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א .שאילתות של חברי המועצה.
ב .אישור אמנת ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.
ג .מינוי דירקטור בדירקטוריון תאגיד מי הוד השרון בע"מ
ד .בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל-א.י.
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א ת י ברי יטברט:

ערב טוב לכולם .ערב טוב לחברי המועצה ,לכל הנוכחים
כאן באולם ,אווירה קצת פורימית ,ערב חג פורים.
אנחנו פותחים היום את ישיבת המועצה מן המניין 3-21
לתאריך ה  , 24.2.2021 -לפני סדר היום נעביר את רשות
הדיבור לראש העירייה ,מר אמיר כוכבי לעדכונים .

יגאל שמעון :

א יך זה  3 - 21מן המניין?

אתי ברייטברט:

זאת הישיבה השלישית ,לא מן המניין ,זאת ישיבה 3 -
 , 21אבל ישיבה מן המניין לשנת  ' 21זאת הישיבה
השלישית.

יגאל שמעון:

כאילו אחת הייתה לא מן המניין.

אתי ברייטברט:

הן נספרות.

אמיר כוכבי:

ערב טוב ,אני מרגיש כמו בחלומות האלה שאתה ילד
ואתה היחיד שמגיע בבוקר לגן עם התחפושת.

יגאל שמעון :

בחיאת אמיר תוריד את זה ,בחיאת.

אמיר כוכבי:

אני החלטתי שערב חג.

נדב דואני :

נשמעת מצוין.

אמיר כוכבי:

אנחנו כאן בערב חג ,חג פורים .היה לנו היום יום שמח
גם במוסדות החינוך עם מפגשים פרונטליים ,החלפת
מש לוחי מנות על פי תקנות התו הסגול ,הירוק ,הכחול.
כל תו שלא יהיה .אני אתחיל שניה לפני הקורונה דווקא
בעדכון בנוגע לשריפת הקטנועים של עיריית הוד השרון.
שלושה קטנועים שנשרפו ,הוצתו ,בכניסה למבנה
העירייה .לשמחתנו ואחרי עבודה מאומצת של תחנת
כפר סבא  ,ואחרי עבודה מא ומצת של תחנת כפר סבא ,
אתמול עודכנתי שנעצרו כ שני חשודים במעשה ,שניהם
לא תושבי העיר .כמובן זה לא אומר כלום על המניע,
החקירה עדיין מתקיימת ולכן אין יותר מדי מה
להוסיף  ,חוץ מלברך את המשטרה על העבודה הרצינית
שלה  ,בניסיון להבטיח שכל פגיעה בריבונות ,כל ניסיון
לאי ים על הריבונות של העירייה יענה בצורה הכי
רצינית .כאילו ,לא כאילו ,כי זה פשוט ניסיון להלך
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אימים על סמלי שלטון  ,ואני שמח שלמרות הזמן שעבר
המשטרה לא ויתרה למרות משימותיה הרבות ,הצליחו
להגיע לאותם שני חשודים  ,ו אני מאמין ומקווה
שהחקירה גם תוביל למציאת השולחים  ,ושאנחנו
כעירייה נמשיך לאכוף על פי חוק ועל פי דין  ,ולדעת
שגם האנשים שלנו מוגנים וגם שמשטרת ישראל ש עושה
את העבודה שלה כדי לוודא שכל מי ששומר על החוק ,
באמת עושה את זה כשהוא מוגן מאיומי אותם מפרי
חוק .מבחינת עדכון הסטטוס היומי שלנו לגבי
התפשטות נגיף הקורונה ,א נחנו כרגע היום עם 179
חולים בפועל 2,280 ,מחלימים 340 ,בערך בבידוד .צבע
הרמזור שלנו הוא  , 3.68זה הניקוד ,הצבע הוא ירוק .עד
כמה הדבר הזה שברירי אנחנו רואים כולנו ,לא יודע אם
כולם כבר הספיקו להתעדכן ,אבל אירוע בגן עירייה עם
תלמיד/תלמידה שנדבקו בבית  ,ומהרגע שה ם אומתו כל
הגן נשלח לבידוד ולבדיקות  ,ו אז כבר כ  20 -ילדים
מאומתים .אנחנו רואים בנתונים שחשוב להגיד את זה
מובהקות ברורה וחזקה מאוד בין מצב המאומתים
המחוסנים שנמצא בירידה מתמדת ,או אם לדייק
אוכלוסיות הגיל שבהן אחוזי החיסון גבוהים מאוד,
אנחנו רואים ירידה מובהקת במצב התחלואה
באוכלוסיות הללו ,אנחנו רואים עלייה ברורה מאוד
באוכלוסיות שלא מתחסנות .אני מזכיר שכרגע גילאי 0
עד  16לא מקבלים חיסון ,בנוסף ,למרות שבימים
האחרונים כבר התחילו לדבר אחרת ,גם מאומתים
שיצאו מהמצב כרגע לא מקבלים חיסונים  .אחוזי
החיסון שלנו כרגע שמים לנו אתגר של למצוא את אותן
אוכלוסיות שבחרו לא להתחסן ולייצר איתן שיח
בנושא .אני לא מאמין בכפייה ,בוודאי לא בדבר כזה
שנוגע לגוף האדם .אני כן מאמין בהסברה ,אני כן
מאמין בעידוד ,אני כן מאמין במדע ובנתונים שלו ,
ואנחנו רואים גם מהבדיקות שנעשות על ידי קופות
החול ים את כמות ההתאמה שאנחנו רואים בעיר בין
כמות החיסונים לירידה בתחלואה .אנחנו פועלים
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ובשבוע הבא יהיה יום מרוכז לאימהות צעירות ,נשים
בהריון מתוך מטרה  ,אחרי שהובהר מעל לכל ספק
שלמרות כל הדיונים שהיו בהתחלה שזה בטוח  ,כן לתת
להן את התמיכה הזאת כדי להתחסן ,אנחנו כן מחפשים
את האוכלוסיות שבין גילאי  40ל  55 -שעדיין מהססות,
המצב שלנו הוא מצב טוב מבחינת החיסונים ,הוא יכול
להיות טוב יותר .אני חושב שאנחנו כנבחרות ונבחרי
ציבור צריכים לעשות את מה שאנחנו יכולים  ,כדי
להשתתף בשיח הזה באופן מכובד ומכבד ,כזה שלא
כופה ,אבל כן מסב יר את החשיבות של הדבר גם לחזרה
שלנו כפרטים לשגרה וגם כקהילה .נאמר לי היום
שהכנסת אישרה את העברת נתוני ,פרטים אישיים של
אנשים שבחרו לא להתחסן לרשויות מקומיות ועוד כל
מיני גופים .הנטייה הטבעית שלי היא לא לעשות בזה
שימוש ,אני חושב שזאת חדירה קשה לפרטיות של
הא נשים .אמרתי את זה גם בשלטון המקומי ,אני חושב
שאנחנו לא נמצאים במקום הזה  ,שהרשות צריכה
לבלוש אחר החלטות אישיות כאלה ואחרות  ,גם אם
אנחנו מבינים שיש להחלטות הללו משמעויות,
משמעויות על כלל החברה  ,ולכן אני כן מחדד שאנחנו
צריכים לעשות הכל ,כדי לייצר את ההסברה ,כ די לייצר
את השיח .היה לנו גם אירוע מצולם מאוד אפקטיבי עם
תושב העיר ,משנה למנכ"ל משרד הבריאות ,פרופסור
איתמר גרוטו שענה על הרבה מאוד שאלות ,הפיג הרבה
מאוד חששות וראינו פידבקים מאוד טובים .קיימנו דיון
ווטסאפ עם עמותת "מידת" שמקדמת מידע לעולם
הרפואה בכלל והחי סונים בפרט  ,וגם שם היה שיח מאוד
פורה  ,ונקבע דיון מועצה כזה נוסף שהוא כמובן פתוח
לכולם .אפשר להגיד שהמצב עדיין שברירי  ,אבל אנחנו
באמת משתדלים בכל האפיקים הרלוונטיים לחדד את
ההבנה ,אנחנו פועלים להיכנס לתוכנית 'מגן חינוך'
שתאפשר לנו לייצר בדיקות רצופות ,בדיקו ת 'פול'
רצופות במוסדות החינוך שלנו ,כדי לקטוע שרשראות
הדבקה .ואני מזכיר שוב את חשיבות הבדיקות ,בסופו
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של דבר הן גם מגלות לנו גם תחלואה סמויה ומאפשרות
לקטוע את שרשראות ההדבקה ,וגם הן מדד מרכזי
בציון הרמזור  ,ולכן הדבר הזה הוא משמעותי
מבחינתנו .זהו מבחינת ה  . -מה? את רוצה להרים כוסית
בהתחלה ,אתי? נרים כוסית בהתחלה.
אתי ברייטברט:

