאשרת את השינויים בחשבונות הבנק של גני ילדים
חסידה וסתוונית על פי הפירוט בטבלה ,מי בעד? כולם פה אחד
מהמשתתפים? משה בעד?

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

הצבעה :פתיחת חשבון גני "חסידה" ו"סיתוונית"
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' :156/19
מועצת העירייה מאשרת את השינויים בחשבונות הבנק של גנ"י "חסידה" ו"סתוונית" עפ"י הפירוט
שם חשבון
הבנק
הקיים
גן שקמה – גן חסידה
הדס הלר
זיו מור
הורים12059/67 -
ועד
ועד הורים
מאירוביץ
בן הרואה
סתוונית
גן
גן מרגנית
ועד הורים 12096/61
מורן
ליאורה
ועד הורים
==============================================================
שם חשבון
הבנק החדש

י.

מס'
חשבון
הבנק

גננת
מורשת חתימה

ת"ז

גזבר
מורשה
חתימה

ת"ז

אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת ייצוגית "שגרירים צעירים" ללונדון ,בריטניה בין
התא ריכים . 1-5.12.2019

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא.

יגאל שמעון:

מה עכשיו?
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אתי ברייטברט:

אנחנו בשגרירים צעירים ,אישור בקשה להשתתפות בעלות משלחת
ייצוגית של שגרירים צעירים ללונדון בריטניה בין התאריכים , 1-5.12.19
זה ממש אוטוטו.

יגאל שמעון:

מי נוסע איתם?

את י ברייטברט:

יש כאן איתנו גם את נעמי -

נאור שירי:

אתה.

משה חנוכה:

נעמי ,נשמח לשמוע כמה מילים על הפרויקט.

אתי ברייטברט:

בדיוק ,אני חושבת שכדאי שהיא תפרט קצת את הפרויקט.

רינה שבתאי:

חיכתה עד עכשיו מגיע לה לדבר.

יגאל שמעון:

יש לזה תקציב דרך אגב?

נעמי אשר :

פרויקט שגרירים צעירים פעיל בעיר כ  7 -שנים ,הפרויקט עצמו הוא
פרויקט שבו קיימות היום  4קבוצות של שנה א' ושנה ב' .בעצם לאחר
שנתיים של השתתפות בפרויקט יש משלחת ,המשלחות הם בשיתוף משרד
החוץ בהזמנה משותפת של שגרירויות באירופה בדרך כלל ,ובעצם הסיום
של הקורס היציא ה למשלחת היא בעלות של ההורים לאורך כל השנים,
זה עלה להצבעת מועצת העיר השתתפות מסוימת בסבסוד כלל התלמידים
מתוקף העובדה שזו משלחת רשותית ,הילדים מייצגים את העיר,
מדברים על בתי הספר ,ובחלק השני לעיתים יש לנו ילדים במצב שמכל
מיני סיבות אישיות משפחתיות זקוקים ל הנחה נוספת ,והבקשה הזאת
גם כן מועלית פה במועצת העיר ,בקשה בעצם ל  50% -לאחר שהנתונים
נבדקו אל מול הגורמים הרלוונטיים בית ספר ,יועצות וכו' .השמות
רשומים ,הפרטים שמורים.

אביבה גוטרמן:

מי יוצא איתם?

אתי ברייטברט:

אני רק אציין לפרוטוקול את הנושא הכספי פה לגבי השתתפות העירייה,
שהמשלחת מונה  16תלמידים עתידה לצאת כמו שציינו ,עלות המשלחת
כוללת כרטיס טיסה ,העברות ,לינה ,כלכלה ,פעילות ואבטחה ,זה בסך
 ₪ 6,500עבור כל תלמיד ,לשם עידוד ותמיכה בתלמידים מוגשת בקשה
להשתתפות בעלות הנסיעה עבור  13תלמידים בסך  ,₪ 975שמהווים 15%
מהעלות הכוללת בסך  .₪ 12,675בנוסף מוגשת למועצה בקשה
להשתתפות במימון של  50%מעלות הנסיעה ל  3 -תלמידים ,שאין
ביכולתם לעמוד בתנאי התשלום בגלל מצבם החברתי כלכלי ,סך הכול
 .₪ 9,750שמותיהם אינם מפורסמים בשל צנעת הפרטיות .זאת אומרת
זה מה שמובא לאישור המועצה השתת פות של העירייה.

רינה שבתאי:

 15%ו  50% -ל  3 -תלמידים.

יפעת קריב:

נעמי ,אחד כמובן אני ממש מברכת על הפעילות הזאת ,הבן שלי הגדול
נסע היה מדהים ,חוויה באמת מדהימה.
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נעמי אשר :

הוא המשיך בכפר סבא את השנה השנייה.

יפעת קריב:

בכפר סבא הוא עשה נכון .אז שתי שאלות ,אחד אני מברכת ואני בעד
אבל  2שאלות.

נאור שירי:

איפה הוא עשה?

יפעת קריב:

בכפר סבא.

נעמי אשר :

בשנים הראשונות שלא היה לנו מספיק -

יפעת קריב:

אז ברור ...אנחנו שילמנו את התשלומים של עיריית כפר סבא ולא להוד
השרון וחבל היה לנו על זה .אחד כמובן אני משערת שפה כולם תושבי
הוד השרון -

נעמי אשר :

כן.

יפעת קריב:

עכשיו אני רק רוצה להעלות שאלה לא אליך לשאול ,האם אנחנו יכולים
להפוך את הנושא הזה לנושא גורף ,כי אנחנו יודעים שתכף הרובוטיקה
יצטרכו ,ויש עוד משלחות ,האם יש איזה שהיא מדיניות של העירייה
לאשר ואני בעד לאשר ,השתתפות ב משלחות של בני נוער לייצוג בחו"ל,
בעיקר אני יודעת שתכף יגיע אלינו הרובוטיקה שזה מאוד יקר ויהיו עוד
כמה אולי בנושאים מסוימים שקשורים לספורט משלחות .מה המדיניות
שלנו בנושא הזה?

אמיר כוכבי:

יו"ר הוועדה לקשרי חוץ נדב דואני ביקש ואני הסכמתי להכין מדיניות
עירוני ת שנוגעת להשתתפות העירייה בכל מה שקשור למשלחות .עשינו
אפיון ראשוני -

יפעת קריב:

של בני נוער?

אמיר כוכבי:

של המשלחות הקיימות היום ,אם מישהו חושב שאיזה משלחת שאולי
פספסנו מוזמן לשלוח אליי או לנדב ,ואנחנו נעשה ,אנחנו מייצרים
מדיניות כדי להסדיר את התחום הזה ב אמת ,כי צריך להסדיר בו גם את
הקריטריונים גם את הנושא של הרווחה וגם באופן כללי את ההשתתפות
של העירייה ומשלחות שאנחנו חושבים שמעלים את קרנה של העיר.

יפעת קריב:

בסדר מצוין.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אנחנו נעבור להצעת ההחלטה ,מועצת העירייה מאשרת השתתפות
בסך  ₪ 975ל  13 -בני נוער היוצאים במסגרת משלחת ייצוגית שגרירים
צעירים ללונדון בריטניה ,סך הכול  ,₪ 12,675וכן השתתפות מיוחדת של
 50%ל  3 -תלמידים שאין ביכולתם לממן את מלוא עלות הנסיעה בסך
 .₪ 9,750ההשתתפות הכוללת הינה  ,₪ 22,425ייצא מסעיף תקציבי
 1754000.780קשרים בינלאו מיים שאושר בתקציב  . 2019מי בעד? כולם
פה אחד מהנוכחים מהמשתתפים? תודה רבה.

רינה שבתאי:

נסיעה טובה.
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אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף י"א ,אישור התבחינים -

עדי ברמוחה:

אפשר לעשות הפסקה?

אמיר כוכבי:

כן 10 ,דקות הפסקה ,יש עוד ישיבה ארוכה.

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

הצבעה :משלחת "שגרירים צעירים"
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 157/19
מועצת העירייה מאשרת השתתפות בסך  ₪ 975ל 13 -בני נוער היוצאים במסגרת משלחת ייצוגית "שגרירים
צעירים" ללונדון ,בריטניה ,סה"כ  ₪ 12,675וכן השתתפות מיוחדת של  50%ל 3-תלמידים שאין ביכולתם
לממן את מלוא עלות הנסיעה בסך .₪ 9,750
ההשתתפות הכוללת הינה בסך  ,₪ 22,425ייצא מסעיף תקציבי " 1754000.780קשרים בינלאומיים" שאושר
בתקציב .2019
==============================================================

*** הפסקה ***

יא.

אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים . 2020

אתי ברייטבר ט:

אנחנו נעבור לסעיף י" א זה אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים
ציבוריים לשנת הכספים - 2020
מצורפים לכם הנספחים שזה התבחינים למתן תמיכות לשנת הכספים
 2019כמו שאושרו לשנה הזאת ,יש את ריכוז ההצעות לשינויים
בתבחינים כפי שהוגשו לחברי המועצה לשנת הכספים  , 2020וג ם יש את
הפרוטוקולים של הדיונים שדנו בהצעות ,בבקשות להצעות ,בהצעות
לשינויים.

עדי ברמוחה:

בגלל שזה צריך להיות פתוח בו זמנית -

אתי ברייטברט:

נכון -

עדי ברמוחה:

היה נחמד אם -

אתי ברייטברט:

לכן זה נשלח אליכם גם מספיק זמן לפני ,כדי שתוכלו לעיין .אני אפתח
כרגע את ריכוז ההצעות לשינויים ואנחנו נצביע ,בסדר?

יגאל שמעון:

הא זה השינויים?

אתי ברייטברט:

אני אפתח כרגע את ההצעות .הנה רשימת ההצעות .מאחר ואי אפשר
לפתוח במקביל גם וגם ,אז אתם רוצים שנעבור סעיף סעיף?
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אמיר כוכבי:

בואו נעבור סעיף סעיף.

עדי ברמוחה:

את השינויים.

יפעת קריב:

לא רק את השינויים ,למה רק את השינויים? את הכול.

עדי ברמוחה:

אבל אם היו לך שינויים היית צריכה להגיש.

יגאל שמעון:

בסעיף  19יבוא  2תחומים בלבד במקום תחום . 1

אתי ברייטברט:

סעיף  19בתבחינים יש לכם ,כתוב "העמותה תהיה רשאית להגיש בקשה
למתן תמיכה לת חום  1בלבד ".אנחנו שינינו את זה ל"העמותה תהיה
רשאית להגיש בקשה למתן תמיכה ל  2 -תחומים בלבד".

יגאל שמעון:

למי זה עוזר?

אמיר כוכבי:

לכל עמותה שתעשה פעילות -

יגאל שמעון:

למי זה עוזר באמת?

אמיר כוכבי:

למשל עמותת עמיחי .תאפשר להם להשתמש ב  1001 -דברים.

יגאל שמ עון:

רק לעמיחי?

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

או ל ? -

אמיר כוכבי:

כל עמותה -

נאור שירי:

זה לא מערכת או זה מערכת...

יגאל שמעון:

לא ,אני שואל למי זה באמת עוזר היום ,למי זה פותר את הבעיה?

אמיר כוכבי:

כרגע זה לא עוזר לאף אחד ,כי אף אחד לא הגיד לפי זה.

יגאל שמעון:

לא ,אבל מה ששנה שעברה.

אמיר כוכבי:

בשנה שעברה זה לא היה ,זה שינוי חדש.

יגאל שמעון:

 ...אם יהיה  2עמותות.

אמיר כוכבי:

זה לא  2עמותות.

יגאל שמעון:

אז מה?

דוברת:

 2פעילויות.

אמיר כוכבי:

זה עמותה שיכולה לגשת על  2דברים.

יגאל שמעון:

הבנתי ,אם הפעי לות שלי היא בית כנסת ו -

עדי ברמוחה:

דת.

נאור שירי:

בית תמחוי.

יגאל שמעון:

וגן ילדים.

אמיר כוכבי:

חד משמעית.
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יגאל שמעון:

אז פעמיים.

עדי ברמוחה:

כן.

אמיר כוכבי:

אני לא יודע אם גן ילדים מתוקצב בתמיכות ,אבל אם הדבר השני -

יגאל שמעון:

אז נניח בית כנסת -

אמיר כוכבי:

התשובה היא כן.

יגאל שמעון:

ופעילות -

רפאל בן מרדכי:

לכולל.

יגאל שמעון:

זה.

אמיר כוכבי:

חד משמעית.

יגאל שמעון:

אז זה יכול לעזור נניח לרפורמים.

אמיר כוכבי:

זה יכול לעזור לכל מי שיש לו בית כנסת ועושה עוד פעילות.

יגאל שמעון:

הבנתי אותך.

עדי ברמוחה:

ועושה עוד פעילות.

יגאל שמעון:

אז הרפורמים .אז עכשיו מה שאתה אומר ,לא ,שאני אדע למה אתה
רוצה -

רינה שבתאי:

אתה אלוף ,תאמין לי אתה אלוף.

יגאל שמעון:

אני רוצה לדעת במה אתם עוזרים.

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור ,מה הבעיה? צודק.

רינה שבתאי:

חבל על הזמן.

אביבה גוטרמן:

צודק לגמרי .צודק וחשיבה הגיונית וזה בסדר גמור ,לא שזה רע.

יגאל שמעון:

זאת אומרת אם אני עכשיו כל עמותה היום צריכה רק להירשם פעמיים
ברשם העמותות לפעילות נוספת.

אמיר כוכבי:

מה פתאום -

משה חנוכה:

לא קשור -

אמיר כוכבי:

לא קשור לרשם העמותות.

יגא ל שמעון:

מה זה לא?

משה חנוכה:

זה קשור לפעילות שאתה עושה פה בעיר.

יגאל שמעון:

עשה לי טובה ,אני יודע.

משה חנוכה:

אם תגיד...

יגאל שמעון:

אם אני עכשיו עמותת -

אמיר כוכבי:

עזוב רגע את הזה ,אם משה עושה עכשיו ,מה אתה עושה?
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עדי ברמוחה:

הרצאה.

אמיר כוכבי:

אוק יי עושה פעילות תרבות ,הוא ניגש לפי הקריטריונים של תרבות ,אבל
בנוסף הוא עשה פעילות שיש לה קריטריונים אחרים -

עדי ברמוחה:

דת.

יגאל שמעון:

ספורט.

אמיר כוכבי:

ספורט.

משה חנוכה:

מחלק סלי מזון.

אמיר כוכבי:

זה קריטריון ספציפי אז לא מתאים ,אבל ספורט,
הדברים וניגש על פי שני הקריטריונים -

יגאל שמעון:

שזה בעצם?

אמיר כוכבי:

עדיין יש את הקריטריונים שהוא צריך להתאים את עצמו.

עדי ברמוחה:

דת ורווחה ותרבות -

יגאל שמעון:

אבל נכון להיום לפי העמותות שיש לנו אולי יש רק עמותה אחת שעושה
את  2הפעולות האלה.

אמיר כוכבי:

הרגע אמרתי לך . 3

יגאל שמעון:

עמיחי ואמרנו -

נאור שירי:

יש לך גם ספורט.

משה חנוכה:

גם ישיבת נפש -

יגאל שמעון:

 ...לא רצינו כי לא רצינו -

אמיר כוכבי:

לא רצית שעמותה אחת תקבל אז דפקת את כולם בשביל זה.

עדי ברמוחה:

נכון ,והיא היחידה שניצלה את זה -

אמיר כוכבי:

אנחנו כרגע בוחרים בכל זאת לאפשר לכולם את הדבר הזה -

יגאל שמעון:

לא ,אני רציתי ,אין לי בעיה תגדיל להם את התקציב אז הוא אולי ...

אמיר כוכבי:

מאוד יכול להיות שזה יהיה חלק מהתוצר.

יגאל שמעון:

מאשר לבוא ולתת להם לתחמן.

אמיר כוכבי:

זה לא לתחמן.

יגאל שמעון:

ברור שזה לתחמן.

אמיר כוכבי:

הפוך ,זה לעודד עמותות לעשות יותר מהמשהו שהן עושות.

יגאל שמעון:

אז אם אני עמותת דת אני יכול גם דת וגם חינוך ,אני יכול לעשות
פעילות חינוכית.

אמיר כוכבי:

אם אתה עונה לקריטריונים של החינוך אז כן בוודאי.
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יגאל שמעון:

א בל אתה לא מגדיל להם את התקציב ,אז זה -

נאור שירי:

אתה כן .אתה מכניס להם עוד פעילות בסך התמיכה.

משה חנוכה:

אם עכשיו רעיה מהימנא יעשו גם פעילות תרבות ולא דת -

נאור שירי:

אבל למה אתה הולך רק לדת יש לך גם בספורט מלא.

אתי ברייטברט:

יגאל הם גם לא יכולים לתחמן יש דו"חות פיקוח שנעשים אחת לרבעון,
זאת אומרת צריכים -

יגאל שמעון:

את מכירה יהודי שלא מתחמן.

אתי ברייטברט:

אני לא הולכת למקום הזה.

רינה שבתאי:

 ...כדי שהוא לא יתחמן.

יגאל שמעון:

אתה מכיר מישהו שלא מתחמן?

אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף הבא -

רן יקיר:

אני מכיר מישהו שכן מתחמן.

אתי ברייטברט:

לתבחינים הכלליים מתווסף סעיף -

אמיר כוכבי:

רגע ,מצביעים על כל סעיף בנפרד? איך זה עובד?

אתי ברייטברט:

אם תהיה כאן איזה שהיא הסתייגות אז אנחנו נעשה הפרדה בהצבעה.

משה חנוכה:

אין הסתייגות.

אמיר כוכבי:

יגאל פה הראה זה ,אני לא יודע.

משה חנוכה:

יגאל אפשר לתת פה להצבעה?

אמיר כוכבי:

אתה ...דבר.

יגאל שמעון:

 ...אחד.

אתי ברייטברט:

אתם רוצים להצביע אחד אחד?

אמיר כוכבי:

מי בעד?

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אני מעלה להצבעה את הסעיף הראשון בשינויים בתבחינים
הכללים.

יגאל שמעון:

של ה  2 -תחומים.

אמיר כוכבי:

כן.

אתי ברייטברט:

כן .מי בעד? מה יגאל אתה לא?