נשקה אותם קצת ,לפני .עדלאדיא.

אמיר כוכבי:

מזל שאת אמרת את זה .שלא יגידו שאני פה.

אתי ברייטברט:

ב הומור  ,הכל מותר היום.

אמיר כוכבי:

אז באמת נרים כוסית גם לחג שמח ,לעובדות ועובדי
העיריי ה .לחברות ולחברי מועצת העיר ,למשפחות
שלכם .ההתנדבות שלכם היא לא מובנת מאליה בעיניי
וגם הנוכחות כאן הערב היא חשובה ,לכן אני שמח
שכולנו כאן ביחד ומבלים אל תוך הלילה.

אביבה גוטרמן:

נקווה שלא.

אמיר כוכבי:

ואם נצטרך נביא עוד יין.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא .יש בילו יים יותר מעניינים.

אמיר כוכבי:

אלא אם מישהו רוצה איזה דבר תורה.

יגאל שמעון:

חיים שאבי.

אמיר כוכבי:

באמת הזדמנות חיים ,אני שמח לראות אותך שוב כאן,
הרבה בריאות.

חיים שאבי:

תודה ,תודה.

אמיר כוכבי:

לך נאחל שוב בריאות טובה לאלו שנבצר מהם להגיע
כאן הערב ,שי היה לכולנו חג פורים שמח.

דוברים:

לחיים .בריאות .לחיים .בריאות.

אתי ברייטברט:

נגיד לכם גם שממתינה לכם כאן אריזה לכבוד פורים
מהנהלת עיריית הוד השרון.

נדב דואני:

ועד עובדים דאג לנו?

אתי ברייטברט:

מה?

נדב דואני:

ועד העובדים דאג לנו? ועד העובדים של חברי המ ועצה.
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אתי ברייטברט:

א.

כן ,של המועצה .בסוף הישיבה אנחנו נחלק לכולם.

שאילתות של חברי המועצה.

אתי ברייטברט:

נעבור לסדר היום? יש לנו את השאילתות שהוגשו,
המסמך מצורף לכם .ואני אתחיל .שאילתא ראשונה של
חבר המועצה ,משה חנוכה מיום ה  : 2.2.2021 -כמה
עסקים טעוני רישיון פועלים בהוד השרון ללא רישיון
עסק מתוך כלל העסקים בעיר? מבקש נתון במספרים
ובאחוזים .תשובה :בשנת  2020ישנם  252עסקים אשר
פועלים ללא רישיון עסק ואלו מהווים . 33.2%

משה חנוכה:

לא עניתם על השאלה כמה עסקים טעוני רישיון פועלים
בעיר? עשית חישוב לבד לפי האחו זים והמספרים? כמה
עסקים טעוני רישיון פועלים בהוד השרון?

אמיר כוכבי:

אתה צודק.

נדב דואני :

זה די פשוט לחשב דווקא ,כי  32 %שהם . 250

יגאל שמעון:

טעוני רישיון ,תשימו לב מה הוא שאל .יש הרבה עסקים
שאין צורך ברישיון.

נדב דואני:

ללא רישיון זה טועני רישיון.

יגאל שמעון:

אז הוא אומר – טועני רישיון ,כמה אחוזים?

נדב דואני :

רשום . 33.2%

משה חנוכה:

אז כמה עסקים טעוני רישיון יש בעיר?

נדב דואני :

רשום.

משה חנוכה:

 252פועלים ללא רישיון ,כמה טעוני רישיון.

אמיר כוכבי:

הוא שואל מתוך כמה.

נדב דואני:

מה ההבדל?

יגאל שמעון :

לא.

נדב דואני:

רשום  . 33.2%מתוך ה  , -אז הפוך?

יגאל שמעון:

לא ,יש עסקים ,יש  100%עסקים.
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נדב דואני:

נכון.

יגאל שמעון:

מתוך ה  100% -יש לך נניח . 40%

נדב דואני:

. 33.2

יגאל שמעון:

לא.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא .השאלה היא ,לא כל העסקים טעוני רישיון.

יגאל שמעו ן:

נכון ,יפה.

נדב דואני:

כמה מתוך -

נאור שירי :

איזה עסק לא טעון רישיון? תכלס לפי הזה זה . 760

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

הוא עשה את החישוב של ה  , 32% -אבל אתה צודק זה
לא ברור פה  ,ולכן אנחנו נברר את זה מיד.

יגאל שמעון:

למה אתה שואל שאלות מכשילות?

אמיר כוכבי:

לא ,לא .הוא לא שואל שאלה מכשילה .זאת שאלה מאוד
פשוטה.

יגאל שמעון:

שאלה מאוד פשוטה .תשאל כמה עסקים יש וכמה זה
וזהו ,מה אתה? טעוני רישיון ,טעוני זה .לא ,אני הבנתי
מה שהוא שואל -

נאור שירי :

כאילו זה  32%מסך כל העסקים.

אמיר כוכבי:

התשובה הראשונית כרגע היא ש החישוב של רפי נכון .כ -
. 760

נדב דואני:

רפי תודה.

אמיר כוכבי:

 760עסקים טעוני רישיון ,מתוכם.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :

כתוב לך פה שבשנת  2020יש לך - 252

אמיר כוכבי:

יגאל ,לא יוצא לי להגיד את זה הרבה -

יגאל שמעון:

שהם פועלים ללא רישיון.

אמיר כוכבי:

אני מבי ן שאתה רוצה שאני אגיד שהוא צודק בשלו,
התשובה לא ברורה.
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יגאל שמעון :

עכשיו השאלה אם יש לך  252שבכלל.

נאור שירי :

בהנחה שכולם טועני רישוי זה . 760

יגאל שמעון :

נכון.

נאור שירי :

בסדר ,זה מה שאמרתי.

אמיר כוכבי:

אני כן אגיד ,הנושא של רישוי עסקים בכלל עבר
רפורמ ה במדינה  ,שכאילו היית ה אמורה להקל ,היא
עדיין לא עושה את זה .הרשות ,גם הרשות שלנו
מתמודדת עם ההשלכות של המדיניות של העירייה היא
כן לייצר את הפתרונות לרישוי עסקים .חלק מרכזי
מהבעיות שאנחנו איתרנו ברישוי עסקים בעיר יושב
בעסקים שטעוני רישוי ,שוב .יושב דווקא על נושאים של
ייעודי קרקע וכל מיני דברים כאלו  ,ולכן בין היתר
אנחנו מקדמים מהלך של ממונה לקידום עסקים ,
שיסייע גם בהיבט של הרישוי  ,כדי לייצר גם תוכנית
עירונית שמגדירה מה מותר איפה מראש  ,כי הנוהל
במרבית הרשויות הוא שעסק בא ורוצה לפתוח  ,אז הוא
פותח ואז הוא מתחיל להגיש בקשות  ,ואז הוא מגלה אם
הוא יכול או לא יכול  ,וזה יוצר הרבה עוגמת נפש .אנחנו
רוצים לייצר תוכנית שתהפוך את המשוואה הזאת  ,כדי
שבנאדם שרוצה לפתוח עסק שהוא טעון רישי ון  ,יידע
האם יש מגבלות ברחוב הספ צי פי הזה כן או לא  ,באילו
רחובות אין  ,ומה התהליכים שהוא צריך לעשות כדי
לקבל את הרישיון.