יגאל שמעון:

פה אחד.

אתי ברייטברט:

פה אחד.
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הצבעה :שינוי בתבחינים הכללים – שנת 2020
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 158/19
מועצת העירייה מאשרת שינוי בסעיף  19בתבחינים יבוא "שני תחומים בלבד" במקום "תחום אחד בלבד".
==============================================================
יגאל שמעון:

אני אגיד לכם למה רפי אצלכם נשארנו רק שלושתנו אנחנו ,אז אנחנו
מתואמים.

אמיר כוכבי:

גם ספירה לא מדויקת ,בלשון המעטה.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,התווסף לתבחינים הכללים סעיף חדש ,לא תתאפשר
תמיכה ל  2 -עמותות שבעלי התפקיד הרשומים בהם זהים .כמו מנהל
העמותה יו"ר עמותה ,מבקר ,חבר ועד מנהל הפועלות באותו תחום
עיסוק.

משה חנוכה:

אבל אם עמותה היא קטנה לפעמים.

אמיר כוכבי:

באותו תחום עיסוק.

אתי ברייטברט:

זה באותו תחום עיסוק -

דובר :

יוצא שהתמיכה ל  2 -עמותות.

אתי ברייטברט:

שיהיה  2עמותות שבעלי התפקידים זהים.

רן יקיר:

זה מתאים 2 ...עמותות ספורט נגיד?

אתי ברייטברט:

והם בעלי תפקיד זהים ב  2 -העמותות.

רן יקיר:

והוא יו"ר של  2העמותות אז אי אפשר.

אתי ברייטברט:

כן.

רן יקיר:

בדר.

יגאל שמ עון:

אז פה אתה פוגע ברפורמים.

ארנון אברמוב:

מי שישנה את הטייטל -

עדי ברמוחה:

למה? זה לא אותו תחום ,זה לא תחום יגאל ,יגאל זה לא תחום ,זה עוד
עמותה .זה  2עמותות נפרדות.

אמיר כוכבי:

זה אם יש לך  2עמותות -

נאור שירי:

אותו דבר.

אמיר כוכבי:

פתחת מועדון ספורט יגאל שמעון -

עדי ברמוחה:

תחשוב טוב.
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אמיר כוכבי:

ומועדון כדורגל יגאל שמעון ואתה מבקש תמיכות -

יגאל שמעון:

פה ופה.

אמיר כוכבי:

על אותו דבר מ  2 -העמותות האלה ,אז אי אפשר.

עדי ברמוחה:

אז אי אפשר.

אמיר כוכבי:

סליחה אפשר אם יגאל שמעון הוא לא בעל תפקיד באחד הד ברים האלה.

משה חנוכה:

לא ,אם אתה יו"ר בעמותה אחת ומנכ"ל בעמותה השנייה ,אתה יכול.

ארנון אברמוב:

אם באחד הוא יו"ר ובאחד הוא מנהל ,אין בעיה .זה מה שהיא אמרה.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא בהצלבה ,בעלי תפקיד בתפקידים האלה.

אתי ברייטברט:

זהים -

דובר:

זה במצטבר?

מ שה חנוכה:

רשום תפקיד זהה.

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת?

יגאל שמעון:

חבר'ה תבדקו את עצמכם אני לא...

עדי ברמוחה:

לא ,זה או או.

יגאל שמעון:

תבדקו.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,אז נבהיר ,זה אחד מהתפקידים האלה שזה תפקידי מפתח ב 2 -
העמותות.

רינה שבתאי:

אסור שהוא יהיה גם פה וגם פה.

אתי ברייטברט:

שאת אותם תפקידים זהים -

עדי ברמוחה:

שאותו אחד -

רינה שבתאי:

לא יכול להיות גם פה וגם פה -

רפאל בן מרדכי:

לא בתפקיד אלא בקבוצת הניהול.

אתי ברייטברט:

זה לא כל התפקידים אלא זה או או או או ,בסדר?

רפאל בן מרדכי:

בדיוק.

אתי ברייטברט:

זה חשוב להדגיש .אנחנו מעלים את זה להצבעה.

אמיר כוכבי:

יגאל...

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים? תודה .נעבור לסעיף הבא -

רפאל בן מרדכי:

אבל תדאגו בפרוטוקול לתקן שזה לא יהיה רשומים זהים ,אלא שזה חלק
מקבוצת הניהול.

דובר:

פחות ערפל בהגדרה.

אמיר כוכבי:

בסדר.
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אתי ברייטברט:

אבל הדוגמא היא פה מפורטת.

רפאל בן מרדכי:

בסדר? תשנו את זה -

אמיר כוכבי:

צריך לשנות.

יגאל שמעון:

מה תשנה?

אמיר כוכבי:

לא תתאפשר תמיכה ל  2 -עמותות -

רפאל בן מרדכי:

שאחד -

אמיר כוכבי:

לא תתאפשר תמיכה ל  2 -עמותות שמכהן בהם בעל תפק יד מהתפקידים
הבאים במקביל.

עדי ברמוחה:

מנהל עמותה ,יו"ר עמותה ,מבקר -

אמיר כוכבי:

יש?

יגאל שמעון:

יועמ"ש תנסח ,זה לא עובד ככה.

אמיר כוכבי:

לא אהבת את הניסוח שלי?

יגאל שמעון:

לא יודע.

רפאל בן מרדכי:

הבעיה היא ,אתה צריך להגיד שגם אם הוא פה מנהל ושם הוא גזבר או
להיפך -

אמיר כוכבי:

לא תתאפשר -

עדי ברמוחה:

אבל הוא אומר אם הוא בתפקיד שונה ,אם הוא פה מנהל ופה גזבר כן
תתאפשר?

רפאל בן מרדכי:

לא.

רינה שבתאי:

לא.

עדי ברמוחה:

זה מה שאומר -

רפאל בן מרדכי:

בדיוק.

אמיר כוכבי:

אפילו לא כתוב פה גזבר ,צריך באמת להוס יף כי זה גם תפקיד ניהולי.

יצחק בן דור:

אבל אמיר למה זה  2עמותות ,לעמותות ,לא תתאפשר תמיכה לעמותות,
אולי זה  3עמותות.

רינה שבתאי:

ל  2 -עמותות ויותר.

רפאל בן מרדכי:

יותר מ . 1 -

רינה שבתאי:

ל  2 -עמותות ויותר במקביל.

אמיר כוכבי:

הבאת אותה -

משה חנוכה:

חידוד י פה איציק ,חידוד מדויק.

אמיר כוכבי:

לא תתאפשר תמיכה -
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רפאל בן מרדכי:

ליותר מעמותה . 1

אמיר כוכבי:

לא תתאפשר תמיכה לעמותות שבהן מכהן בעל תפקיד בכיר ביותר
מעמותה אחת .

יגאל שמעון:

מה זה בכיר?

אמיר כוכבי:

העלינו ,תוסיף גזבר.

רפאל בן מרדכי:

הנה לדוגמא.

מאיר חלוואני:

כתוב מנהל עמותה ,יו"ר עמותה ,מבקר ,חבר -

אמיר כוכבי:

יש הגדרות סטטוטוריות על חמשת מקבלי שכר.

רינה שבתאי:

יו"ר עמותה ,מבקר ,חבר ועד מנהל וגזבר.

עדי ברמוחה:

יש הגדרה לתפקיד.

אתי ברייטברט:

הפועלות באותו תחום עיסוק.

עדי ברמוחה:

תקריאי את הסעיף בבק שה.

אתי ברייטברט:

לא תתאפשר תמיכה ל  2 -עמותות ויותר -

עדי ברמוחה:

לא ,לא אמרנו  2עמותות.

כנרת א .כהן:

אמרנו בלי ,להוריד את זה.

אתי ברייטברט:

אז לעמותות בכלל?

עדי ברמוחה:

כן.

אתי ברייטברט:

אוקיי .אז לא תתאפשר תמיכה לעמותות שבהן מכהן בעל תפקיד בכיר
ביותר מעמותה אחת  ,כמו מנהל עמותה ,יו"ר עמותה ,גזבר ,מבקר ,חבר
ועד מנהל הפועלות באותו תחום עיסוק.

אמיר כוכבי:

אחלה ,מי בעד?

ירון סולברג:

כן ל  2 -עמותות ויותר.

אתי ברייטברט:

אז להשאיר ל  2 -עמותות ויותר?

ירון סולברג:

כי אחרת זה מאבד את המשמעות -

אמיר כוכבי:

אבל ע מותות זה ברבים.

ירון סולברג:

מה?

אמיר כוכבי:

עמותות זה ברבים.

ירון סולברג:

כן ,אבל אז זה יכול להתייחס לכל עמותה בנפרד ,ואז אין...

רפאל בן מרדכי:

יותר מעמותה אחת.

רינה שבתאי:

מה זה משנה לכם?

אמיר כוכבי:

טוב ,מי בעד?
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אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אני מעלה ל הצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד מהמשתתפים?
תודה.

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

הצבעה :שינוי בתבחינים הכללים – שנת 2020
 14בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,משה חנוכה ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 159/19
מועצת העירייה מאשרת להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא" :לא תתאפשר תמיכה לשתי עמותות ויותר שבהן
מכהן בעל תפקיד בכיר ביותר בעמותה אחת (כמו מנהל עמותה ,גזבר ,מבקר ,חבר ועד מנהל) הפועלות
באותו תחום עיסוק"
==============================================================
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,התווסף סעיף חדש לתבחינים בנוסח הבא :העירייה
תהיה רשאית לבדוק כל עמותה מתוקצבת על ידי ביקורת פנימית או
חיצונית בעת לעת ובכל מועד שתמצא לנכון .אי עמידה בדרישה תפגע
במתן התמיכה.

אמיר כוכבי:

זה חידוד של דרישה שקיימת כבר ,אתם יכולים לראות אותה בזה ,רצינו
להבליט אותה בתבחינים הכלליים -

עדי ברמוחה:

בסעיף נפרד.

אמיר כוכבי:

ולייצר לה עמידה בפני עצמה .אנחנו הולכים לבצע ואני אומר את זה,
הולכים לבצע גם התקשרויות עם יועצים חיצוניים שיבדקו בעמותות מה
באמת קורה ,זה בוודאי יעשה על פי ,הרעיון הוא להשלים בקדנציה סבב
על כל העמותות ,אבל בוודאי ייעשה תעדוף לפי הכספים -
חייבים לזכור שהתמיכות זה לא משהו מובן מאליו ,זה כספי ציבור ,זה
משהו שיש לו -

יגאל שמעון:

ברור.

אמיר כוכבי:

משמעות לגבי האופי של מה שאנחנו רוצים שיהיה בעיר ,ולכן חשוב לבצע
את הבקרה הזאת כיוזמה ,לא ברע אלא בטוב.

יגאל שמעון:

אין לי בעיה ,רק אני לא מבין את המשפט אי עמידה בדרישה תיפגע במתן
התמיכה.

אמיר כוכבי:

עמותה שלא תסכים לבד יקה חיצונית לא תקבל תמיכה בשנה העוקבת.

יגאל שמעון:

אבל זה לא מובן ,זה לא כתוב ככה.

אמיר כוכבי:

אז בוא -

יגאל שמעון:

אי עמידה בדרישה תיפגע במתן התמיכה ,מה זה אומר?

אתי ברייטברט:

אפשר לקבל מהם מסמכים -

יגאל שמעון:

אתה צריך לחדד את זה.
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אמיר כוכבי:

אין בעי ה אז בואו נחדד.

יגאל שמעון:

בבקשה.

אמיר כוכבי:

אי עמידה בדרישה לביקורת על ידי העירייה תגרור הפסקת תמיכה.

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

רפאל בן מרדכי:

אני בעד לא לשנות את זה ,כי עלול להיות שאנשים ייפגעו מזה.

אמיר כוכבי:

בוודאי שאנשים ייפגעו מזה -

רפאל בן מר דכי:

רגע -

אמיר כוכבי:

אם הם יסרבו לביקורת -

רפאל בן מרדכי:

לא ,לא ,שים לב -

עדי ברמוחה:

מי שלא מתנהל -

רפאל בן מרדכי:

קודם היה לך גמישות ,יכולת להוריד  100%יכולת להוריד - 80%

אמיר כוכבי:

אני לא רוצה שתהיה פה גמישות אבל ,זה בדיוק העניין .יש פה כספי
ציבור מא וד רציניים שמושקעים בדבר הזה ,וצריך פעם אחת ולתמיד
לעשות חיתוך ,ואנחנו עושים פה חיתוך הלאה מעכשיו צפונה כמו שאומר
הגזבר ,כדי להגיד בדבר הזה אין יותר משחקים ,העירייה רוצה ביקורת
תהיה ביקורת ,זה לא נתון לשיקול דעת.

כנרת א .כהן:

כן ,אבל הסעיף איך שהוא מנוסח .. .ברגע שאתה משנה אותו עכשיו ,אז
אין לך בכלל מרחב -

רפאל בן מרדכי:

אין לך מרחב החלטה.

אמיר כוכבי:

אני לא רוצה מרחב.

כנרת א .כהן:

לא משנה ,הבנתי שאתה לא רוצה -

אמיר כוכבי:

אני אגיד למה אני לא רוצה ,אני לא רוצה שאנחנו נהיה חברי מועצה כל
אחד שזה ,מה?

עדי ב רמוחה:

אלה עם הגרזן.

אמיר כוכבי:

אין סיבה ,הרי ברגע שאנחנו קובעים את התבחין הזה ,שזה תבחין שהוא
בכלל במהות הערכית של הדבר הזה ,אין סיבה שנשאיר בכלל פתח לנו
לייצר את ה -

עדי ברמוחה:

אבל מה שאומרת כנרת זה שמנהלי העמותה כנראה יוטל דופי או שלא או
שלא ירצו ,אב ל מי שייפגע כפועל יוצא -

רפאל בן מרדכי:

בדיוק.

עדי ברמוחה:

זה אלה שמקבלים בסופו של דבר -

רפאל בן מרדכי:

מקבלים את הכסף.

120

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19
אמיר כוכבי:

זה תמיד ככה ,אבל זה לא יכול להיות הזה ,מה לעשות -

יגאל שמעון:

אבל אין משפט כזה שאי עמידה בדרישה תיפגע במתן ,תסבירי לי מה ז ה.

עדי ברמוחה:

זה קצת -

כנרת א .כהן:

אז זה נותן לך -

יגאל שמעון:

מה? תסבירי לי מה זה אומר.

(מדברים יחד)
רפאל בן מרדכי:

אמיר אולי במצב שאתה יכול להגיד אני רוצה לפטר את המנהל אבל אני
רוצה שאנשים יקבלו את הכסף .כרגע אין לך החלטה -

אמיר כוכבי:

בואו רגע נעשה זה ,עמותות נותנות שירות בסופו של דבר ,יש כאלה
שנותנות שירות כזה יש שנותנות שירות אחר ,ובסוף הן באות לעירייה
ואומרות זה מה שאנחנו עושים ,תנו לנו לפי זה ,העירייה יצרה
קריטריונים .עמותה ולא משנה בעיניי מה היא עושה ,באמת שלא משנה,
שלא מוכנה שהעירייה תפקח על מ ה קורה עם כספי הציבור ,לא צריכה
לקבל תמיכה.

יגאל שמעון:

אז בואו ננסח את זה ככה -

רפאל בן מרדכי:

אמיר זה נכון -

יגאל שמעון:

שאי עמידה בדרישה תביא -

רינה שבתאי:

להפסקת התמיכה.

יגאל שמעון:

להפסקת התמיכה.

מאיר חלוואני:

הפסקת התמיכה זה נכון.

אתי ברייטברט:

ה נה אני אקרא ,אני אקרא לך את הסעיף .העירייה תהיה רשאית לבדוק
כל עמותה מתוקצבת על ידי ביקורת פנימית או חיצונית מעת לעת -

אמיר כוכבי:

הסיום יהיה אי עמידה בדרישה לביקורת תביא לביטול התמיכה ,מה -

יגאל שמעון:

להפסקת -

אתי ברייטברט:

תגרור להפסקת התמיכה.

אמיר כוכ בי:

לאחר שימוע אצל צוות התמיכות המקצועי .כן בטח יש צוות תמיכות,
ודאי.

כנרת א .כהן:

ירון סולברג אולי נשמע את ההתייחסות שלך ...אני מאוד אשמח לשמוע.

ירון סולברג:

אין מניעה לעשות שימוע.

כנרת א .כהן:

לא ,אבל תקשיב להתחיל להגיע ל -

ירון סולברג:

הסיטואציות הללו הן חריגות ,נתקלנו בהן במספר מצומצם ביותר של
מקרים ,אני חושב שזה אפילו הגיוני ,וגם אם יש בעיה לא תישלל
אוטומטית הזכות לקבל תמיכה ,אלא יהיה לפני כן בירור ושימוע
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שהוועדה תעבור.
כנרת א .כהן:

בנוסח שהוא ניסח הקודם?

אמיר כוכבי:

קיבלתי .נעשה יהיה שימוע ולפי זה יתקבלו החלטות.

נאור שירי :

אתה צריך לעשות ספציפיקציה מי עושה את השימוע?

רינה שבתאי:

מי עושה את השימוע?

אמיר כוכבי:

יש צוות תמיכות מקצועי ,אפשר להחליט שבשימועים יהיה גם נציגי
ציבור .יש?

יגאל שמעון:

אז בואו נקים ועדה.

אמיר כוכבי:

יש כבר.

(מדברים יחד)
א מיר כוכבי:

סגור הלאה ,מי בעד?

עדי ברמוחה:

הוא לא מגיע לאף ועדה.

אמיר כוכבי:

חבר'ה מי בעד?

אתי ברייטברט:

מי בעד?

רינה שבתאי:

בעד מה? מה הניסוח הסופי ,מה שאמיר הציע?

אמיר כוכבי:

עם השימוע כן.

יגאל שמעון:

עם השימוע כן ,פה אחד.

אתי ברייטברט:

פה אחד

==============================================================
הצבעה :שינוי בתבחינים הכללים – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 160/19
מועצת העירייה מאשרת להוסיף סעיף חדש בנוסח הבא" :העירייה תהיה רשאית לבדוק כל עמותה
מתוקצבת ע"י ביקורת פנימית או חיצונית מעת לעת ובכל מועד שתמצא לנכון .אי עמידה בדרישה
לביקורת ע"י העירייה תגרור הפסקת התמיכה".
==============================================================

אתי ברייטברט:

הלאה נעבור לסעיף הבא ,זה שינויים בתחום השירותים החברתיים
קהילה ובריאות .בסעיף  21.1.1בתבחינים יבוא  ₪ 15,000במקום 20,000
 ,₪אני אקרא לכם את הסעיף.

עדי ברמוחה:

מספר המסגרות א ותן מפעילה העמותה -
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אתי ברייטברט:

כן ,במקום  ₪ 20,000יבוא .₪ 15,000

אמיר כוכבי:

הפוך.

אתי ברייטברט:

לא ,במקום  ₪ 20,000יבוא  .₪ 15,000היה  ₪ 20,000אנחנו מורידים ל -
.₪ 15,000

רינה שבתאי:

שיניתם את זה שם.

אתי ברייטברט:

זה השינויים ,זה הבקשה לשינויים.

אמי ר כוכבי:

אוקיי סליחה.

יגאל שמעון:

יבוא  ₪ 15,000במקום .₪ 20,000

אתי ברייטברט:

במקום ה  ₪ 20,000 -שהיו יהיה .₪ 15,000

עדי ברמוחה:

זה היה אני מזכירה לך  ₪ 5,000עלה ל  ₪ 10,000 -עלה ל .₪ 20,000 -

אמיר כוכבי:

הלאה ,מי בעד?

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות להצבעה ,מי ב עד? כולם פה אחד?

רינה שבתאי:

כן.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום השירותים החברתיים ,קהילה ובריאות – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 161/19
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  21.1.1בתבחינים יבוא  ₪ 15,000במקום .₪ 20,000
==============================================================
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,סעיף  21.3בתבחינים.

נאור שירי:

רגע ,זה לא כולם פה אחד .משה לא פה.

אתי ברייטברט:

לא משנה ,זה מהמשתתפים היא רושמת.

יגאל שמעון:

מהמשתתפים.

אתי ברייטברט:

סעיף  21.3בתבחינים יבוא שינוי בנוסח ,תינתן תמיכה לעמותות
המחלקות סלי מזון לתושבים בעלי תיק פעיל באגף הרווחה באופן סדיר
במהלך השנה בכפוף לעמידה בכל התבחינים הקבועים במסמך זה על סך
.₪ 300,000

עדי ברמוחה:

ויש פה בעיה בניסוח ,ואני מבקשת לשנות את הניסוח .צריך לעשות פה
ניסוח מדויק יותר ,הניסוח הקיים ניתן לפרשנות ,יש מספר עמותות
שמחלקות סלי מזון ולא כל עמותה שמחלקת סלי מזון תקבל ,₪ 300,000
אלא סך הכול התמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון תהיה .₪ 300,000
לא יכול להיות שכל עמותה תקבל .₪ 300,000
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יגאל שמעון:

אין לי בעיה בתנאי אחד -

אביבה גוטרמן:

א' זה נכון -

יגאל שמעון:

אני רוצה מיליון .₪

יפעת קריב:

זה לשנה.

יגאל שמעון:

מיליון .₪

עדי ברמוחה:

היית מגיש את זה.

יגאל שמעון:

אז בואי בבקשה.

עדי ברמוחה:

תגיש את זה -

יגאל שמעון:

למה  ?₪ 300,000מיליון .₪

עדי ברמוחה:

למה לא הגשת את זה לשינויים?

יגאל שמעון:

עכשיו את מבקשת לשנות.

עדי ברמוחה:

א בל אני מבקשת את המילה ,להוסיף סך הכול -

יגאל שמעון:

אם את אומרת לשנות אני רוצה מיליון .₪

עדי ברמוחה:

סבבה תבקש.

יגאל שמעון:

בבקשה.

עדי ברמוחה:

אז בואו נעלה הצעה שכנגד.

יגאל שמעון:

אז אני מציע -

עדי ברמוחה:

תעלה הצעה שכנגד.

יגאל שמעון:

לא ,אני לא אעשה מיליון  ₪אני אעשה חצי מיליון .₪

אמיר כוכבי:

די ,די.

יפעת קריב:

עדי את יכולה להגיד -

יגאל שמעון:

 ,₪ 500,000אני מציע .₪ 500,000

יפעת קריב:

עדי את יכולה בבקשה להגיד -

אביבה גוטרמן:

אבל מה אתה מציע ,אנחנו יודעים כמה צריך? מה?

יפעת קריב:

עדי את יכולה להגיד השינוי במקום מה ,מה היה עד עכשיו כאילו איזה
סכום ובכמה את משנה.

אתי ברייטברט:

אני אקרא לכם את הסעיף.

עדי ברמוחה:

אני אקריא לך את הסעיף.

אתי ברייטברט:

את מקריאה?

יפעת קריב:

כי אמרה שני מסמכים ,כן.
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אתי ברייטברט:

תינתן תמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון בכפ וף לעמידה בכל
התבחינים הקבועים במסמך זה על סך של  ,₪ 200,000השינוי -

יפעת קריב:

לכל אחת.

עדי ברמוחה:

לא.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא.

אתי ברייטברט:

בכללי לעמותות שמחלקות סלי מזון.

יפעת קריב:

אני מנסה להבין -

אתי ברייטברט:

עכשיו אנחנו מביאים את השינוי שבו יהיה  :תינתן -

יפעת קריב:

כאילו העליתם את זה -

אתי ברייטברט:

שנייה ,שנייה ,תינתן תמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון לתושבים
בעלי תיק פעיל באגף הרווחה באופן סדיר במהלך השנה ,בכפוף לעמידה
בכל התבחינים הקבועים במסמך זה על סך .₪ 300,000

רינה שבתאי:

ה  ₪ 300,000 -נקבעו כ תוצאה מהדרישה שקיימת היום?

עדי ברמוחה:

נכון ,נכון.

רינה שבתאי:

מתוך הסיטואציה והמצב שקיים היום?

עדי ברמוחה:

יופי רינה ,כן ,כן.

רינה שבתאי:

אוקיי תודה.

עדי ברמוחה:

וצריך -

אתי ברייטברט:

אז זאת אומרת שאתם רוצים להוסיף סך הכול .₪ 300,000

אביבה גוטרמן:

ג ם העמותות הללו הן מקבלות על פי כמות האנשים שהם מטפלים.

אמיר כוכבי:

על פי קריטריונים כתוב.

אביבה גוטרמן:

נכון.

רפאל בן מרדכי:

בכפוף לעמידה.

אמיר כוכבי:

מי בעד?

רפאל בן מרדכי:

בהתאם לקריטריונים.

אביבה גוטרמן:

לקריטריונים וכמות האנשים.

יפעת קריב:

אבל ה משפט -

רפאל בן מרדכי:

הרי זה מוכרח להיות כפוף למספר האנשים.

יפעת קריב:

אבל בסעיף המקורי בסעיף  23.1לא מופיע סך הכול.

עדי ברמוחה:

אז זה מה שביקשתי להוסיף ,את המילה סך הכול.

אתי ברייטברט:

. 21.3
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עדי ברמוחה:

בגלל זה ביקשתי להוסיף את המילה סך הכול.

יפעת קר יב:

לא ,אבל רק אני אומרת זה לא היה בעבר -

עדי ברמוחה:

נכון.

יפעת קריב:

את בעצם מקטינה את הסכום לא מגדילה את הסכום.

רינה שבתאי:

לא.

כנרת א .כהן:

לא מקטינה ולא מגדילה.

רינה שבתאי:

תמיד היה  ₪ 200,000והגדילו ל .₪ 300,000 -

עדי ברמוחה:

ביקשתי ניסוח מדויק יו תר ,זה הכול.

יפעת קריב:

 ₪ 200,000היה בסך הכול קודם -

עדי ברמוחה:

נכון יחד ,ביקשנו להעלות ל  ₪ 300,000 -ולדייק את הניסוח -

אביבה גוטרמן:

שזה לכולם.

עדי ברמוחה:

ושזה יהיה סך הכול.

יפעת קריב:

אבל  ₪ 300,000לשנה לכולם יחד מספיק ומכסה את הכול?

יגאל שמעון:

לא .

עדי ברמוחה:

היה  ₪ 200,000עולים ל .₪ 300,000 -

יגאל שמעון:

אנחנו מציעים .₪ 500,000

עדי ברמוחה:

אז תציע.

רינה שבתאי:

על בסיס מה -

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים את זה להצבעה.

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אני רוצה לציין שאני אחד בעד ההגדלה ,אבל אם אפשר להציג לנו באמת
את המספרים האמיתיים -

נאור שירי:

אבל היה מלא ישיבות על זה ,יפעת.

עדי ברמוחה:

היינו במלא ישיבות -

יפעת קריב:

אז תציגו לנו ,אנחנו עכשיו בישיבת מועצה ,רק תגדירו את המספר.

עדי ברמוחה:

אבל הייתה ישיבה .היו  3ישיבות -

רינה שבתאי:

הייתה ישיבה על זה.

נאור שירי:

ישיבות.

יעל עבוד ברזילי:

ישיבות של שעות.

עדי ברמוחה:

שעות ישבנו.
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כנרת א .כהן:

גם מי שלא היה יכל לבקש את החומר וראה את החומר.

נאור שירי:

עם ראשי העמותות -

עדי ברמוחה:

ישבנו שעות והיה פתוח לכולם.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

מצורפים  6פרוטוקולים שדנ ו בהצעות לשינויים ,ואחרי שדנו הוועדה...
ריכזו את הכול במסמך אחד .אני מעלה להצבעה את הסעיף ,רבותיי אני
מעלה להצבעה את הסעיף -

יגאל שמעון:

אבל ההצעה שלנו זה .₪ 500,000

כנרת א .כהן:

בסדר אז תצביעו נגד ,אפשר להעלות להצבעה.

אתי ברייטברט:

כן ,מי בעד?

יגאל שמע ון:

אבל יש לי הצעה ,אני ביקשתי .₪ 500,000

עדי ברמוחה:

אז תצביע נגד.

אתי ברייטברט:

מי בעד?

יגאל שמעון:

לא ,אני לא מצביע נגד.

עדי ברמוחה:

תצביע נגד.

אתי ברייטברט:

מאיר ,רן ,רינה -

יגאל שמעון:

החוק אומר שאת צריכה להצביע -

אמיר כוכבי:

החוק לא אומר.

יגאל שמעון:

על ההצעה שלי ועל ההצעה שלכם ,תשאלי את היועץ המשפטי.

עדי ברמוחה:

לא.

ירון סולברג:

יגא ל על זה? לא יש תבחינים....

יגאל שמעון:

לא ,אבל היא ביקשה לשנות.

עדי ברמוחה:

לא ,לא ביקשתי לשנות -

יגאל שמעון:

ביקשת לשנות.

עדי ברמוחה:

ניסוח.

יגאל שמעון:

ניסוח ,זה אומר שאפשר לשנות את המספר.

רינה שבתאי:

היא מדייקת את הניסוח היא לא משנה את הסכום.

יגאל שמעון:

שינוי -

עדי ברמוחה:

הוא היה מקשיב לי ,אמרתי שאני מבקשת לדייק את הניסוח.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,גם לא חובה לדייק אות ו  ,יאללה תעלי להצבעה.

אתי ברייטברט:

נעלה להצבעה ,מי בעד הניסוח? מאיר ,רן ,רינה -
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נאור שירי:

בעד.

יפעת קריב:

שנייה אני רוצה להגיד לכם ,שנייה אחת -

כנרת א .כהן:

תני לפחות להצביע.

יפעת קריב:

שנייה ,אבל אני רוצה להצביע בעד ,אני רוצה להבין .אני רק רוצה להגיד
שאתם אמרתם שהיה דיון מאוד מאוד ארוך ,פתח ת י את הדיון
הפרוטוקול נמצא לנגד עיניי -

אתי ברייטברט:

פרוטוקולים.

יפעת קריב:

בסדר ,אבל לא בכולם דנו בסעיף הזה .והרי דיון בסעיף הזה יש דיון
בדיוק שמסתכם ב  3 -שורות -

עדי ברמוחה:

זה התמצות שלו.

נאור שירי:

זה ההחלטה.

כנרת א .כהן:

זה תמצות של מה שהיה -

עדי ב רמוחה:

אנחנו ישבנו פה למעלה מ  4 -שעות.

נאור שירי:

תבואי לדיונים .

עדי ברמוחה:

יפעת לא לעניין שאת מזלזלת -

נאור שירי:

תבואי לדיונים.

עדי ברמוחה:

ככה בשעות שישבנו פה.

יפעת קריב:

אבל איפה החלק שמאיר ביקש?

נאור שירי:

תבואי לדיונים ,מאיר לא ביקש ,יגאל.

יפעת קריב:

הוא לא ביקש יגאל?

עדי ברמוחה:

לא ,הוא לא היה.

כנרת א .כהן:

לא ,הוא עכשיו ביקש פה -

אתי ברייטברט:

הלאה אני מעלה להצבעה ,חברים בואו נתקדם ,בואו נתקדם .אני מעלה
להצבעה את הסעיף הזה ,מי בעד? מי בעד? מאיר ,רן ,רינה ,יגאל?

אמיר כוכבי:

חוץ מיגאל ויפעת.

אתי ברייטברט:

יגאל ויפעת אתם לא? אתם נגד?

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

ארנון?

ארנון אברמוב:

בעד.

אתי ברייטברט:

כנרת ,עדי ,נאור ,יעל ואמיר .מי נגד?

יגאל שמעון:

אני מודיע לכם שאני מגיש עכשיו מכתב -
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אתי ברייטברט:

יגאל ויפעת?

יגאל שמעון:

למבקר המדינה על ז ה שאתם מגישים הצבעה פה -

אמיר כוכבי:

הלאה ,הסעיף הבא.

יגאל שמעון:

מבלי להתייחס לחברי המועצה.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך.

יגאל שמעון:

זה לא יכול להיות דבר כזה.

אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא.

יגאל שמעון:

אני מבקש לפרוטוקול לא יכול להיות שאתם תצביעו מבלי ל קבל 10
דקות ,אני מבקש  10דקות.

אמיר כוכבי:

אין בעיה בסוף .הסעיף הבא.

יגאל שמעון:

לא .אין דבר כזה.

אמיר כוכבי:

יש.

יגאל שמעון:

אדוני היועץ המשפטי  10דקות לא נותנים לי לדבר.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

עכשיו הצבע בעד?

יפעת קריב:

כן ,אמרתי לך  10פעמים את לא מקשיבה.

אתי ברייטברט:

אבל אני לא יכולה לעשות  20,000פעם אני...

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

רק אני אומרת שאני חושבת שצריך...

אתי ברייטברט:

אוקיי הלאה.

אמיר כוכבי:

יגאל לא הצביע.

אתי ברייטברט:

יגאל לא הצביע .הלאה ,אני עוברת לסעיף הבא.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום השירותים החברתיים ,קהילה ובריאות – שנת 2020
 12בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
** יגאל שמעון נכח אך לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' : 162/19
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  21.3בתבחינים יבוא שינו בנוסח" :תינתן תמיכה לעמותות המחלקות סלי
מזון לתושבים בעלי תיק פעיל באגף הרווחה באופן סדיר במהלך השנה בכפוף לעמידה בכל התבחינים
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הקבועים במסמך זה על סך ".₪ 300,000
==============================================================
יגאל שמעון:

לצערי אין לי שום זימון ,לצערי אין לי שום זימון.

אתי ברייטברט:

אני עוברת לסעיף הבא ,סעיף  2.3התווסף סעיף חדש לתבחינים
בשירו תים החברתיים תחת עמותות הפעולות למען מעורבות בקהילה
בנוסח הבא :במסגרת פעילות העמותה תהיה מחויבת להיות מעורבת
באופן שוטף בכל הקשור לחוסן חוזק העיר בשעת חירום .במסגרת
הארגון יופעלו מתנדבים ביחידת החירום שבעיר מתנדבים במוקד
החירום של העיר המשתתפים בהכשרות רלו ונטיות לאורך השנה.

אמיר כוכבי:

זה לא תבחין מדיד .אני מבין את הכוונה וזה בסדר ,אבל זה לא תבחין
מדיד ,איך מודדים את זה?

יגאל שמעון:

אתם לא עושים ישיבות הכנה ,אתם באים לפה לא מוכנים לישיבות ,אי
אפשר ככה ,אי אפשר .תעשו ישיבות הכנה .דרך אגב גם אין לי ,אני לא
קיבלתי שום זימון לתבחינים ,אני משתגע מזה.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני:

יש פעילות שעושות העמותות בתוך העיר במצב חירום .הם מדווחים כי
עושים אצלם כל רבעון ,והם מדווחים על איזה קורסים הם עושים.

רינה שבתאי:

כולם החליטו שלא כדאי לריב על זה.

רפאל בן מרדכי:

זה מ ילא ,חוץ מזה אין שום דבר? הכי גרוע פה זה מריחואנה...

יגאל שמעון:

תדעי לך אתי לא קיבלתי שום זימון לישיבות.

אתי ברייטברט:

אני אראה לך מחר.

יגאל שמעון:

שום זימון לא קיבלתי.

אתי ברייטברט:

אל תגיד לי אין ,אני אראה לך מחר.

יגאל שמעון:

לא אמרתי אבל יש לי את המיילים שלך ,שום זימון.

אתי ברייטברט:

אני אראה לך מחר ,אין מצב שלא כי הזימונים נשלחו לכל חברי המועצה,
אני גם לא כותבת כל פעם מחדש את השמות שלכם ,יש לי קבוצה.

יגאל שמעון:

תשלחי לי את הזימון.

אתי ברייטברט:

אני אשלח לך מחר ותראה שאתה מכותב.

ירון סולברג:

ז ה תחום חדש.

מאיר חלוואני:

לא ,אבל הוא קיים.

רינה שבתאי:

שמה? שזה לא מדיד.

אמיר כוכבי:

הארגונים קיימים התחום תמיכה כתחום תמיכה הוא חדש ,מה שאמר
היועץ המשפטי הוא ממליץ להשאיר את זה ככה וללמוד מתוך הבקשות
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של הגופים הרלוונטיים איך לייצר את המדדים.
מאיר חלו ואני:

הם גם עוברים הכשרות.