משה חנוכה:

בשלב ראשון הייתי מציע שהעירייה תדע כמה עסקים
טעוני רישיון יש ,מספר מוחלט.

אמיר כוכבי:

העירייה יודעת כמה יש .זה שכתבו לך את התשובה,
כבר התנצלנו ,לא צריך עוד.

משה חנוכה:

טוב ,תודה.

אתי ברייטברט:

נמשיך לשאילתא הבאה .מ יום ה  9.2.2021 -גם של משה
חנוכה :האם ראש העירייה מינה פעילה פוליטית לוועד ת
המכרזים המקצועית לבחינת ובחירת עובדות ועובדים ,
וכיצד החלטה זו מתיישבת עם הוראות הדין בסלוגן
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'תושבים במקום מקורבים' .תגובת מבקר העירייה:
המינוי נעשה על פי הנוהג שהיה מוכר בעירייה גם
בקדנציות הקודמות .לאחרונה מנהלת משאבי אנוש
החדשה הסבה את תשומת לב הנהלת העירייה לתקנות ,
שבחלקן חדשות ומגדירות את הליך הבחירה של נציגי
הציבור  ,והוחלט על ידי ראש העירייה לפעול למינוי
נציגי ציבור חדשים בהתאם לתקנות .בנימה אישית
וכמי שישב במכרזים נציגת הציבור ,מנהלת ומייסדת
של חברת סחר בין לאומית התנהלה במקצועיות ,רצינות
וללא פשרות כמצופה מנציגת ציבור אמ י תית .
אמיר כוכבי:

רק נתקן לפני הזה שגם בשאילתא וגם בתשובה זה לא
מכרזים ,זה ועדת כח אדם שבה יש נציגת ציבור.

משה חנוכה:

גם פה לא קיבלתי תשובות לשאלות שלי ,אני ש מח
שהמבקר התרשם על העבודה של חברת הסחר ,אבל
שאלתי היא אחרת .שאלתי אדוני ראש העיר האם אתה
מינית מישהי שהיית ה פעילה פוליטית ש לך או שעדיין
פעילה פוליטית שלך כנציגת ציבור בוועד ה הזאת.
התשובה היא כן או לא.

אמיר כוכבי:

התשובה היא שאני מיניתי מייסדת ומנכ"לית של חברת
סחר בין לאומית  ,שבין היתר גם תמכה בי בבחירות.

משה חנוכה:

והיית ה פעילה פוליטית שלך .מתוך  60,000תושבים
בחרת נציגת ציבור אחת שבמקרה היית ה גם פעילה
פוליטית מאוד מאוד חזקה ופעילה מאוד מקורבת
כזאת.

אמיר כוכבי:

סוגיית הפעילות היא סוגיה שיכולה להיבחן  ,אבל לצורך
שאלתך התשובה היא כן.

משה חנוכה:

האם הדבר הזה הוא בהתאם להוראות משרד הפנים או
בניגוד להוראות האלה ?

אמיר כוכבי:

אני אומר ,בהתאם להוראות שנמסרו לי בעת כניסתי
לתפקיד ,על פי ההוראות שנמסרו לי זה בהתאם
להוראות משרד הפנים.
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משה חנוכה:

זאת אומרת ,היה מישהו שאמר לך 'אתה יכול למנות
פעילה פוליטית שלך'  ,ובגלל זה אתה החלטת כשאתה
נכנסת לתפקיד למנות פעילה פוליטית לוועד ה הזאת?

אמיר כוכבי:

התשובה לזה היא כששאלתי שוב ושוב מה ההגדרות
לנציגי ציבור ,התשובה היית ה  ,כמו שאתה רואה זו גם
תשובת המבקר ,זאת כנראה גם היית ה התשו בה בעבר.

משה חנוכה:

אני יודע ש בעבר היה בנאדם בשם חיים קלו שהיה מנהל
בית ספר.

אמיר כוכבי:

אני מציע בלי שמות ,אבל אם כבר נקבת בשם אז גם
נזכיר שהוא היה משובץ ברשימת ראש העירייה.

משה חנוכה:

בסדר ,אבל שוב אני שואל .

אמיר כוכבי:

אני חושב שהוא מ שובץ ברשימת ראש העירייה זה יותר
פעיל פוליטי מתומך.

משה חנוכה:

השאלה מה רמת התמיכה?

אמיר כוכבי:

נראה לי שאם אתה ברשימה אז אתה תומך קצת יותר.

משה חנוכה:

השאלה אם מי שהניף את דגל המלחמה בתרבות
המקורבים במעשה הראשון שלו או השני שלו בעירייה
מכניס פעילה פוליטית שלו ,גם לווע ד ה הזאת וגם
לדירקטוריון של חברת מוסדות חינוך  ,מתוך 60,000
תושבים שני תפקידים לאותה פעילה פוליטית.

אמיר כוכבי:

סה"כ גם מאוד מעריכים את העבודה שהיא עושה וגם
יודעים מה הרקע שלה ולכן זה ברור שהיא יכלה לעמוד
בזה.