אמיר כוכבי:

אני מציע שבמקביל לתהליך ננסה לייצר איזה שהם מדדים שיעזרו לנו
לייצר את התבחינים המדויקים ,כי זה ברור שזה עמותות שאנחנו רוצים
לחזק ,אבל בכל זאת צריך להיות משהו רשום כדי למדוד אותם לפי זה.

אתי ברייטברט:

אז אנחנו מעלים להצבעה מי בעד אותו סעיף? אני מבקשת מכולם
להצביע ,אני לא יכולה לשאול אתכם אחד אחד .מאיר ,רן ,רינה ,יגאל
מה קורה? יפעת ,אביבה ,רפי ,ארנון ,כנרת ,עדי ,נאור ,יעל ואמיר.

אמיר כוכבי:

כולם חוץ מיגאל.

אתי ברייטברט:

חוץ מיגאל ,יגאל נגד.

(מדברים יחד)

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום השירותים החברתיים ,קהילה ובריאות – שנת 2020
 12בעד:
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
 1נגד :יגאל שמעון
החלטה מס' : 163/19
מועצת העירייה מאשרת סעיף חדש לתבחינים תחת הכותרת "עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה"
בנוסח הבא( :קביעת תבחין (למועדון צוות – ארגון נכי צה"ל) ולהעבירו מתחום התרבות לתחום הרווחה)
"במ סגרת פעילות העמותה תהיה מחויבת להיות מעורבת באופן שוטף בכל הקשור לחוסן ,חוזק העיר
בשעת חירום .במסגרת הארגון יופעלו מתנדבים ביחידת החירום שבעיר ,מתנדבים במוקד החירום של
העיר המשתתפים בהכשרות רלוונטיות לאורך השנה".
==============================================================
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא ,סעיף  2.4זה התבחינים שהופיעו בעמותת אל סם,
אנחנו מסירים אותם מהתבחינים מאחר והעמותה נסגרה.

רינה שבתאי:

זיכרונה לברכה.

מאיר חלוואני:

כן ,כן ,נסגרה.

אתי ברייטברט:

אוקיי ,אני מעלה ,זאת אומרת אין פה מה לה עלות להצבעה בעצם -

אמיר כוכבי:

צריך להצביע זה סעיף.

אתי ברייטברט:

כן? להצביע? אוקיי.

אמיר כוכבי:

מי בעד?

אתי ברייטברט:

מי בעד?

רינה שבתאי:

כולם ,פה אחד.
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אתי ברייטברט:

אוקיי ,כולם פה אחד.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום השירותים החברתיים ,קהילה ובריאות – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 164/19
מועצת העירייה מאשרת להסיר את סעיף  21.5בתבחינים – "עמותת אל-סם".
==============================================================
אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא זה שינויים בתחום הספורט ,הוספת סעיף חדש עמותת
ספורט הנתמכת על ידי עירי ית הוד השרון תהיה מחויבת לפחות ב 2 -
פעילויות התנדבותיות למען הקהילה בתחומים הבאים :לגיל הזהב -
אוכלוסיית בעלת צרכים מיוחדים או כל פעילות אחרת שעיריית הוד
השרון תמצא לנכון.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להגיד שאחת הפעולות היפות של עמותת הספורט שמטפלים
בגיל הזהב ה יה מחול ריקודי עם ,ורצו להפחית את זה ואיציק אני יודעת
שהוא הסכים לא לבטל את זה ,זאת פעילות שהם מתים על זה ,והוא
הוסיף את הכסף ואני רוצה לברך אותו על זה.

אתי ברייטברט:

טוב ,אפשר להעלות את זה להצבעה? מי בעד? כולם פה אחד
מהמשתתפים?

ארנון אברמוב:

זה רק הסעיף הראשון.

רן יקיר:

 3.1כן.

אתי ברייטברט:

כן ,אנחנו עוברים סעיף סעיף.

רינה שבתאי:

כן ,כן. 3.1 ,

אתי ברייטברט:

רק סעיף  . 3.1כולם פה אחד?

רינה שבתאי:

כן.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום הספורט – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 165/19
מועצת העירייה מאשרת הוספת סעיף חדש בתבחינים בנוסח הבא" :עמותת ספורט הנתמכת ע"י עיריית
הוד השרון תהיה מחויבת לפחות ב 2-פעילויות התנדבותיות למען הקהילה בתחומים הבאים :גיל הזהב,
אוכלוסייה בעלת צרכים מיוחדים או כל פעילות אחרת שעיריית הוד השרון תמצא לנכון".
==============================================================
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אתי ברייטברט:

תודה .נעבור לסעיף הבא ,סעיף  22.1בתבחינים -

עדי ברמוחה:

זה בקשות שלי.

אתי ברייטברט:

זה ענפים קבוצתיים -

אמיר כוכבי:

מה עדי?

עדי ברמוחה:

בקשות שלי ואני מבקשת להוריד אותם.

אמיר כוכבי:

 3.2ו ? 3.3 -

עדי ברמוחה:

. 22.2 22.1

יגאל שמעון:

אין דבר כזה לבטל.

עדי ברמוחה:

מותר לי.

יגאל שמעון:

אין דבר כזה ,מה זה משחק ילדים פה?

יפעת קריב:

למה? אנחנו בעד ,אנחנו תומכים בזה.

יגאל שמעון:

לא מבין ,זה עירייה פה מועצת עיר ,מעלים מורידים מה שרוצים.

אמיר כוכבי:

הלאה הנושא הבא . 3.4

אתי ברייטברט:

אז רגע אנחנו מה -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא ,אתה לא יכול לבטל את זה אדוני ראש העיר.

אמיר כוכבי:

הנה הרגע ביטלתי ,תתלונן.

יגאל שמעון:

איך?

אמיר כוכבי:

. 3.4

אתי ברייטברט:

אז אנחנו מסירים את הסעיפים  3.2ו . 3.3 -

יפעת קריב:

לא ,אבל תסבירו את הרציונל .כאילו מה קרה? אנשים לא אהבו את זה
שכאילו -

עדי ברמוחה:

כן.

כנרת א .כהן:

לא ,בדקו וקיבלו -

עדי ברמוחה:

עזבי...

יפעת קריב:

לא ,תגידי למה את מורידה את זה.

אמיר כוכבי:

הלאה . 3.4

עדי ברמוחה:

 ...בחינה מחודשת -

כנרת א .כהן:

ביקשה היא בחנה בהתאם למה שהיא ביק שה והחליטה...

יפעת קריב:

אמרתם ...מלא ישיבות -

אתי ברייטברט:

היא ביקשה את זה ...וכרגע היא מבקשת להסיר
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(מדברים יחד)

==============================================================
בקשה לשינויים בסעיפים  22.1ו 22.2-הוסרו מסדר היום לבקשת חברת המועצה עדי ברמוחה שהגישה
אותם.
==============================================================
אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים לסעיף  22.3.1בתבחינים ,אנחנו מבקשים להסיר את שם
העמותה עמותת אילן .לא מדגישים בתבחינים את השם של העמותה,
אלא עמותות שנותנות פעילות בתחום מסוים ,לא א ת השם של העמותה.
יכולות להיות עמותות נוספות -

רינה שבתאי:

לא הבנתי ,בתבחינים...

אביבה גוטרמן:

בפועל הם מקבלים?

אתי ברייטברט:

הם יקבלו אבל לא יופיעו כעמותת אילן.

רינה שבתאי:

אלא?

אתי ברייטברט:

עמותה שעוסקת בתחום שלה.

רינה שבתאי:

הא הבנתי.

אתי ברייטברט :

מבלי לציין את השם של העמותה.

רינה שבתאי:

למה זה משנה?

אתי ברייטברט:

כי יכולה להיות עמותה אחרת שנותנת את אותה פעילות.

רינה שבתאי:

הבנתי ,הבנתי ,הבנתי.

אתי ברייטברט:

אני מעלה את זה להצבעה ,מי בעד? כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

אבל מה זה?

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום הספורט – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 166/19
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  22.3.1בתבחינים להסיר את שם העמותה "עמותת אילן".
==============================================================
אתי ברייטברט:

סעיף  , 22.3.1בסדר? הלאה הסעיף הבא ,סעיף  22.5בתבחינים  ,אני אקרא
את הסעיף במלואו.
 27.5בתבחינים.
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אביבה גוטרמן:

בסדר ,בסדר ,מקובל.

אתי ברייטברט:

רגע אני אקרא לכם אותו במלואו -

יפעת קריב:

אבל הוא מקובל בסדר.

אתי ברייטברט:

לקבוצת נשים בכל גיל -

רינה שבתאי:

מקובל לגמרי.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,בסדר.

אתי ברייטב רט:

שנייה ,זה לפרוטוקול גם.

אביבה גוטרמן:

מקובל.

אתי ברייטברט:

לקבוצת נשים בכל גיל בוגרות ונוער תהיה זכאית לתוספת של  20%על
הניקוד המגיע לה בהתאם לתבחינים.

רינה שבתאי:

הללויה.

אתי ברייטברט:

אני מעלה להצבעה ,כולם פה אחד מהמשתתפים?

רינה שבתאי:

כן ,כן ,ג ם עדי שמה.

אביבה גוטרמן:

להצטרף לכדורסל ,מחפשים איזו מישהי גבוהה .אז אני אבוא לכדורסל.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום הספורט – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 167/19
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  27.5בתבחינים יבוא "לקבוצות נשים בכל גיל" במקום "קבוצת נשים
בליגה הראשונה והשנייה בלבד".
==============================================================
אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים לתחום תנועות הנוער ,בסעיף  45א' יש לנו כאן את
הסעיף  45א' אנחנו מבקשים להוסיף לצד תנועות הנוער ארגון נוער
ובמקום  8מתנדבים ש"ש יבוא במקום  6מתנדבים ש"ש .א ני אקרא את
הסעיף במלואו :תנועת נוער וארגון נוער שיוכיח בפני ועדת התמיכות כי
היא מפעילה ומשכנת בעיר הוד השרון  8ש"ש מתנדבי שנת שירות ,תהיה
זכאית לקבל תמיכה לפי המפתח הבא ₪ 12,500 :בגין כל מתנדב ובסך
הכול תינתן תמיכה של עד  8מתנדבי ש"ש ,אוקיי? אני מעלה להצבע ה ,מי
בעד? כולם פה אחד? נמשיך לסעיף הבא -

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום תנועות הנוער – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
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החלטה מס' : 168/19
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  45א' בתבחינים להוסיף לצד "תנועות נוער" "ארגון נוער" 8 ,מתנדבי ש"ש
יבוא במקום  6מתנדבי ש"ש.
==============================================================
ירון סולברג:

אנחנו חורגים מהזמן אז תעבירו -

אמיר כוכבי:

עכשיו? לא לסיים את הנושא? נסיים את הנושא.

ירון סולברג:

אחר כך יהיה פה איזה פגם.

רינה שבתאי:

למה?

(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

לדעתי כל ההצבעות משעה  22:00בטלות .כל ההצבעות ...אנחנו ב . 22:07 -

אתי ברייטברט:

אפשר התחלנו את הישיבה בשעה - 18:07

רן יקיר:

התחלנו...

כנרת א .כהן:

יגאל מה.

יגאל שמעון:

כל מה שהצבענו משעה  22:00בטל ,צריך לחזור בחזרה.

אתי ברייטברט:

התחלנו את הישיבה ב  18:07 -דקות.

אמיר כוכבי:

שים לב שהיועץ עצר אותך עכשיו ,כי התחלנו את הישיבה ב  18:08 -דקות
ולכן -

יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא ,זה . 18:01

יפעת קריב:

יגאל רגע ,הנושא היחיד שנשאר זה הצעות לסדר ,ואני מבקשת לא לוותר
עליהם ,זה הצעות סדר לתושבי העיר.

עדי ברמוחה:

לא העניין של לא לוותר ,אנחנו צריכים להצביע וכולנו להסכים פה אחד
כדי להמשיך את הישיבה .אז את יכולה ,אז צריך לבקש.

כנרת א .כהן:

אז בואו נצביע פה אחד כולם -

אתי ברייטברט:

אז אנחנו מבקשים להאריך את הישיבה -

כנרת א .כהן:

חבל על הזמן.

אתי ברייטברט:

מי בעד להאריך את הישיבה? כולם פה אחד

==============================================================
הצבעה :להארכת זמן הישיבה מעבר ל 4 -שעות (לפי סעיף  48בפקודת העיריות)
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 169/19
מועצת העירייה מאשרת הארכת זמן הישיבה מעבר ל 4-שעות
==============================================================
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יגאל שמעון:

לא רגע -

עדי ברמוחה:

יגאל ,יגאל ,יגאל בוא נתקזז.

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

יגאל שמעון:

אולי בואו נעשה ישיבה -

אתי ברייטברט:

אפשר להמשיך?

כנרת א .כהן:

חבל על הזמן ,די נו.

אתי ברייטברט:

סעיף  5בשינויים -

אמיר כוכבי:

אם תרצה את ההצעות לסדר שלך אפשר להעביר לישיבה הבאה.

יפעת קריב:

לא ,לא ,לא ,הכול נשאר זה בסדר יאללה בואו.

אתי ברייטברט:

הלאה נמשיך סעיף  , 61אני מדברת על תחום בתי ספר וגני ילדים ,סעיף 61
בתבחינים יימחק זה גוף שזכאי לקבל תמיכה לפי התבחינים במסמך זה
ובהתאם לאמור לעיל יקבל תמיכה בשיעורים הבאים :אם ממלא אחר
לימודי ליבה שנקבעו על ידי משרד החינוך  , 80%אם אינו ממלא א חר
לימודי ליבה שנקבעו על ידי משרד החינוך  , 60%לבטל את הסעיף הזה.

עדי ברמוחה:

את כל ה . 61 -

אתי ברייטברט:

הכול כל סעיף . 61

יפעת קריב:

אבל מה במקומו נכנס?

אתי ברייטברט:

לא נכנס ,מוחקים אותו ,הוא לא רלוונטי .אני מעלה להצבעה מי בעד?
כולם פה אחד?

אביבה גוטרמ ן:

אנחנו חרדים ,מה הקטע?

עדי ברמוחה:

אבל הורידו את הסעיף.

אביבה גוטרמן:

כן ,לא הבנתי למה היה...

אתי ברייטברט:

כל שנה עושים -

עדי ברמוחה:

פעם זה היה ניתן ...היום כבר זה חובה משם אז אין צורך -

יגאל שמעון:

מהישיבה הבאה אני אביא לפה את כל ההקלטות -

אתי ברייט ברט:

אני מעלה להצבעה ,מי בעד הסרת הסעיף? כולם פה אחד? הלאה ,נמשיך
לסניף שינויים בתחום הדת.

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום בתי הספר וגני הילדים – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
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החלטה מס' : 170/19
מועצת העירייה מאשרת למחוק את סעיף  61בתבחינים.
==============================================================
ארנון אברמוב:

אני בחוץ ,אני בניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

שינוי בתחום הדת.

יגאל שמעון:

מה זה קשור לדת?

כנרת א .כהן:

הוא יש לו ניגוד עניינים ,יש לו ניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

אני קוראת את הסעיף בנוסח הבא :התנאי לתבחינים בעניין ה דרישה כי
לפחות  80%מפעילות הגוף המבקש תמיכה נעשית ו/או מיועדת לתושבי
העיר .אברך יוגדר כמי שתורתו אמונתו לפי הגדרת משרד החינוך ו/או
אברך שאינו עובד בעבודה שמשולמת לו בגינה תמורה.

יגאל שמעון:

מה ההבדל מפעם שעברה?

אתי ברייטברט:

אני מקריאה -

ירון סולברג:

השי נוי הוא - 40%

אתי ברייטברט:

 40%היה ועכשיו זה . 80%

יגאל שמעון:

ולמה עלייה כזאת דרסטית?

רפאל בן מרדכי:

בסדר גמור.

יגאל שמעון:

אבל למה לא ? 50%

רפאל בן מרדכי:

מבחינתי . 100%

יגאל שמעון:

למה לא -

אמיר כוכבי:

כי הקופה הציבורית צריכה לממן את תושבי העיר ,למה אני צריך לממן
תושבי חוץ?

יגאל שמעון:

השאלה שלי אם אתה עושה את זה לכולם?

יעל עבוד ברזילי :

כן.

יגאל שמעון:

זאת אומרת בית כנסת רפורמי  100%מהמתפללים מהוד השרון?

אמיר כוכבי:

הוא לא מקבל לפי כל מתפלל.

יגאל שמעון:

מה זה קשור?

יפעת קריב:

שנייה ,אז אם אפשר -

יגאל שמעון:

אני שואל.

יפעת קריב:

דקה ,דקה ,דקה -

יגאל שמעון:

תגיד לי ,איפה ואיפה? תעשה איפה ואיפה.

אמיר כוכבי:

אבל לא -
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יפעת קריב:

אמיר ,אמיר ,שזה יהפוך להיות ,תקשיבו רגע אחד -

יעל עבוד ברזילי:

לא נכון זה היה בהתאמה לשאר הסעיפים.

נאור שירי:

גם תראה את שאר העמותות בשאר -

יפעת קריב:

חבר'ה המשפט הזה צריך להפוך להיות משפט על שבתבחינים למעלה,
התנאי לתבחינים לעניין הדרישה כי לפחות  80%מפעילות הגוף המבקש
תמיכה נעשית או מיועדת לתושבי העיר .לא רק בסעיף הזה אלא בכל
הסעיפים.

אמיר כוכבי:

לכללי ,הלאה צודקת.

עדי בר מוחה:

זה בכללי.

יפעת קריב:

זה בכללי ,ואז זה פותר לנו את הבעיה...

(מדברים יחד)
יפעת קריב:

אז את לא צריכה את זה כאן.

יעל עבוד ברזילי:

אנחנו כן צריכים את זה כאן בגלל...

יפעת קריב:

תעשי את זה גורף על כל התבחינים -

יגאל שמעון:

אם את עושה את זה גורף על הספ ורט ועל הדת ועל החינוך -

אתי ברייטברט:

אני אקרא לך את סעיף  16בתבחינים -

עדי ברמוחה:

זה צריך להיות בהלימה לסעיף  . 67ואז אנחנו -

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת יש סעיף  16לא תינתן תמיכה אלא אם יציג הגוף המבקש
תמיכה נתונים המעידים על לפחות  80%מפעילות הגוף המבקש תמ יכה -

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

כי הייתה החרגה דווקא לדבר הזה שהפחיתה ל  , 40% -אז אפשר למחוק
את הסעיף ופשוט ...ל החליף את זה למעלה.

עדי ברמוחה:

אפשר גם ,זה גם היה -

אמיר כוכבי:

אז תמחקי את הסעיף.

יפעת קריב:

תמחק את ההחרגה פשוט.

עדי ברמוחה:

כי זה היה סתירה ב ין שני הסעיפים.

אתי ברייטברט:

אז למחוק את הסעיף?

יפעת קריב:

את ההחרגה.

(מדברים יחד)
אתי ברייטברט:

אני לא מוחקת ,אני משנה את זה ל  80% -כמו שהגשנו את זה -

עדי ברמוחה:

בדיוק ,זה חייב להיות בהלימה לסעיף . 16
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אתי ברייטברט:

בהצעה בדיוק .אז אני מעלה להצבעה את ה שינוי -

יגאל שמעון:

אני חושב שזה חמור ביותר שאת מוסיפה -

עדי ברמוחה:

אבל זה סותר אחד את השני.

אתי ברייטברט:

מי בעד? אני מעלה להצבעה .חברים -

יגאל שמעון:

אתם ...במגזר שלם -

אתי ברייטברט:

מי בעד?

יגאל שמעון:

מ  40% -ל  80% -בשביל מה?

אתי ברייטברט:

מי בעד?

יגא ל שמעון:

אני נגד.

אתי ברייטברט:

מאיר ,רן ,רינה -

יגאל שמעון:

ותמשיכו ...אני נגד.

אתי ברייטברט:

יפעת ,אביבה ,רפי ,כנרת ,עדי ,נאור ,יעל ואמיר .נגד יגאל שמעון.

יגאל שמעון:

יגאל שמעון ואני מבקש לומר למה אני נגד.

אתי ברייטברט:

ארנון?

אמיר כוכבי:

ארנון לא ה שתתף בדיון .הלאה.

140

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19

==============================================================
הצבעה :שינויים בתבחינים בתחום הדת – שנת 2020
 12בעד
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
 1נגד יגאל שמעון
החלטה מס' : 171/19
מועצת העירייה מאשרת לשנות את סעיף  67בתבחינים לפי הנוסח הבא" :התנאי לתבחינים בעניין
הדרישה כי לפחות  80%מפעילות הגוף המבקש תמיכה נעשית ו/או מיועדת לתושבי העיר' .אברך' יוגדר
כמי ש"תורתו אמונתו" ,לפי הגדרת משרד החינוך ו/או אברך שאינו עובד בעבודה שמשולמת לו בגינה
תמורה".
==============================================================
אתי ברייטברט:

נמשיך לסעיף -

עדי ברמוחה:

 ...רק אם אתה נמנע.

אתי ברייטברט:

הסעיף הבא סעיף  79בתבחינים התווספו בקשות למסמכים הבאים ,יש
כאן  2מסמכים נוספים שנדרשים להציג העמותות ,אחד מהם זה דו"ח
מקורות ושימושים לכל עמותה המגישה בקשה בכל תחום .והשני זה
דו"ח פעילות מקומית לעמותה ארצית.

רפאל בן מרדכי:

מצוין.

אתי ברייטברט:

אוקיי? מקובל ,אפשר להעלות א ת זה להצבעה?

רן יקיר:

כן.

אתי ברייטברט:

מי בעד? כולם פה אחד? תודה רבה .סיימנו את נושא התבחינים.

==============================================================
הצבעה :שינויים במידע ו/או מסמכים שהגוף מבקש תמיכה – שנת 2020
 13בעד (פה אחד):
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
החלטה מס' : 172/19
מועצת העירייה מאשרת להוסיף לסעיף  79בתבחינים בקשות למסמכים הבאים:
א" .דו"ח 'מקורות ושימושים' לכל עמותה המגישה בקשה בכל תחום".
ב.

"דו"ח 'פעילות מקומית' לעמותה ארצית".

==============================================================
עדי ברמוחה:

רגע ,יש לי עוד משהו.

אתי ברייטברט:

בבקשה.
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עדי ברמוחה:

סעיף  69.4לגבי עמותת אחלה -

יגאל שמעון:

זה מ ופיע בהחלטה?

עדי ברמוחה:

אני מבקשת עכשיו -

יגאל שמעון:

איך אפשר?

אתי ברייטברט:

מה את מבקשת? ? 69

רינה שבתאי:

אבל אמרנו שמעלים את זה.

אמיר כוכבי:

בואו ,הצעות לסדר קדימה.

יגאל שמעון:

דווקא אני בעד להעלות את אחלה ,בואי תעלי את אחלה ,אין לי בעיה.

אתי בריי טברט:

קודם שיגישו מסמכים.

יגאל שמעון:

לא ,כי זה אחלה ,אז אין לי בעיה.

אמיר כוכבי:

הלאה.

אתי ברייטברט:

הלאה ,נעבור לסעיף הבא הצעות לסדר של חברי המועצה.

יגאל שמעון:

את לא רוצה עדי?

אביבה גוטרמן:

עדי מה לא רצית?

רפאל בן מרדכי:

עדי תעלי -

יגאל שמעון:

את לא רוצה ,תעלי את אחלה אנחנו בעד.

אמיר כוכבי:

עדי רוצה ,וגם אני רוצה ,אבל אנחנו לא פותחים עכשיו להצעות ,כי
אחרת לא נצא מזה ,אפשר יהיה -

אתי ברייטברט:

הצעות לסדר .הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון.

יגאל שמעון:

יש לי  10דקות זמן.

אמיר כוכבי:

רגע ,צריך לאש ר גם את כל הקריטריונים כקריטריונים ,את צריכה
להצביע על הכול.

אתי ברייטברט:

את כל התבחינים כמכלול?

אמיר כוכבי:

כן.

ירון סולברג:

אתם בעצם מאשרים רק את השינויים ,כל היתר נשאר אותו דבר.

רן יקיר:

אושר כבר?

אתי ברייטברט:

כי זה אושר אבל בשנה שעברה ,רק השינוי ים עכשיו אנחנו מביאים
לאישור -

ירון סולברג:

לא משנה.

אתי ברייטברט:

אנחנו צריכים לאשר את התבחינים?

ירון סולברג:

מאשרים את התבחינים והשינויים.
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אתי ברייטברט:

אוקיי ,אז אנחנו נאשר את התבחינים פרט לשינויים כמו שהיו קודם,
בנוסף את השינויים -

אמיר כוכבי:

מאשרי ם את התבחינים עם כלל השינויים שאושרו.

אתי ברייטברט:

אוקיי.

אמיר כוכבי:

מי בעד?

אתי ברייטברט:

כולם פה אחד?

יגאל שמעון:

לא ,אני נגד.

אמיר כוכבי:

יגאל נגד.

אתי ברייטברט:

נגד? אוקיי.

==============================================================
הצבעה :אישור התבחינים למתן תמיכה לגופים ציבורים לשנת הכספים 2020
 12בעד
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני ,ארנון
אברמוב ,יגאל שמעון ,עדי ברמוחה ,יפעת קריב ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
 1נגד יגאל שמעון
החלטה מס' : 173/19
מועצת העירייה מאשרת את כל התבחינים כולל השינויים שאושרו.
==============================================================
יב.

הצעות לסדר של חברי המועצה.

 . 1הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון מיום . 8.9.19
אתי ברייטברט:

נמשיך להצעות לסדר .הצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון.
לאחרונה אנו רואים התערבות של הורים מטעם ועד ההורים הבית ספרי
בתכנים ובקביעה מה ילמדו ומה יקבלו תלמידי בתי הספר במסגרת
החינוכית .לדוגמא ראינו את הפרסום באחד העיתונים את הניסיון
להביא לביטול חלוקת ספרי תנ"ך לתלמידי כיתות ו' ,וכן התערבות
בתכני הלימוד בניגוד להחלטת מנהלת בית הספר והצוות החינוכי.
החמור בקביעת תכני הלימוד ואיסור הלימוד את ערכי היהדות של עם
ישראל .הצעת ההחלטה :מועצת העיר קובעת שיש להפסיק את
ההתערבות של ועדי ההורים בתכני הלימוד בתוך בתי הספר ,להשאיר
זאת רק למנהל ות בתי הספר ולצוות החינוכי בלבד .כמו כן יוכן נוהל
ומדיניות בנוגע לכל ההתנהלות של ועד הורים בית ספרי מול מנהלות בתי
הספר.

אמיר כוכבי:

כן יגאל 10 .דקות.
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יגאל שמעון:

 10דקות?

אמיר כוכבי:

אתה רוצה לעמוד פה? אתה רוצה לשבת?

יגאל שמעון:

אני אשב הכול בסדר ,אני לוקח פה שעון  10דקות שלא תפסיקו אותי.

אמיר כוכבי:

אם אתה לוקח שעון אז גם אני אקח שעון.

נאור שירי:

אם שניכם לוקחים אז גם לקחת?

רן יקיר:

משווה ומעלה.

יגאל שמעון:

טוב תראו ,כמבוא רק למה שאני רוצה לומר ,אני עדיין בהלם מההצבעה
של החברים כאן על הפגיעה באותם קשישים -

אמיר כוכבי:

רק להבדיל ממכתבי ,המבוא הוא חלק מה -

יגאל שמעון:

רגע ,אני עוצר את ה  , -רק שנייה ,רק שנייה.

אמיר כוכבי:

לא ,אני רק מוודא שהמבוא הוא חלק וגם הנספח וגם הזה הכול חלק -

רן יקיר:

כלול ב . 10 -

יגאל שמעון:

רק שנייה ,יש לי  10דקות.

אתי ברייטבר ט:

חצי דקה עברה.

אביבה גוטרמן:

קח שעה.

יגאל שמעון:

חברים אני יש לי סטופר ,אני יכול לעצור .אני עדיין פשוט -

עדי ברמוחה:

זה משהו חדש הסטופר?

יגאל שמעון:

בהלם אני בשוק -

אמיר כוכבי:

בשוק...

יגאל שמעון:

אני לא מבין ,קשה לי -

אמיר כוכבי:

פשוט צריך לעשות...

יגאל שמעון:

ההתבטאות שלי היא כל כך קשה עכשיו על זה שאותם חברים שבמשך
שנים ארוכות נלחמו למען אותם קשישים אותם נזקקים ,והצביעו היום
נגד תקצוב לקשישים לנכים לבני נוער ולתלמידים ,אני פשוט בהלם ,קשה
לי ,קשה לי.

נאור שירי:

אתה רוצה כוס מים? לא יודע ,אני מנסה. ..

רן יקיר:

אתה רוצה להסביר את ההצעה שלך? כי אתה מבזבז את הזמן.

אמיר כוכבי:

קשה לו.

יגאל שמעון:

תצחקו ,תצחקו.

אמיר כוכבי:

הוא לא יודע מאיפה למשוך עכשיו  10דקות ,אתה צריך עזרה יגאל? אתה
רוצה שאני אעזור לך?
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יגאל שמעון:

טוב תראו לגבי ההצעה ,אני חושב ש -

ע די ברמוחה:

שהיא לא רלוונטית.

אמיר כוכבי:

תני לו ,תני לו.

יגאל שמעון:

אני חושב שמתפקידנו מי שאמונים על ניהול העיר וחינוך התלמידים ובני
הנוער ,באמת כשאני רואה מה שקורה ,ומערכת החינוך שהיא באמת
לתפארת הוד השרון .הרי המערכת שלנו בהוד השרון מערכת החינוך היא
מ ערכת מאוד מאוד מתקדמת ועם הישגים מדהימים ,עם פרסים שקיבלנו
ב  10 -שנים האחרונות .אני חושב שלזכותו של ראש העיר הקודם באמת
הוא הביא את מערכת החינוך לממדים שאנחנו ראויים ומקבלים
תשבחות במדינה ובארץ ,והיום אנחנו ממשיכים אותו דבר ,ואני לא
חושב שאנחנו משנים את זה .אלא מה ,נוצר איזה שהוא וואקום בין
הנהלת בית הספר לוועד ההורים ובשנה האחרונה אנחנו רואים התערבות
של אותם ועדים של ההורים בבית הספר בתכני הלימוד בבית הספר .מה
שראינו בבית ספר יגאל אלון ,שהוא בית ספר מצוין ,שוועד חדש שנבחר
החליט וכפה על מנהלת בית הספר לא לחל ק ספרי תנ"ך לתלמידי כיתות
ו' שאמורים לסיים שם את הלימודים .דבר שלעולם זה לא קרה .אני
חושב שהסמל הזה של חלוקת ספר תנ"ך לאותו תלמיד שמסיים בכיתה
ו' ,הוא הסמל של עם ישראל עם תורת ישראל שאנחנו צריכים לעודד
ואנחנו רואים בזה באופן חיובי ביותר לאשר את זה ,ולהעניק לאותו ילד
את הספר ,וזה מרגש מאוד שאתה רואה ילד לוקח את הספר תנ"ך ומנשק
אותו ,למרות שאני לא יודע אם הוא קורא את אותו ספר ,אבל פשוט
מרגש ונותן באמת התרוממות רוח.

אמיר כוכבי:

אתה עושה את זה הרבה? רואה ילדים מנשקים ספר?

יגאל שמעון:

רק שנייה ,מה אתה אומר?

א מיר כוכבי:

אתה רואה הרבה ילדים מנשקים ספרים? מה זה תחביב שלך?

יגאל שמעון:

כן ,כן.

אמיר כוכבי:

אתה מגיע לבתי ספר?

יגאל שמעון:

כן ,אני הייתי הרבה פעמים -

אמיר כוכבי:

זה קצת נשמע חשוד .

יגאל שמעון:

כן ,מה לעשות .גם לי יש ילדים בבית ספר.

אמיר כוכבי:

נבדוק את העניין הזה.

יגאל שמעון:

רק תודיע לי מתי להפעיל אמיר.

אמיר כוכבי:

תפעיל.

יגאל שמעון:

להפעיל? טוב.

אביבה גוטרמן:

אני לא יודעת לעשות את הפעולה הזאת .לא השתמשתי בזה.
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נאור שירי:

רינה עושה השתלמויות.

אתי ברייטברט:

אביבה ,בעתיד שנשדרג פה יהיה גם מסך עם ט יימר -

אביבה גוטרמן:

זה לא מעניין אותי השטויות במיץ עגבניות .תגיד מה שיש לך להגיד
וחאלס

אמיר כוכבי:

יגאל רצה ל הגיע בזמן למשחק ,מהרגע שהמשחק התחיל כבר לא מעניין
אותו כלום ,צודק.

יגאל שמעון:

טוב ,תגידו לי מתי להפעיל חברים.

נאור שירי:

תפעיל.

יגאל שמעון:

ל הפעיל?

עדי ברמוחה:

אתה יכול להפעיל כל הזמן ,דבר נמשיך לדבר.

יגאל שמעון:

אז אני רוצה לחזור על מה שאמרתי .מה שקרה בבית ספר יגאל אלון ,אני
חושב שזה חמור ביותר .מה שאנחנו ראינו קבוצה של הורים שנבחרה
לוועד הבית ספרי ,יושבים מול המנהלת ומחליטים ,אותם הורים
מחל יטים וכופים על אותה מנהלת שהיא בעצם ה -

אמיר כוכבי:

תעצור רגע רק ,שאני אגיד לך רק שהפרטים שלך הלא מדויקים זה קצת
זה ,אני מציע שלא תיכנס לספציפיים כי אתה כבר מסתכן ב דיבה למרות
היותך חבר מועצה.

יגאל שמעון:

דיבה?

אמיר כוכבי:

אני מציע.

יגאל שמעון:

אני לא דיב ה ,אתה רוצה לראות מכתבים?

אמיר כוכבי:

לא ,הפרטים לא מדויקים.

יגאל שמעון:

שבאו וכפו?

אמיר כוכבי:

אתה אומר על כל מיני אנשים.

יגאל שמעון:

אוקיי.

אמיר כוכבי:

המלצה.