משה חנוכה:

אבל היא היית ה פעילה.

אמיר כוכבי:

ו בהתנדבות כמובן.

משה חנוכה:

אז אני אומר ,אז לא היה ,גם אנחנו כולנו בהתנדבות.
זה לא עוזר ההתנדבות ,זה לא מקל על העובדה שהיא
היית ה פעילה .כי אני אומר שוב ,יש  60,000איש בהוד
השרון ,הרבה מהם מבינים בענייני כח אדם ,הרבה מהם
מבינים בחינוך  ,וכשנותנים לנציג ציבור לבוא ולייצג את
העמדה של הציבור  ,הייתי מצפה ממי שהדגל המרכז י
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שלו הוא מלחמה בתרבות המקורבים ,לא למנות
מקורבת .גם אם לא הזהירו אותו ולא אמרו לו שזה
נוהל משרד הפנים.
יגאל שמעון:

 70 %תמיכה ,מה אתה רוצה? את מי יבחר? עכשיו
לבדוק  70%תמיכה ,את מי יש לו לבחור? אח ד  -אחד
נבחר ,אתה הצבעת? לא הצבעת?

משה חנוכה:

עכשיו אני יודע למה אתה בקואליציה.

אמיר כוכבי:

שאילתא הבאה.

אתי ברייטברט:

נעבור לשאילתא הבאה .שאילתות של חברת המועצה
אביבה גוטרמן מיום ה  : 7.2.2021 -נודע לנו שהעירייה
משכירה את אולם 'מופת' לצורך משרדי חברת
'מוסדו ת' ,החברה לקידום החינוך והתרבות .האם נחתם
הסכם עם החברה על שווי הכסף בשיפוץ ובשכירות
המבנה ,ואם כן מה העלות החודשית לתושב? תשובה:
בימים אלו נבחנת אפשרות להפעלת הפעילות ב'מופת'
באמצעות החברה לקידום  ,ובמסגרת זו אפשרות
השימוש במבנה.

אביבה גוטרמן:

מה הקשר ?

א מיר כוכבי:

לא ,זו תשובה חסרה.

אביבה גוטרמן:

מה הקשר?

אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת?

אביבה גוטרמן:

לא מבינה ,למה צריך לתת לחברת מוסדות לתת להם
את 'מופת' ,בניין ששיפצנו ועשינו לפעילות שלהם?

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה ,שניה ,שניה .זו תשובה חסרה כי ההמשך
כפי שנאמר  ,אני פשוט אקריא לכם כי לי הוא כן מופיע
כאן .זה זמן טוב להגיד שבן בבידוד ,אז מי שרוצה לברך
אותו.

יגאל שמעון :

הוא גם רואה אותנו .בן ,בריאות ,מזל טוב.

אמיר כוכבי:

מוכנה?

אביבה גוטרמן:

כן.
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אמיר כוכבי:

תשובה :הסכם השכרת 'מופת' .רגע ,זה לא הנכון.

משה חנוכה:

אתה יודע אמיר ,כשאני רואה אותך בישיבות מועצה
אני אומר לך הלב שלי מלא חמלה .יש צוות שלם של
העירייה ואתה לבד עונה ,נותן חוות דעת ,עונה ,מוציא
נתונים ,שיעזרו לך כל עובדי העירייה .שמישהו יתכבד
ויעזור לראש העירייה.

אמיר כוכבי :

אתה צריך להחליט ,אתה לא יכול זה  .או חצר ביזנטית
או לבד ,אי אפשר גם וגם.

משה חנוכה:

לא ,אבל שיעזרו לך .כולם יושבים מסתכלים עליך
מסתבך עם הדפים ,אז שיקום אחד המנהלים ויעזור.

אמיר כוכבי:

התשובה בסופו של דבר היא שהסכם ,ההסכם עם
החברה יובא לאישור המועצה והוא כמובן יתבסס על
שמאות שתתבצע לאח ר גמר השיפוץ.

אביבה גוטרמן:

זאת אומרת שהם נמצאים עכשיו שם?

אמיר כוכבי:

לא.

אביבה גוטרמן:

לא .כשהם יתחילו להיות שם זה לאחר שיהיה הסכם?

אמיר כוכבי:

הסכם חתום על שמאות ותשלום.

משה חנוכה:

אז למה שלא ישכירו ישר מהבנאדם ,למה זה צריך
לעבור דרך העירייה?

אביב ה גוטרמן:

לא ,לא .כי העירייה שכרה.

משה חנוכה:

אתה משכיר מאדם פרטי -

אביבה גוטרמן:

העירייה שכרה את המבנה ,כולל המבנה הזה.

אמיר כוכבי:

בואו נזכיר ש -

נדב דואני :

שוכר משנה.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא .העירייה שכרה את המבנה כולל המבנה
האחורי .אני חשבתי ואז אמרתי גם לאמיר ,כדאי לקחת
את זה גם  ,כי חסר לעירייה הרבה מוסדות ,חשבתי
שניתן באמת לתת לאחד ,במקום לשלם שכירות במקום
אחר ממילא אנחנו משלמים שכירות עבור 'מופת' ,אז
נשתמש בדבר הזה .משום מה בחרו לתת את זה לחברה
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לקידום ,לחברה
הפעילות שלה.

שאנחנו

משלמים

שכירות

עבור

אמ יר כוכבי:

אני מזכיר שכשדיברנו על ה ה חזרה של 'מופת' לפעילות
שהיא פעילות תרבותית ,דיברנו גם פה במועצה על זה
שיש עדיין מחשבות לכאן או לכאן אל מול מי הגורם
שיפעיל את זה ,אם זה יופעל על ידי התרבות ,אם זה
יופעל על ידי החברה .בנוסף אנחנו בלי קשר בתוך
העירייה במצוק ת מקום  ,שגם אתם מכירות ומכירים ,
ולכן הדבר הזה הוא חלק מ פאזל של תזוזות ושינויים,
אבל גם זה יובא עם הסכם ועם שמאות מעודכנת ולא
השמאות שנעשתה בטרם השיפוץ.

משה חנוכה:

אבל אתה יודע שהשיפוץ נעשה ביחד עם המנכ"לית של
החברה ,הביאו אדריכלית ,היא ישבה עם המנכ"לית וה ן
תכננו לפי הצרכים שלהם .אם נגיד גם המנכ"ל יעמוד
על האינטרסים של העירייה ולא יגיעו לכדי הסכם ,למה
שיפצתם על פי הדרישות של חברה ולא הדרישות של
העירייה .למה לא קודם כל חותמים על הסכם ואז
משפצים לפי הדרישות של החברה?

אמיר כוכבי:

החברה ,אני יודע שאתה כיו"ר חב רה הרגשת שהעירייה
לא תמיד בגב שלך ,אבל אנחנו כאן יודעים.

משה חנוכה:

אז תגיד לחברת המועצה 'סגרתם את זה כבר' ועדיין לא
עשיתם את ההסכם  ,אבל הכל כבר סגור .כבר אישרו
איתם ,תכננו לפי הדרישות שלהם.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,שניה .זה אבל נאמר א' על השולחן אתם יכולים
ל ראות את הפרוטוקולים ,אנחנו אמרנו שזאת אחת
האפשרויות והדבר הזה משחרר ,אמור לשחרר מבנים
אחרים שבהם העירייה תשתמש וחלק מהסוגיה הזאת,
כן לקרב את הגופים הללו ,ולהפוך אותם לגופים
שפועלים טוב יותר ביחד .אגב ,זה לא שנעשה שם איזה
זה זה ,בסוף זו חלוקת חלל שהיה גן ל משרדים ,זה לא
איזה זה.
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משה חנוכה:

לו אני הייתי ראש העיר ,אז קודם כל הייתי דואג
לעובדי העירייה.

אמיר כוכבי:

אבל אתה לא.

נדב דואני :

לו הייתי רוטשילד.

משה חנוכה:

לו הייתי אז הייתי קודם כל דואג לעובדי העירייה
שיושבים בתנאים  -לא תנאים  ,ולא דואג לחברה פרטית
ש יכולה להשכיר מכל אחד פרטי ולא צריכה אותך כדי
שתשכיר עבורה .

אמיר כוכבי:

אני לא חושב שהיא חברה פרטית ,בטח לא בתפיסה.

אביבה גוטרמן:

מה קורה עם ה מבנה שבו היא יושבת היום?

משה חנוכה:

משפטית.

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה .וחלק מהעניין אם היית מקשיב או אם
הייתי מסבי ר את עצמי יותר טוב ,הוא להניע מהלכים
שישחררו מקומות שבהם החברה יושבת  ,כדי לשים שם
אנשים שלנו בהתאם לצרכים של הרשויות.

משה חנוכה:

בקרוון בגיל עמל?

אמיר כוכבי:

בעיקרון לא ,אבל אנחנו ,אנחנו -

משה חנוכה:

לקחת את המתנ"ס ,לקחת את החממה ולשים את
המשטרה .מה התוכנ ית?

אמיר כוכבי:

אנחנו ,אנחנו נביא לכם אם תרצו לראות את כלל
הפאזל.

משה חנוכה:

אנחנו כבר יודעים הכל אמיר ,כדאי שהתשובות יהיו
ברורות כדי שהציבור גם יידע את הדברים כפי שהם .

אמיר כוכבי:

אם אתה חושב שאתה יודע ,אז אני יכול לחדש לך שלא.
שאילתה הבאה.

אתי ברייטב רט:

עיקרי הוצאות חירום על פי הדו"ח הרבעוני .בהתאם
לעיקרי ההוצאות שהציג הגזבר ,מר בני זיני ,על פי
בקשתו של חבר המועצה ,אלון גלבוע ,עולה שהעירייה
הוציאה סך של  ₪ 736,000עבור שילוט  ,מסיכות
ואלכוג'ל מחודש ינואר ועד לחודש אוגוסט  . 2020לנוכח
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מצב החירום וסגירת מו סדות החינוך ומחלקות העירייה
לתקופות ארוכות ואי קבלת קהל ,לא מובנת ההוצאה
המופרזת הנ"ל .לאור הנתונים הנ"ל אבקש לקבל הסבר
וכן את פירוט ההוצאות הנ"ל בהתאמה .אני מעלה את
הטבלה שהיא משקפת זאת על פי התשובה ,אני לא
אקרא אותה ,היא מופיעה לכם פה על הלוח .אני אקטין
את זה טיפה.
אמיר כוכבי:

בסופו של דבר .מה?