יגאל שמעון:

אז בסדר ,תודה .שיתבעו אותי דיבה אני אשמח ,ערוץ  1וערוץ  . 2בסופו
של דבר מה שגי ליתי שבעצם הממשק הזה של ועדי הורים והנהלת בית
הספר הוא בעצם נושא מאוד פרוץ ולא מובן .אף אחד לא יודע מה
התפקיד שלו או שהוא מנסה להבין מה התפקיד שלו ,וכל אחד מושך
לכיוון שלו .ופה אנחנו צריכים להיכנס ולדרוש שנכין איזה שהוא נוהל,
נוהל בית ספרי שבו ידעו כל ההור ים מה התפקיד שלהם כוועד ההורים
בית ספרי ,ועד הורים יישובי ,איפה ה גבולות גזרה שלהם ,במה כן הם
יכולים לסייע ,וכאשר אתה יודע שהם לא צריכים להתערב בנושאים
הפדגוגיים והחינוכיים אני חושב שזה הדבר הכי חשוב היום לקבל את

146

עיריית הוד השרון  -ישיבת מועצה מן המניין מס'  16/19מיום 19.11.19
ההחלטה הזו ,שתפקידם של ההורים ועד ההורים באמ ת לסייע לבית
הספר לסייע לצוות החינוכי והתלמידים ,כדי שבית הספר באמת יצליח
במסגרת הלימודית אבל לא מעבר לזה ,שלא יתערב בכל התכנים
הפדגוגיים שסמכות היחידה לאותה החלטה בבית הספר היא של מנהלת
בית הספר והצוות החינוכי עם מערכת החינוך העירונית .ואני פה חושב
שאנחנו צריכים לקבל החלטה שאנחנו מבקשים להכין נוהל שבו נקבע,
שיחתמו עליו גם ועדי ההורים ,גם הנהגת העיר היישוב העירוני ,שיחתמו
עליו שכל מי שמתמודד וניגש לוועד ונבחר לוועד יודע מה התפקיד שלו
ומה גבולות גזרה שלהם .ושלא תהיה החלטה האם בכיתה א' ניתן ללמוד
תורה או בכית ה ב' ללמוד בחשבון ועוד איזה שהם החלטות פדגוגיות
שאני לא חושב שזה מתפקידם של ההורים ,כי זה תפקידם של מערכת
החינוך .זו הצעת ההחלטה שאני ביקשתי והגשתי כאן להחלטת מועצת
העיר ,זה התפקיד שלנו ,זה התפקיד שלך אדוני ראש העיר ,ואני חושב
שאתה יכול להוביל את זה שנכין איזה שהוא נוהל בית ספרי יישובי,
שנקבע מה גבולות הגזרה של הנהגת ההורים היישובית והנהגת ההורים
הבית ספרי ,שדרך אגב זה כולל גם גני ילדים .זה יכול לפתור הרבה
בעיות ולתת לנו מרחב הבנה וגישה כלפי אותם מורים ,שהם עושים את
עבודתם קודש ומתנדבים ובאמת כל הכבוד להם ה ם עושים עבודה
מצוינת ,ואני מאוד מכבד את כולם ,כי הם באים ותורמים למען אותם
ילדים למען בית הספר ותורמים מכיסם ותורמים מהונם ובאמת מרצונם
ואהבתם כל הכבוד להם ,כל הכבוד ,במיוחד למירום שיף שעושה עבודת
קודש כ יו"ר הנהגת ההורים היישובית ,ועוד לא רוצה לומר את השמו ת
של כולם ,כי אני לא זוכר מיהם ,וזה התפקיד שלנו לתת להם את הכלי
הנכון ,לתת להם מדיניות נכונה שתהיה בהסכמה .אני מציע בואו נקים
איזה שהוא צוות כאן עם ועד ההורים ,נכין איזה שהוא נוהל שכולנו
נחתום עליו ,שכולם יידעו מה גבולות הגזרה ,וזו ההצעה שלי ואני מבקש
להצב יע עליה ,אם תרצו לשנות אותה אין לי שום בעיה ,כי זה התפקיד
שלנו בשל כך נבחרנו ,בשל כך אנחנו כאן ,לסייע ,לתת את הכלים
הנכונים ולדאוג שלא תהיה מלחמה או שלא יהיה איזה שהוא קונפליקט
בין ההורים ,בתוך ועד ההורים ,בוויכוחים כאלה ואחרים.
מאיר חלוואני:

זהו נגמר לך.

אתי ברייטברט:

מורח את הזמן שיהיה לו בדיוק את ה  10 -דקות ,עכשיו מילה אחרונה
זהו.

אביבה גוטרמן:

סיימת?

יגאל שמעון:

אני רק שנייה ,וזו הה צעה שלי .הנה תסתכל פה  10דקות.

אתי ברייטברט:

 10דקות.

יגאל שמעון:

סיימתי.

אביבה גוטרמן:

אפשר לומר משהו?
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יגאל שמעון:

עכשיו זה דיון פתוח.

אביבה גוטרמן:

עכשיו אני ממש חושבת שזה צריך להיות -

אמיר כוכבי:

לא ,לא.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה להגיד משהו .הוא דיבר משהו נורא נקודתי ועכשיו -

יגאל שמעון:

וכללי.

אביבה גוטרמן:

אם אנחנו רוצים לדבר משהו מאוד משמעותי ומאוד ערכי .הבעיה שהו א
מדבר עליה ,זה לא בעיה של ועד הורים כזה או אחר ,זו בעיה ארצית.
היום במדינה הזאת יש לנו בעיה על הזהות היהודית והזהות הישראלית -

אמיר כוכבי:

בואי רגע -

אביבה גוטרמן:

רגע תן לי שנייה -

אמיר כוכבי:

שנייה ,אבל אני א' צריך להתייחס להצעה לסדר ,ואני צריך להגיד שא ני
מסיר אותה מסדר היום.

אביבה גוטרמן:

אוקיי ,אתה רוצה להסיר?

אמיר כוכבי:

ואני מוכרח להגיד ליגאל שאולי עבר קצת זמן מאז שהיו לך ילדים
במערכת החינוך ,למעשה אין ואקום פה ,חוזר מנכ"ל של משרד החינוך
מגדיר את התפקידים הסטטוטוריים של הנהגת הורים ,מסדיר את
מערכת הקשרים בין הנהגת הורים לבתי הספר וההנהלות ,ומייצר
למעשה את תחומי העניין שבהם פועלים והממשקים שקיימים בין הנהגת
ההורים ,זה לא איזה חבורת מתנדבים הזויה ,זה אנשים פעילים -

יגאל שמעון:

אני לא אמרתי מילה כזו.

אמיר כוכבי:

שמתמודדים בבחירות ,שיש שיח סביב הדבר הז ה ,יש להם חובות
וזכויות שמעוגנים בחוזר מנכ"ל של משרד החינוך ,זה לא נתון לכל רשות
לעשות מה שהיא רוצה בסיפור הזה.

יגאל שמעון:

אז איך הם החליטו לא לאשר -

אמיר כוכבי:

זה גוף סטטוטורי ,בגלל זה אמרתי לך שקצת טעית ,בזה אני גם מחבר
אותך לדבר השני ,יש בעיריית הוד השרון בתי הספר שבה כולם גם
המוכרים והלא רשמיים פועלים על פי הנחיות משרד החינוך ,ועל פי
הנחיות משרד החינוך מתקיימים  Xשיעורים ,בהוד השרון לא יכולה
להיות סיטואציה שמחליטים לוותר על משהו בלי אישור של משרד
החינוך ,זה פשוט לא עובד ככה .לכן לא היה דבר כזה של ביט ול לא
ביטול ,יכולים להיות דיונים וויכוחים על מהות הטקס על איך עושים
אותו ,אני קיבלתי אותו בחצר בית ספר ,היום יש בתי ספר שעושים טיול
לבית כנסת ,זה לגמרי בתוך המסגרת האפשרית של שיח של הורים עם
הנהלת בתי הס פר .ובסוף יש מנהלת בית ספר ,והפ רוגטיבה היא שלה,
מנהלת בית ספר תחליט שהיא עושה ככה ,היא תעשה ככה ,היא גם תקבל
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גיבוי מהעיר ייה כל עוד הדבר נמצא בתהליכים ש תואמים למה שמשרד
החינוך מגדיר.
יפעת קריב:

אז זאת האמירה ,זאת אמירה מאוד חשובה בעיניי .שבעצם ההחלטה היא
החלטה של מנהלת בית ספר ולא של קבוצה כזאת או אחרת.

אמי ר כוכבי:

אבל אני עכשיו עונה ליגאל שמעון וזה פחות משנה מה חשוב -

יפעת קריב:

לא ,זאת האמירה.

אמיר כוכבי:

בעינייך .זאת אמירה שקיימת כל הזמן ,ומנהלות בתי הספר יודעות ,עם
זאת בד בבד אנחנו חיים במציאות משתנה .כמו שאני אומר למנהלות
ולמנהלים של בתי הספר שזה נכון שמשרד החינוך מצפה מהמנהלות
שכפופות למשרד החינוך לדווח על אירועים חריגים ,ילד נפל שבר רגל
בבית ספר ,על פי חוזר מנכ"ל אני אפילו לא אמור להיות מיודע כראש
רשות .ולכן במקומות כאלה שבהם חוזר מנכ"ל לתפיסת י מיושן שזה
בעיקר סביב הנושא של דיווח על אירועים חריגים -

רי נה שבתאי:

רכז הביטחון שלך צריך להיות -

אמיר כוכבי:

אנחנו הגדרנו מנהלת המחלקה הרלוונטית שהיא מדווחת למנהלת האגף,
ומנהלת האגף לפי חומרה מדווחת גם אליי ,כי זה דברים שאנחנו לא
יכולים להשאיר לפרשנות של חוזר מנכ"ל מפעם ,בעיקר לא במציאות
שבה היום תוך דקה הדברים מ ופיעים בתקשורת ומלחיצים ומייצרים
איזה שהוא משהו ,וגם אני באחריות שלי צריך לדעת מה קורה בבתי
הספר ,גם אם חוזר מנכ"ל חושב שלא .אבל בכל הנוגע לפדגוגיה
ולהסדרת המעמד של הורים ,אין שום דבר שהוא לא מוסדר ,הוא מופיע
והוא מקובל וכולם מכירים את הנהלים וכולם מכירים את הדרך,
ספציפית בבתי ספר יסודיים שיש בהם שיח ער סביב הנושא ,ופה אני
מתחבר למה שאמרת ,וגם נדון בזה בוועדת חינוך הקרובה ,יש היום
הרבה מאוד כלים שאנחנו מנסים לעודד את המנהלות שלנו ,אני לא
מכריח אף אחד ,שלייצר הידברות בקהילה .אנחנו עושים את זה קודם כל
אצלנו ,עשינו שיח עם המנהל ות כדי להבין את המצוקות שעולות
מה שטח ,כדי להבין את החוויה של מנהלת בקצה ,היום זה תפקיד שטח
מאוד מאתגר ,מאוד בעייתי ,הן נמצאות בנקודות חיכוך מאוד מוגברות,
ואנחנו מבינים היום שהתמיכה שאנחנו צריכים לתת היא לא באיסורים
וחקיקות ,כי כאלה יש מספ יק ,הבעיה נמצאת בטווח האפור וביכולת של
מנהלת לזהות את ה  , -נקרא לזה סיכונים או אתגרים שעומדים מולה,
ולפרק אותם כמו שצריך ,בזמן שהוא זמן סביר ,כי הציפייה היום של
הורים גם לתגובה מהירה ,שפעם זה אולי פחות היה נפוץ הציפייה הזאת
לתגובה מיידית ,היום אנשים מצפים ל תגובה מיידית .אז אנחנו
משקיעים את הכלים ומאפשרים גם סדנאות והוספנו גם שעות לימוד,
אמרנו את זה בתחילת השנה ,הוספנו שעות הוראה שמאפשרות למנהלות
לייצר סדנאות לצוותים ,כדי באמת לתת את האפשרות ללמוד איך לתת
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מענה לדברים האלה ,אבל שוב אני אומר כל הנושא במובן הזה אני,
ובהרבה מובנים אני חושב שהעירייה צריכה לצמצם את הנוכחות שלה
לא להגביר את הנוכחות שלה ,ועל חלק גדול מהאוטונומיה של מנהלות
בבתי הספר עובר גם באיך שהן מייצרות את השיח מול ההורים.
רינה שבתאי:

לגמרי.

אמיר כוכבי:

בכל מקרה אם לרגע נדמה לך אחרת ,שום דבר שמשר ד החינוך מגדיר לא
יכול להשתנות בהחלטה לא של ועד הורים ולא של מנהלות.

יגאל שמעון:

טוב.

אתי ברייטברט:

אז אנחנו מבקשים להסיר את זה ,אני מעלה להצבעה ,מי בעד להסיר את
ההצעה לסדר? מאיר ,רן ,רינה -

יגאל שמעון:

לא ,אבל אני לא סיימתי.

אמיר כוכבי:

סיימת 10 ,דקות זהו.

אתי ברייטברט:

די ,אתה סיימת  10דקות מלאות דיברת -

יגאל שמעון:

לא ,אבל אני משיב לו.

אתי ברייטברט:

לא ,לא 10 ,דקות...

יגאל שמעון:

אולי אני רוצה להוריד את זה.

אמיר כוכבי:

אתה רוצה להוריד?

אתי ברייטברט:

אז אנחנו לא עושים הצבעה אם אתה מבקש להסיר.

יגא ל שמעון:

אולי אני לא יודע ,אמר ראש העיר פה ,אמר ראש העיר דברים מאוד
חשובים ,אמר והוא נותן גיבוי למנהלות שמעתי את זה במו אוזניי איך
שהוא אומר את זה ,שהמנהלות הן אלה שקובעות -

אתי ברייטברט:

יגאל לא ברמת נאום.

יגאל שמעון:

אני אומר את זה ,והוא אמר את זה גם לפ רוטוקול -

אמיר כוכבי:

גם לא הזמנת פיצות.

יגאל שמעון:

מה?

אמיר כוכבי:

לא הזמנת פיצות.

יגאל שמעון:

לא ,זה מה שאמרת.

אמיר כוכבי:

אבל לא הזמנת פיצות ,וגם את זה אמרנו.

יגאל שמעון:

כן .אז מאחר שנתת את הגיבוי ...שאמרת בנוגע להתנהלות של מנהלת
בית הספר מול הוו עדים מי קובעת ומי מחליטה ומי הכול ,אז אני יוריד
את ההצעה שלי מהסדר ,כי אנחנו לא מחפשים פה להצביע מי בעד ונגד,
כי יש לך צ'יפ למטה כשאתה תלחץ כולם יצביעו איתך אז זה לא משנה -

==============================================================
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ההצעה לסדר של חבר המועצה יגאל שמעון בנושא 'התערבות הורים בתכנים הלימודיים בבתי הספר'
הוסרה מסדר היום על ידו .לא התקיימה הצבעה.
==============================================================
אמיר כוכבי:

אבל זה נורא מוזר ,כי אמרתי לך את זה גם בשיחה אישית.

יגאל שמעון:

אבל ע צם האמרה שלך היא זו שהיא חשובה ,ואנחנו נפיץ את זה לכל מי
ש-

אתי ברייטברט:

טוב ,אז תודה רבה.

 . 2הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום 10.10.19
אתי ברייטברט:

ונמשיך להצעה לסדר הבאה של חברת המועצה יפעת קריב -

יגאל שמעון:

תוציא ,תוציא את היד מהצ'יפ.

אתי בר ייטברט:

מיום ה  10.10.19 -בעבר ברישום משפחתי של מספר ילדים ליותר מחוג
אחד של העירייה הייתה הנחה ,היום אין הנחה גם כשמדובר ב  4 -ילדים.
הצעת ההחלטה שלך :מועצת העיר מאשרת הנחות בחוגי העירייה
למשפחות הרושמות יותר מילד אחד לחוג עירוני או ילד נרשם ליותר
מחוג אחד .ה עירייה תציג את גובה ההנחות וההסדר בנדון בישיבת
מועצת העיר הבאה.

יפעת קריב:

האמת היא שאני לא רוצה לקחת פה את ה  10 -דקות ...,מאוד מאוד ברור
אני לא חושבת שגם צריך להסביר את זה .אני מציעה שנצביע.

אביבה גוטרמן:

רגע ,מאיפה את יודעת -

אתי ברייטברט:

 ...להצביע -

א ביבה גוטרמן:

אני לא יודעת שלא נותנים הנחות.

רינה שבתאי:

כן ,אני גם לא יודעת.

יפעת קריב:

כן ,זה בדוק ,זה בדוק .תקשיבי שלחתי את זה כהצעה לסדר ,אם אתם
רוצים לשנות את הנוסח תגידו שאתם נותנים הנחות ,אז תגידו מה אתם
נותנים.

נאור שירי:

לא הבנו מאיפה זה בדוק.

יפעת קריב:

מהורים .אני חייבת לציין שכל ההצעות לסדר שלי והשאילתות שלי
מגיעות מפניות של תושבים -

אמיר כוכבי:

אבל יש לך איזה שהיא אחריות לבדוק -

יפעת קריב:

אז זה מה שכתבתי ,תראו מה כתבתי פה -

עדי ברמוחה:

את בדקת את זה?

יפעת קריב:

בדקתי כן.
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עדי ברמוחה:

 ...א ומרת שלא.

יפעת קריב:

אביבה אני לא יודעת מתוקף מה היא מדברת.

אביבה גוטרמן:

לא ,אני לא יודעת .עם החינוך שאני בקשר -

יפעת קריב:

אביבה בעבר כשאת היית -

אביבה גוטרמן:

היום אין?

יפעת קריב:

כן ,כשאת היית זה היה ,הפסיקו עם זה.

אביבה גוטרמן:

אני היום מסדרת את הה נחות -

עדי ברמוחה:

היום היא גם בקשר.

יפעת קריב:

היא עושה את זה בקשר האישי שלה ,אני רוצה שזה יהיה גורף.

אמיר כוכבי:

מה זה בקשר האישי שלה?

אביבה גוטרמן:

לא.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן:

אז רגע שיענו.

אמיר כוכבי:

לא הבנתי אביבה את מסדרת הנחות שלא קיימות ל אנשים?

עדי ברמוחה:

אביבה?

יפעת קריב:

בואו נגיד את זה ככה ...אני לא רוצה לנהל על זה דיון חברי מועצת
העיר -

רינה שבתאי:

זה מתקיים.

יפעת קריב:

שנייה אני רוצה ,כנראה לא קראתם .העירייה תצי ג את גובה ההנחות
וההסדר בנדון בישיבת מועצת העיר הבאה .אין לי בעיה שתבח נו ותציגו.
אבל לא יכול להיות שיש משפחות שיש להם  4ילדים ורושמות את
הילדים שלהם ליותר מחוג אחד בעירייה ואין הנחות על יותר מחוג אחד,
ודרך אגב יש ילדים שנרשמים ליותר מחוג אחד ואין ,מה המדיניות
בנושא הזה? זה נושא מאוד מאוד חשוב ,אני חושבת שצריך לתת דיון זו
פני יה שהגיעה מהורים .עדי?

עדי ברמוחה:

אני מניחה שתקבלי אותה.

יפעת קריב:

עדי ,זו הצעה לסדר ,את רוצה לבחון את זה ,את רוצה להצביע נגד זה,
את רוצה להצביע בעד?

אביבה גוטרמן:

אוקיי ,להביא את ה -

עדי ברמוחה:

אני לא חושבת שזה משהו שמתקיים בפועל -

אביבה גוטרמן:

להב יא את הנתונים לישיבה באה.

עדי ברמוחה:

בגלל זה אני אומרת לך -
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יפעת קריב:

אני אומרת לך בעצמי ,את יודעת מה לי יש ,הילדים שלי נמצאים בהרבה
יותר מחוג אחד ,אני לא מקבלת שום הנחה ,אני גם לא מבקשת הנחה
לעצמי ,זה הגיע מתושבים .אני יכולה להגיד לך במקרה הפרטי שלי אנ י
יודעת שאין.

עדי ברמוחה:

את מכירה את הקריטריוני ם להנחות?