אביבה גוטרמן:

מה זה קשור?

משה חנוכה:

מאיפה הטבלה הזאת הגיעה?

נאור שירי :

מהאקסל ,מדפסת.

אמיר כוכבי:

מה שאילתא שהתבקשה.

אביבה גוטרמן:

אבל מה רשום שם?

אמיר כוכבי:

רשום את כל הסעיפים.

אביבה גוטרמן:

מנעולים ,שילו ט ,הצללות לבתי הספר .תראה זה -

אמיר כוכבי:

רשום את כל הסעיפים שמהם מורכב הסעיף ה גדול.

אביבה גוטרמן:

זה קשור לקורונה? זה הוצאות קורונה?

אמיר כוכבי:

אני מזמין אותך לקרוא את הכל ,שניה לפני שאת
מגיבה.

אביבה גוטרמן:

אני מסתכלת ₪ 123,000 .חומרי חיטוי אלכוג'ל.

משה חנוכה:

חתולים לא חולים בקורונה.

אלון גלבוע:

איפה הטבלה?

אתי ברייטברט:

יש לך את זה באייפד ,אלון.

אלון גלבוע:

מה?

אתי ברייטברט:

יש לך באייפד.

נדב דואני :

תעביר לזה ,צא החוצה ותראה שיש לך קובץ שאילתות
ותשובות ,קובץ שאילתות ותשובות .לך אחורה.

משה חנו כה :

למה אתם מבולבלים ,מה קרה?
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אלון גלבוע:

אני יכול לשאול שאלה ,יש פה בטבלה שאביבה צירפה -

אמיר כוכבי:

סליחה ,יש שאילתא ,יש שאלת המשך של השואל של
השאילתא ,בבקשה.

אביבה גוטרמן:

תראו ,אני ,מה זה המזון סתם? מה זה המזון לחתולים ?
מה זה קשור?

אמיר כוכבי:

אני א סביר לך .בסגר הראשון  ,שאני מזכיר לך היה סגר
הרמטי ,עלתה מצוקה גדולה של אוכלוסיי ת מאכילות
החתולים שחשבו שלא יוכלו לעמדות האכלה  ,ולכן
העירייה רכשה באופן חד פעמי כמות מזון שאפשרה לנו
לתת את המענה הזה  ,כשבחלק מהזמן גם נערכנו לזה
שמי שיחלק את המזון זה בכלל עובד י העירייה  ,לאור
זה שהסגר אז היה סגר אמיתי .עברה שנה ,אבל אנחנו
קצת שוכחים את ההתחלה .תסתכלו גם על הדברים ,אני
מזכיר לכם שבסגר הראשון כל הח יטויים בגינות ,כל
האלכוג'ל ,המס כות ב  ,₪ 100 -עם כל הדברים הללו,
אתם צריכים לזכור את הסיטואציה שגם היית ה אז.

אביבה גוטר מן:

השילוט ,איזה שילוט? כל כך הרבה כסף שילוט
ומנעולים?

מאיר חלוואני:

בכל גני המשחקים בעיר -

אמיר כוכבי :

בכל גני המשחקים ,בתי הספר .שילוט 'קאפות' שאנשים
השחיתו והורידו ואנחנו שמנו .אני מזכיר לך גינות היו
סגורות ,מוסדות ציבור היו סגורים.

אביבה גוטרמן:

כן .ח יטוי פעמיים ,אה ,חיטוי מבנה העירייה .חומרי
חיטוי אלכוג'ל .טוב ,אני הייתי שמחה לראות אם היו
מכרזים ,קבלות ,כל הדברים האלה .על הדברים
הגדולים הייתי רוצה ,היו מכרזים? היה תמחור?

נדב דואני:

בסכומים כאלה את לא צריכה מכרז.

אביבה גוטרמן:

מה?

נדב דואני:

בסכום כ זה את לא צריכה מכרז.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אז לא מכרז .לעשות ,יש דברים מקוצרים .היה
על כל הדברים האלה? כי זה סכומים גדולים.
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אמיר כוכבי:

היה את כל מה שמחויב ,אני יכול להגיד לך שבגלל
שהדבר הזה ,אני מזכיר שהוא תפס את כולם ,את כל
הרשויות בארץ.

אביבה גוטרמן:

כן ,ברור ,ברור.

אמיר כוכבי:

לאחר מכן גם נעשה מכרז סדור לעניין הזה ,אף אחד לא
חשב בפברואר הקודם שבזה העירייה תצטרך להתעסק .
וכמה יתעסקו בזה כל העיריות מסביב ,ולכן זה גם חלק
ממה שיצר את הבלגן .

ב.

אישור אמנת ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.

אתי ברייטברט:

נמשיך בסדר היום .סעיף ב' בהזמנה  ,אישור אמנת ברית
ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.
ראש העירייה מבקש את אישור מועצת העיר להצטרפות
הרשות לברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור
הים התיכון  ,על פי האמנה המצורפת בשני נוסחים גם
בעב רית וגם באנגלית .המטרה בהצטרפות לאמנה היא
להתמודד בצורה מיטבית עם האיומים העתידיים
הנובעים משינויי האקלים  ,ובכך להבטיח לתושבים
ולתושבות איכות חיים טובה יותר ,שירותים מתקדמים
וחוסן קהילתי .התמודדות עם אתגרי משבר אקלים
תכלול :צמצום פליטות גזי חממה ,היערכות ל השפעות
שינויי האקלים על הסביבה הפיזית ועל הקהילה,
הגברת הגישה לאנרגיה מתחדשת ,מעקב אחר התקדמות
להשגת יעדים .הצעת ההחלטה  :מועצת העיר מאשרת
הצטרפות לאמנת ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה
באזור הים התיכון.