יפעת קריב:

אבל אני לא מבקשת ,אני מבקשת בשם תושבים שהעלו .אמרתי אני לא
מדברת על עצמי ,רק כי שאלת אני אומרת לך כדוגמא .אני מבקשת,
השאלה הזאת עלתה מתושבים -

עדי ברמוחה:

אני חושבת שאת מטעה פה.

יפעת ק ריב:

השאלה עלתה מתושבים -

אביבה גוטרמן:

אז תביאו לישיבה הבאה את הנתונים וזהו.

עדי ברמוחה:

אבל אם היא תבקש היא תקבל.

נאור שירי:

תגידי לא מינימאלי לבדוק לפני?

אביבה גוטרמן:

אבל תבדקו ,תביאו לה.

רפאל בן מרדכי:

עכשיו היא אומרת לך שזה עובדה.

אביבה גוטרמן:

זה מה שהיא אומרת ,להביא לישיבה הבאה.

יפעת קריב:

אני פונה פה למנכ"ל העירייה ,לגזבר ולראש העירייה בנושא הזה .בעבר
הייתה הנחה למי שנרשם ליותר מחוג אחד באופן גורף ,היום זה לא
קיים -

עדי ברמוחה:

זה קיים.

יפעת קריב:

גם למשפחות שקיימות יותר מ  4 -ילדים .מה אתם מצ יעים לעשות בנדון?
אני מציעה לאשר הנחות ,לבחון את זה ולבדוק את זה ולהציג את זה.

אמיר כוכבי:

עוד משהו?

יפעת קריב:

מה?

אמיר כוכבי:

עוד משהו?

יפעת קריב:

בשאלה הזאת לא ,אני מבקשת שנדון בזה.

אמיר כוכבי:

סיימת עם ה  10 -דקות? רוצה למצות אותם?

יפעת קריב:

לא ,א ני רוצה להיות מאוד עניינית מדויקת ,כולה צריך לאשר פה הנחה,
לבחון את זה .יש פה הצעה מאוד הגיונית.

רינה שבתאי:

אם שואלים אותי שאילתה או שהתושב אומר לי משהו ,אני הולכת
לבדוק במקורות לפני שאני באה להציע הצעה.

יפעת קריב:

אבל אני אומרת לך אין הנחה.

רינה שבתאי :

על סמך מה את אומרת?
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עדי ברמוחה:

אבל יושבת לידך אביבה ואומרת לך שיש.

יפעת קריב:

חבר'ה -

אמיר כוכבי:

יש עוד משהו או שאפשר לענות?

יפעת קריב:

אפשר לענות.

עדי ברמוחה:

יש הנחה ,יפעת זה לא נכון .אבל זה לא נכון.

כנרת א .כהן:

אולי מישהו אחד מסודר ,הנה הוא עו נה.

אמיר כוכבי:

אנחנו מורידים את ההצעה הזאת מסדר היום -

יפעת קריב:

למה אתה מוריד את ההצעה מסדר היום?

אמיר כוכבי:

וזאת מהסיבה הבאה :שברשות הספורט סעיף הנחות לנרשמים 10%
הנחה אוטומטי לכל אח שני 10% ,הנחה לאם חד הורית אוטומטי ,ועוד
 10%למשפחות מרובות ילדים -

יפעת קריב:

כן ,אבל זה בקונסרבטוריון?

אמיר כוכבי:

שנייה ,עכשיו אני עונה 10% ,למשפחות מרובות ילדים עם הצגת אישור,
כל הנחה נוספת דרך הנהלת רשות הספורט .אותו דבר במרכז האומנויות
דרך עמית ה רם ,אותו דבר בחברה למוסדות עם הנחה לפי קריטריונים
גם של משרד הרווחה ו גם של העירייה ,ההנחות קיימות גם הנחות רווחה
גם הנחות -

יפעת קריב:

לא ,לא ,לא ,דקה זה לא נכון ,אמיר אתה לא מדייק .אם בן אדם רושם
נגיד גם בקונסרבטוריו ן וגם בספורט הוא לא מקבל את ההנחה
אוטומטית ,וגם ואתה אמרת זה הנחות של רווחה.

מאיר חלוואני:

אמר גם וגם.

אמי ר כוכבי:

אני אמרתי שזה גם הנחות של רווחה וגם הנחות על ריבוי ילדים.

יפעת קריב:

אתם יכולים להציג את זה בצורה מסודרת ומאורגנת את הנושא הזה?

אמיר כוכבי:

זה נראה לי היה בצורה מאוד מסודרת ,בטח יחסית למי שלא טרחה
לבדוק.

יפעת קריב:

סליחה אני אומרת לך באופן חד מ שמעי ,מי שרושם ל  2 -חוגי עירייה לא
מקבל הנחה .רק אני רוצה להבין ,מי שרושם ל  2 -חוגי עירייה מקבל
אוטומטית  10%הנחה?

אמיר כוכבי:

אנחנו נוודא שיש הצלבה בין הגופים השונים של העירייה.

יפעת קריב:

לא ,אני רוצה להגיד לך ,הילדים שלי רשומים ,אני אומרת אמיתי עכשיו
של י -

אמיר כוכבי:

אז אמרתי שאנחנו -

יפעת קריב:

רשומים ליותר מ  2 -חוגים גם בקונסרבטוריו ן וגם ברשות הספורט ,והם
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לא מקבלים שם הנחה ,סימן שאין.
אמיר כוכבי:

אבל את מבינה שזה לא מה שאת שאלת.

יפעת קריב:

מה? אני שאלתי ,אני אחזור על השאלה שלי -

אמיר כוכבי:

את לא צרי כה לחזור.

יפעת קריב:

דקה -

אמיר כוכבי:

כי היא מולנו.

יפעת קריב:

אז בבקשה ,בעבר רישום משפחתי של מספר ילדים יותר מחוג אחד -

אמיר כוכבי:

אז זה שקר -

יפעת קריב:

של עירייה הייתה הנחה.

אמיר כוכבי:

ואת חוזרת עליו שוב.

יפעת קריב:

היום אין הנחה.

אמיר כוכבי:

יש הנחה ,יש הנחות בכל גוף וגוף עירוני ,רצית חידוד אם יש הצלבה -

יפעת קריב:

אבל אין הצלבה.

אמיר כוכבי:

נבדוק.

עדי ברמוחה:

הצלבה זה משהו אחר.

אמיר כוכבי:

הלאה.

יפעת קריב:

תבדקו את ההצלבה ומה תציגו את זה? תגידו את זה?

כנרת א .כהן:

זה לא מה ששאלת.

יפעת קרי ב:

אני אמרתי שאין הנחה בין כל העירייה

כנרת א .כהן:

כן ,אבל היא אומרת לפי השאלה -

אמיר כוכבי:

את בחרת לשים הצעה לסדר שהיא לא נכונה ,וזה בסדר זו הבחירה שלך,
יכולת לכוון את זה כמו שצריך ולכתוב ולבדוק ,בחרת לא זה בסדר ,זה
ירידה...

יפעת קריב:

אתה יכול לזלזל ב זה ,התוצאות מדברות בעד עצמן -

אמיר כוכבי:

ודאי ,את משקרת בהצעה לסדר וטוענת שאין הנחות -

יפעת קריב:

אמיר -

אמיר כוכבי:

אני לא מכיר מילה אחרת לאי אמירת אמת .הלאה ,מי בעד להסיר מסדר
היום?

אתי ברייטברט:

אז אנחנו נעשה הצ ב עה להסיר את ההצעה לסדר?

יפעת קריב:

משק רת כאילו אמיר -

אמיר כוכבי:

אני באמת לא מכיר הצעה אף מילה אחרת.
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יפעת קריב:

אמיר ככה אתה אומר ,דקה ,דקה ,דקה ,אני חייבת לדייק את זה ,וי סוף
סוף משהו ככה ,אמיר אז אתה אמרת ,רק שנייה אחת ,לא ,אמרת
משקרת -

אמיר כוכבי:

הלאה הנושא הבא.

יפעת קריב:

בוא נבדוק את זה ,דקה -

אמיר כוכבי:

הנושא הבא.

יפעת קריב:

אתה אומר ש -

אמיר כוכבי:

הנושא הבא ,בואי יש לך עוד הצעה לסדר שהיא לא רלוונטית למציאות -

יפעת קריב:

יש לי  10דקות.

אמיר כוכבי:

אין לך  10דקות כי כששאלתי וויתרת עליהם ,אל תגזימי.

יפעת קריב:

אני 10 ...דקות.

אמיר כוכבי:

הלאה.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה את הסרת -

אמיר כוכבי:

את יכולה בהצעה לסדר הלא רלוונטית הבאה שלך להשתמש ב  10 -דקות
גם לדבר הזה.

יפעת קריב:

אמיר ,אמיר תקשיב אתה לא יכול לזלזל -

אמיר כוכבי:

תכף יסבירו לך למה היא לא רלוונטית ,הלאה.

יפעת קריב:

בסדר גמור.

אתי ברייטברט:

בואו נמשיך -

יפעת קריב:

תסביר את זה להורים ,ההורים מקשיבים לך -

אמיר כוכבי:

אני אסביר להורים עד כמה את מורחת אותם בהחלט.

יפעת קריב:

אוי נו אמיר.

אמיר כוכבי:

קדימה ,נו די אבל אי אפשר לכתוב סתם שקרים.

יפעת קריב:

אבל תנסה לענות על שאלות -

אמיר כוכבי:

אבל את לא יכולה סתם לכתוב שקרים -

יפעת קריב:

אמיר ,אני יכולה לדבר?

אמיר כוכבי:

יש לך אחריות כנבחרת ציבור גם לבדוק את הדברים שאת אומרת.

יפעת קריב:

אמיר האחריות שלך כראש עיר -

אמיר כוכבי:

את לא יכולה פשוט לזרוק -

יפעת קריב:

אני אפילו לא רוצה להשתמש בביטוי הנמוך שאתה משתמש בו -

אמיר כוכבי:

את לא יכולה פשוט לזרוק מה שבא לך -
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יפעת קריב:

אמיר זה שאלות של תושבי העיר.

אמיר כוכבי:

זה לא עובד ככה .אבל גם תושבי העיר -

יפעת קריב:

אמיר גם אתה לא יכול לזרוק שתגיד תהיה ועדת הקצאות למד"א עוד
שבועיים ואין ועדת הקצאות -

אמיר כוכבי:

אבל את לא יכולה לייצר -

יפעת קריב:

אתה לא יכול להגיד יש ספרי תנ"ך בכל בתי הספר ואין -

אמיר כוכבי:

את לא יכולה לבוא ולהגיד קיבלנו שאילתה ואנחנו לא בודקים ,אנחנו
מעלים הצעה לסדר ,זה כלי שלך חבל.

יפעת קריב:

אמיר את מד"א את מורח כל כך הרבה -

אמיר כוכבי:

אין בעיה יפעת זה הכלי שלך ,ככה את רוצה לבזבז אותו זה הבחירה
שלך.

יפעת קריב:

אתה יורד לשפה נמוכה ,אני לא יורדת לשפה -

אמיר כוכבי:

קדימה.

אתי ברייטברט:

חברים אני מעלה להצבעה -

יפעת קריב:

אז רק אני רוצה -

אתי ברייטברט:

להסרת הנושא -

אמ יר כוכבי:

העלינו כבר ,עלה הלאה.

אתי ברייטברט:

אני לא עשיתי ספירה של כולם .מאיר ,רן ,רינה ,אביבה?

יגאל שמעון:

מה זאת אומרת?

אתי ברייטברט:

תצביעו מי בעד?

יפעת קריב:

תצביעו נגד.

רפאל בן מרדכי:

אני לא בעד.

אתי ברייטברט:

לא בעד .ארנון ,כנרת ,עדי ,נאור ,יע ל ואמיר .מי נגד?

יפעת קריב:

אנחנו.

אתי ברייטברט:

יגאל ,יפעת ,אביבה ו -

אביבה גוטרמן:

לא ,אני לא נגד.

יגאל שמעון:

אנחנו בעד לתת הנחות.

יפעת קריב:

אביבה את לא נגד -

אביבה גוטרמן:

לא ,כי יש הנחות.

יפעת קריב:

אין הנחות ,רק לרווחה.

רינה שבתאי:

יש הנחות.
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י גאל שמעון:

היא אומרת שלא.

רפאל בן מרדכי:

אני נמנע.

יגאל שמעון:

אתם לא נותנים תשובה.

רן יקיר:

רפי נמנע.

==============================================================
הצבעה :הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב בנושא הנחות בחוגי העירייה למשפחות הרושמות
יותר
מילד אחד לחוג עירוני
 10בעד
אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,כנרת אלישע כהן ,מאיר חלוואני,
עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ,ארנון אברמוב,
 2נגד יגאל שמעון ,יפעת קרב
 1נמנע – רפי בן מרדכי
החלטה מס' : 174/19
מועצת העירייה דוחה את ההצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב בנושא הנחות בחוגי העירייה למשפחות
הרושמות יותר מילד אחד לחוג עירוני.

==============================================================
אתי ברייטברט:

הלאה נמשיך לסעיף הבא.

רן יקיר:

רגע אתי ,רפי נמנע.

רינה שבתאי:

נותנים תשובה מדויקת ,הוא אמר שהוא יבדוק אם בהצלבה -

יפעת קריב:

הוא לא אמר שהוא יבדוק בהצלבה .הוא אמר שאני משקרת ויש הנחות -

רינה שבתאי:

לא ,הוא ענה לך תשובה ,ואז כתוצאה מזה הוא אמר את מה שהוא אמר.

יפעת קריב:

הוא אמר שההצעה לסדר שלי היא שקר.

רינה שבתאי:

אז אני חייבת להגיד שהשמיעה שלך מאוד סלקטיבית.

יפעת קריב:

תודה רבה שיש פרוטוקול ,אנחנו נבדוק את זה רינה.

רינה שבתאי:

אין בעיה תבדקי.

יפעת קריב:

הוא אמר שההצעה לסדר היא שקר.

אמיר כוכבי:

אמרתי שאני לא מכיר מילה אחרת לאי אמירת אמת ,את יכולה לתקן
אות י.

יפעת קריב:

אוקיי ,אז מה שאתה אומר שהאמירה לסדר היא שקר.

רינה שבתאי:

אחרי שהוא נתן לך את כל הנימוקים הרלוונטיים ואמר לך שיבדוק את
ההצלבה.

יפעת קריב:

אבל זה לא קורה.
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אתי ברייטברט:

אנחנו ממשיכים להצעה -

יפעת קריב:

אבל זה לא קורה .מישהו פה בטוח משקר ,אז בואו נבדוק מי.

אתי ברייטברט:

יפעת בואו נתקדם.

רינה שבתאי:

אני חייבת להגיד שזה מאוד מלאה ,בואו נמשיך.

אתי ברייטברט:

אנחנו עוברים להצעה לסדר הבאה -

יפעת קריב:

אני מצטערת שמלאה אותך -

רינה שבתאי:

לא ,לא ,מלאה אותי הצורה שאת מתבטאת ומתנהלת פה.

יפעת קריב:

סליחה אני העליתי את זה בצורה מאוד עניינית ,סליחה רינה אני העליתי
את זה בצורה מאוד עניינית -

רינה שבתאי:

קיבלת תשובה עניינית.

יפעת קריב:

אני אפילו לא ביקשתי את ה  10 -דקות ,לא נכון אמרו לי שאני משקרת -

רינה שבתאי:

וקיבלת תשובה עניינית והמשכת לקשקש.

 . 3הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום 10.10.19
אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברת המועצה יפעת קריב מיום  . 10.10.19חברת מוסדות
אחראית על הצהרונים בגני הילדים תדאג להפסיק את השינוע לארוחות
הצהריים בצהרונים בכלי פלסטיק ,דבר המוביל להרעלה קולקטיבית,
כמובן זה בנוסף ל אכילה בצהרונים בכלים רב פעמיים.

יפעת קריב:

אני מקווה שהילדים לא אוכלים את האוכל הזה.

אתי ברייטברט:

האוכל יגיע לצהרונים במכלי נירוסטה השומרים את המזון בריא ובטוח.
הצעת ההחלטה :מועצת העיר מחליטה שהאוכל לצהרונים יגיע במיכל
נירוסטה ויופסק לאלתר השינוע במכלי פלסטיק של אוכל חם המסכן את
בריאות ילדינו .אני חושבת שיהיה מיותר לקרוא את כל ההסבר -

יפעת קריב:

מה פתאום ,ברור שזה לא מיותר .בתשובה הקודמת אמרו לי שלא שמתי
הסבר -

אתי ברייטברט:

את רוצה לקרוא?

יפעת קריב:

ולכן הוא קרה לה שקרי .לתשובה הזאת שמתי הסבר ,אז את רו צה
לקרוא את זה?

אתי ברייטברט:

לא ,לא ,שנייה -

יפעת קריב:

בבקשה תסבירי ,לא ,לקרוא ,יש לי  10דקות.

יעל עבוד ברזילי:

את יודעת להגיד מאיפה לקחת את ההסבר הזה?

יפעת קריב:

מההורים ...את הבקשה.

יעל עבוד ברזילי:

לא ,כי זה חלק מהתשובה -
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רן יקיר:

בדקת אותו?

יפעת קריב:

כן.

נאור שירי:

קראת את זה?

יפעת קריב:

כן.

יעל עבוד ברזילי:

שאנחנו הולכים לענות לך.

יפעת קריב:

בבקשה תקראו.

נאור שירי:

תקראי.

יעל עבוד ברזילי:

אני קראתי.

נאור שירי:

קחי  10דקות תקראי את זה.

יפעת קריב:

קראתי ושמתי.

עדי ברמוחה:

אבל זה ההסבר שלך צריך להיות.

יפעת קריב:

בואו תקשיבו עד הסוף.

נאור שירי:

זה קופי פייסט ,אפילו את ה  PDF -מהקופי פייסט לא הורדת.

יפעת קריב:

תקשיב רגע אחד -

נאור שירי:

אז תקראי.

יפעת קריב:

אז בבקשה בואי תקראי.

אתי ברייטברט:

אני אקריא לכם את זה מהר.

יפעת קריב:

בואו תקראו.

עדי ברמוחה:

לא ,אבל זה  10דקות של ההסבר -

יפעת קריב:

אז חבר'ה אני נותנת לה לקרוא את זה ב  10 -דקות של ההסבר.

עדי ברמוחה:

אבל זה את צריכה לעשות את זה.

אתי ברייטברט:

זה ה  10 -דקות שלך.

יפעת קריב:

אבל זה חלק מההצעה לסדר.

עדי ברמוחה:

אבל ההסבר הוא שלך יפעת.

אתי ברייטברט:

אין מה לקרוא כשהם קיבלו את החומר ויכלו לעיין בו.

יפעת קריב:

אוקיי ,אז אני אסביר לכם .תקשיבו על פי תקנות משרד בריאות הציבור
חל איסור על שימוש באריזות מזון העלולות להעביר חומר מזיק" .לא
יארוז אדם ,לא יחזיק ,לא ימכור ולא ישווק מזון אלא באריזה שאינה
מעבירה כל חומר העלול להזיק לבריאות האדם ,ולא יכילה במגע עם רעל
או כימיקל מזיק או עם כל חומר אחר שאינו מזון ,העלול להזיק
לבריאות האדם ".אנחנו יודעים היום שאריזות פלסטיק עלולות להזיק,
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יש הרבה מאוד רשויות מקומיות שהפסיקו לשנע מזון לצהרונים
באריזות פלסט יק.
אמיר כוכבי:

איזה?

יפעת קריב:

הדרישות הפרטניות המבטיחות כי אריזות פלסטיק הבאות במגע עם מזון
 /משקה מקיימות את תקנות בריאות הציבור ,המפורטות בתקן הישראלי
. 5133

נאור שירי:

. 5113

יפעת קריב:

 . 5113תקן זה חל על חומרי פלסטיק ומוצרי פלסטיק הבאים במגע עם
מז ון ומשקאות .אני רוצה לומר שמתוך השיחות עם ההורים שמעורבים
בזה -

נאור שירי:

תקראי יפעת.

יפעת קריב:

שנייה אני ממשיכה ,אני אגיד יש לי  10דקות ,אל תדאג .אני אומרת
השינוע של מוצרי המזון לצהרונים היום לא עובד על פי התקן הזה,
התקן הזה לא קיים ,חברות המזון שמביאו ת את המזון בפלסטיק
לצהרונים לא עובדות על פי התקן .התקן הזה הוא אימוץ של חקיקה
אירופאית ,אתם יכולים להמשיך ולקרוא את זה ,בכל מקרה אני רק אגיד
שככה :היום בעצם מוצרי הפלסטיק ,טוב אני אקרא לכם את הכול .תקן
ישראלי  5113הוא אימוץ של החקיקה האירופאית הנוגעת לאריז ות
פלסטיק הבאות במגע עם מזון או משקאות .במהלך שנת  2016עברה
החקיקה האירופאית תהליך של עדכון משמעותי .בעדכון הזה הורחבו
הבדיקות הכימיות למזהמים אשר לא נבדקו בגרסת התקן הקודמת .וכן
הוחמרו הערכים המרביים המותרים של זליגת כימיקלים מסוימים
מחומרי ארי ז ה אל המזון ואל המשקה .אני אגיד שמה שקורה ,כדי לא
להמשיך ולקרוא את זה ,שאנחנו נמצאים היום בסכנה .יש קבוצה של
הורים בהוד השרון שמבקשת תשובות מהעירייה .לדעת מדוע חברות
ההסעדה ,זאת ספציפית שמביאה את האוכל לצהרונים ממשיכה להביא
אותם בכלי פלסטיק ולא בכלי נירוסטה .ונכון שי ש פה תהליך היום של
העירייה שמדבר על מעבר לכלים רב פעמיים ,זה לא קשור לזה ,זה
פיילוט במספר גני ילדים ,אבל אנחנו רוצים לדעת וההורים מבקשים
לדעת מה עושים כדי שאחד או שהכלים יגיעו בתקן  5113או שהם יעברו
לכלי נירוסטה ,וזאת הבקשה.

נאור שירי:

סיימת?

יפעת קריב:

כן .מסיימת בשלב הזה -

יגאל שמעון:

רגע ,יש דיון.

יפעת קריב:

אתה רוצה? כן.

נאור שירי:

מה זה דיון?
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אמיר כוכבי:

אין ,אין דיון .ההצעה תוסר מהסדר מיד אחרי ש -

יגאל שמעון:

אבל אי אפשר ,אתה לא יכול.

אביבה גוטרמן:

אבל אם עוברים לאכול ירוק אז באמת -

אמיר כוכבי:

מיד אחרי שנאור יסביר

אביבה גוטרמן:

יש בעיה לגבי הפלסטיק -

נאור שירי:

אולי תשמעו -

רן יקיר:

אביבה לא שמעת את ההסבר של נאור ,יו"ר חברת מוסדות.

אביבה גוטרמן:

אז רגע.

יפעת קריב:

כן ,מה ההסבר?

נאור שירי:

אוקיי ,אני מבקש אבל לפני שאני מתחיל שאת נותנת לי לסיי ם גם אם
אני אעצבן אותך ,כמו שנתתי לך ,כי גם עצבנת אותי .קודם כל אני רוצה
להגיד לך מזל טוב ,זו ישיבת מועצה הראשונה שאת מסיימת במלואה,
ואני מאוד שמח.

מאיר חלוואני:

חכה זה עוד לא נגמר.

יפעת קריב:

תודה על הציון.

נאור שירי:

לא ,אני רציני.

יפעת קריב:

תודה על הציון.

נאור שירי:

אבל אמרתי תני לי לסיים ,תסבלי גם אני סבלתי נשבע.

יפעת קריב:

לא ,אבל אמרתי לך תודה.

נאור שירי:

סבבה .קודם כל כשאת עושה הצעה לסדר -

יפעת קריב:

אני מקבלת ציונים אז אולי יש עוד.

נאור שירי:

אני לא נותן לך ציונים ,אני אומר מזל טוב.

יפעת ק ריב:

אוקיי.

נאור שירי:

זה גם בפרוטוקולים שאת לא נמצאת בכל הישיבות.

יגאל שמעון:

אתם ביש עתיד ביחד הייתם ,מה קרה לכם אתם?

יפעת קריב:

אבל כמו שהוא מתהפך עליי ככה הוא התהפך יום אחד גם אמיר ועל
כולם -

יגאל שמעון:

מה אתם עושים צחוק?

יפעת קריב:

זה התנהגות של בן אדם ,זה דפוסי התנהגות ,זה פשוט יעבור ממני
למישהו אחר ,ייקח קצת זמן .כן בבקשה.

נאור שירי:

אני יכול לסיים?
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יפעת קריב:

כן בטח.

נאור שירי:

אוקיי.

יפעת קריב:

עניתי לו.

יגאל שמעון:

הוא זוכר שהיית חברת כנסת?

אתי ברייטברט:

יפעת ,יפעת ,רק ברשותך כשהוא מדבר  ,תסגרי את המיקרופון שלך -

יפעת קריב:

לא ,למה? אני...

נאור שירי:

לא ,את לא ,זה העניין אני מבקש שלא.

אתי ברייטברט:

כשהוא מדבר יש רחשים -

נאור שירי:

תנסי באמת פעם אחת להקשיב.

כנרת א .כהן:

אפשר לנהל פה את הדיון ענייני אבל? אנחנו כולנו עייפים והשעה
מאוחרת -

נאור שירי:

קודם כל מה שהעתקת -

כנרת א .כהן:

די חאלס מה זה מצחיק אותך.

יפעת קריב:

כמו שאמרתי אני מבקשת אל תזלזל בהורים ששלחו את זה.

נאור שירי:

אני לא מזלזל ,אני מדבר עליך.

יפעת קריב:

ההורים שלחו ,אני לא רוצה להגיד את השם שלהם.

נאור שירי:

אני מדבר עליך.

יפעת קריב:

העברתי את זה כמו שהם שלחו.

נאור שירי:

אני מדבר עליך.

אתי ברייטברט:

יפעת ,בואי ניתן לו לסיים.

יפעת קריב:

אני מתקנת אותו.

רינה שבתאי:

זה בדיוק חלק מהבעיה שהעברת את זה כמו שהם שאלו.

נאור שירי:

זה מצחיק בעיניי ,כי אם היית באמת קוראת את התשובה בסוף ,היית
מגלה שמה שכתבת פה זה בעצם התשובה לשאילתה שלך או להצעה לסדר
שלך .קודם כל הפייק ניוז הראשון שלך הוא שאפילו לא טרחת לבדוק מה
התקן שבו משנעים את האוכל של הילדים .התקן הוא -

יפעת קריב:

אתה לוקח אחריות?

נאור שירי:

אני הבאתי לך את התקן ,בניגוד אליך א ני בודק .אם היית סתם באמת
מעניין אותך וההורים היו פונים אליך ,והיית אומרת אולי באמת יש פה
איזו הרעלה ,אז היית עושה איזה צעד של לדבר ,להתקשר ,לשאול ,לברר,
ואז היית רואה את התקנים המחמירים ,שאגב הישראלי הוא בין
המחמירים בעולם ,והוא לא רק מסתפק בתקן האירופאי ,תמתיני עד
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הסוף ,והוא התקן של  5113זה התקן .יש תקן שמדבר על טמפרטורות,
התקן נבדק אחת לשנה גם בבישול גם במזיגה וגם בצלחת ,כל התהליך
נבדק יש הזרקה מיוחדת עושים את זה ,הפלסטיק נשטף ,כל מה שרשמת
פה זה פשוט לא נכון.
יפעת קריב:

בסדר גמור ,אז אתה לוקח על אחריותך שהאוכל שמגיע לצהרונים בהוד
השרון הוא על פי התקן בכלים .זה מה שאתה בעצם אומר.

נאור שירי:

זוכרת שאמרתי לך לתת לי לסיים? זה כל מה שמעניין אותך.

כנרת א .כהן:

אבל את חייבת לתת לו לסיים.

יפעת קריב:

רק השאלה ,נורא פשוטה השאלה הזאת -

נאור שירי:

כל מה שמעניין א ותך ומאפיין את השאלות שלך -

יפעת קריב:

זה נורא פשוט -

נאור שירי:

זה פשוט לייצר איזו כותרת כן או לא -

יפעת קריב:

שום כותרת כן או לא.

נאור שירי:

אין לך מושג בכלל על מה את מדברת ,זה עצוב.

יפעת קריב:

נאור ולך יש מושג בהכל

נאור שירי:

כן ,לא ,אני פשוט לומד ,א ני פשוט לומד.

יפעת קריב:

נאור הגאון זה בסדר גמור.

נאור שירי:

את מעתיקה ממשרד הבריאות ,את עושה קופי פייסט -

יפעת קריב:

ברור.

נאור שירי:

העתקה של ה  PDF -את אפילו לא מורידה -

אמיר כוכבי:

התקן של משרד הבריאות שהחברה הזאת עומדת בו.

נאור שירי:

זה תקן של משרד הבריאות שיש אותו בצהרונים ואת אפילו לא כאילו
קוראת ,אני אומר לך אני לא יודע איך אפשר להתנהל ככה.

יפעת קריב:

נאור ,בהוד השרון לא עובדים על פי התקן הזה -

נאור שירי:

ברור שכן.

יפעת קריב:

לא עובדים -

נאור שירי:

ברור שכן ,הוד השרון זה לא הוד השרון זה לאנץ' טי ים -

יפעת קריב:

אתה מתחייב שכן?

נאור שירי:

לאנץ' טיים תקשיבי -

יפעת קריב:

כל הצהרונים מגיע על פי התקן?

נאור שירי:

תקשיבי ,תקשיבי -
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יפעת קריב:

תתחייב לפרוטוקול.

נאור שירי:

תקשיבי -

יפעת קריב:

תתחייב לפרוטוקול.

נאור שירי:

את לא ,את לא ,את לא ,אי אפשר ,אי אפשר ,אי אפשר להתייחס אליך
ברצינות.

יפעת קריב:

אתה מתחייב? תתחייב תגיד שכן.

נאור שירי:

אני אומר לך שכן ,יש פרוטוקול שומעת? פרוטוקול -

עדי ברמוחה:

זו פעם אחרונה שאנחנו מאריכים ישיבה -

נאור שירי:

זה לא רק אני ,זה  50,000מנות כל יום -

עדי ברמוחה:

זה לא אנו שי ,זה לא אנושי ככה -

נאור שירי:

שיוצא לחצי מדינה -

עדי ברמוחה:

אני מצטערת ,מצטערת.

נאור שירי:

זה לאנץ' טיים החברה ,את מוזמנת אגב ,אנחנו עושים סיורים מידי
שבוע -

יפעת קריב:

אז אתה מתחייב?

כנרת א .כהן:

אבל מה הקשר למתחייב -

נאור שירי:

את מוכנה להקשיב?

כנר ת א .כהן:

את לא שומעת את התשובה -

נאור שירי:

אמרתי לך אלף פעם שאני מתחייב ,את לא מקשיבה .אז אנחנו עושים
סיורים -

רינה שבתאי:

תני לו לסיים פעם אחת ,תני לו לדבר ,שומעים אותך כל הערב.

יפעת קריב:

רינה די את יכולה לדבר -

רינה שבתאי:

די ,לא די ,תירגעי מספיק.

י פעת קריב:

רינה את יכולה להעלות הצעות לסדר.

רינה שבתאי:

אני לא צריכה להעלות ,בצורה שאת מעלה אני בטח לא אעלה -

נאור שירי:

יפעת תקשיבי -

רינה שבתאי:

תני לו לסיים לדבר ,הוא מסביר לך.

נאור שירי:

את רושמת דברים לא נכונים -

יפעת קריב:

אני מקשיבה ,אבל אתה לא עונ ה לשאלה.

אמיר כוכבי:

ענה על השאלה ,אמר יש תקן ישראלי ,החברה עומדת בו -

יפעת קריב:

אנחנו יודעים שיש תקן ישראל.
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אמיר כוכבי:

חברת לאנץ' טיים -

רינה שבתאי:

די יש גבול.

אמיר כוכבי:

היא חברה -

נאור שירי:

הבאתי את מכון התקנים הישראלי -

אמיר כוכבי:

אגב חברה מקו מית מוצלחת מאוד ,משתמשים בה בכל הארץ ,החברה
לדעתי ה -

עדי ברמוחה:

הטובה ביותר בארץ.

אמיר כוכבי:

הגדולה ביותר.

רינה שבתאי:

והטובה ביותר.

נאור שירי:

 50,000מנות יומיות ...

אמיר כוכבי:

גם מוודאים את הדברים ,גם זה ,גם זה ,גם זה ,במקביל בגלל השיח על
כלים רב שימושיים ,אגב לא מהכיוון בכלל של בטיחות ,אלא מהכיוון של
פלסטיק ,מהכיוון של פלסטיק יש שיח עם החברה לא רק שלנו של עוד
רשויות להחליף את כלי ההגשה ,למה? כי כלי ההגשה שהם מביאים
איתם היום הולכים לפח ומייצרים -

נאור שירי:

פסולת.

אמיר כוכבי:

פסולת שהיא בלתי נסבל ת בתפיסה שלה ומותאמת למה שהיה פעם.
החברה מבינה את השינוי בתפיסה ועושה מאמצים להיערך ,א' היא
נמצאת עכשיו בחוזים ומכרזים שכבר נסגרו והיא באמצע שנה ,וגם
לחברה כזאת בהיקפים כאלה קשה להיערך לרצונות חדשים שפתאום
עולים מרשויות ,אבל אין קשר לנושא הבטיחות שעומדים פ ה בתקנים
הכי מחמירים ,והם גם נבדקים גם על ידי משרד הבריאות לא רק על
ידינו.

יפעת קריב:

אז נאור ההורים ביקשו -

נאור שירי:

רגע ,אני רוצה לסכם ולהגיד ,בעיניי הה צעה לסדר הזו מסכמת את
הפעילות שלך כחברת מועצה .עכשיו אני רוצה להגיד -

יפעת קריב:

עכשיו עוד הפעם ציו ן?

נאור שירי:

למה? אני לא נותן ציון ,אני נותן את דעתי.

יפעת קריב:

נאור המלך -

נאור שירי:

מותר גם לי ,מותר לי -

יפעת קריב:

אנחנו לא בציונים ,לא אתה לי ,ולא לך -

נאור שירי:

בסוף הציבור בהוד השרון בחר בך -

יפעת קריב:

ההורים העלו את השאלה הזאת -
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נאור שירי:

ו מה שאת עושה זה בעצם מועלת בתפקיד שלך.

אתי ברייטברט:

נאור אנחנו נסיים -

נאור שירי:

וזה הכול.

יפעת קריב:

 ...עכשיו שסיימת את דעתך -

אתי ברייטברט:

אנחנו רוצים להסיר -

יפעת קריב:

 ...אחריותך הנושא הזה.

נאור שירי:

זה מביא.

יפעת קריב:

זה על אחריותך...

נאור שירי:

פייק ניוז.

אתי ברייטברט:

אנחנו רוצים להסיר את ההצעה מסדר היום אני מעלה להצבעה ,מי בעד?

יפעת קריב:

ממש.

אתי ברייטברט:

מאיר ,רן ,רינה -

נאור שירי:

פייק ניוז.

יפעת קריב:

תפנה להורים שמעלים את זה ,הם ירצו להיפגש איתך...

אתי ברייטברט:

ארנון ,כנרת ,עד י ,נאור ,יעל ואמיר .מי מתנגד?

יפעת קריב:

אתה ניהלת לשכה -

נאור שירי:

את יכולה להמשיך ,זה מכה קלה ...בעיניי...

אתי ברייטברט:

את בעד אביבה? אביבה גם .מי מתנגד? מי מתנגד?

נאור שירי:

את קשקשנית.

יפעת קריב:

בסדר גמור.

אתי ברייטברט:

אין מתנגדים?

נאור שירי:

קשקשנית.

אתי ברייטברט:

יפעת? תהיו קשובים ,מי מתנגד?

נאור שירי:

יש כאלה שזיהו את זה...

אתי ברייטברט:

להסיר את זה מסדר היום.

יפעת קריב:

אני מתנגדת זה ברור.

אתי ברייטברט:

ויגאל?

נאור שירי:

מה יגאל גם אתה מתנגד?

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