משה חנוכה:

אני מבקש להוריד את זה מסדר היום.

אביבה ג וטרמן:

לא ,אבל תן הסבר.

אמיר כוכבי:

לא הצגנו ,אבל אחלה.

רפאל בן מרדכי:

אה ,רגע אם תציגו סליחה.
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אמיר כוכבי:

בוודאי שנציג ,מה זאת אומרת?

אמיר כוכבי:

משבר האקלים זה משהו שמלווה את העולם כולו,
אנחנו רואים את ההשלכות והתוצאות שלו לאורך כל
השנה ,חלקים שונים ב עולם ,אנחנו רואים את זה
בשריפות ,בהצפות ,בשיטפונות ,ב  1001 -אירועים
אקלימיים שלא תואמים את המצב שהיה אמור להיות.
יש תפיסה היום כלל עולמית שהשלטון המקומי יכול
במידה רבה להשפיע על המאבק .אבל רפי ,איך תשאל
אותי שאלה אם אתה.

רפאל בן מרדכי:

אני כמוך ,אני אוהב ל עשות שני דברים ביחד .בייחוד
עם המחשבון שלי.

אמיר כוכבי:

הבנתי .ההבנה שבשלטון המקומי נמצאים היום הרבה
מאוד כלים שאמורים לסייע במאבק הזה  ,כדי לשמור
על הכדור .כאן באזור השרון יש לנו יחידה אזורית
לאיכות סביבה ,יחידה חזקה שאנחנו פועלים איתה
בשיתוף פעולה בעירי יה ,דרך הו ועדה לאיכות הסביבה
שרן מרכז ,וגם באופן ישיר במערכת החינוך וגם עוד
פעולות שאנחנו עושים איתם בתוך העירייה .אנחנו
התחלנו איתם מהלך אזורי של הכנת תוכנית למלחמה
בשינויי האקלים .המהלך הזה קורם עור וגידים עם
צוותים מקצועיים בין רשותיים  ,שבעצם אמור לייצר
איזושהי תוכנית שתאפשר לנו בערים השונות לתת מענה
כמה שיותר אחיד לנזקים האפשריים  ,ולשנות את
המציאות כפי שאנחנו רואים אותה עומדת להגיע .בתוך
הדבר הזה נכנסה האמנה ,אמנת ראשי הרשויות של
האיחוד האירופאי .האיחוד האירופאי מקדם הרבה
מאוד יוזמות של שיתופי פעולה בחב רה האזרחית .הרבה
מאוד 'קולות קוראים' שמופנים לרשויות מקומיות
ולשיתופי פעולה .היחידה האזורית שלנו חשבה שיהיה
נכון להצטרף לאמנה הזאת ,למרות שהרשויות
המקומיות כאן בסביבה כבר החלו את הפעולה ,פעולה
שגם באשכול ,גם בין הרשויות לבינן  ,ולכן אנחנו
מביאים את ,האמת ש ז ה יותר לעדכונכם את האמנה
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הזאת  .כשהדבר היחיד שהיא קובעת למעשה  ,ואני מניח
שאתם יודעים את זה כי קראתם ,שהרשויות שחתומות
עליה יכינו תוכנית להתמודד בצורה מיטבית עם
האיומים העתידיים הנובעים משינויי אקלים  ,וכך
להבטיח לתושבים ולתושבות איכות חיים טובה יותר,
שירותים מתקדמים וחוסן קהילתי ,התמודדות עם
אתגרי משבר האקלים  ,שבהם צמצום פליטות גזי
חממה ,היערכות להשפעות שינויי האקלים על הסביבה
הפיזית והקהילה ,הגברת הגישה לאנרגיה מתחדשת
ומעקב אחר ההתקדמות להשגת יעדים .לכן התוכנית
הזאת בעיניי היא מבורכת ,אנחנו מקווים שתוליד עוד
שיתופי פעולה ,בין היתר עם האיחוד האירופאי  ,אבל
בוודאי ובוודאי בין הרשויות המקומיות כאן .מרגע
שהמשרד לאיכות הסביבה דרך היחידה האזורית שלו
מקדם את הדבר הזה ,אני חושב שנכון שגם אנחנו כמו
שאר הרשויות נצטרף ליוזמה הזאת ,שממילא אנחנו בה,
אבל פה זה גם עם זיקה ,נ קרא לזה בין יבשתית.
משה חנוכה:

היועמ"ש אישר את האמנה לפני שהוא העמיד על שולחן
המועצה? אמנה זה מסמך זה הסכם לפי חוק הייעוץ
המשפטי רשויות מקומיות ,כל הסכם שהעירייה חותמת
עליו צריך לעבור אישור של יועץ משפטי .במיוחד הסכם
שאתה מביא אותו לאישור המועצה עוד.

אמי ר כוכבי:

התשובה היא כן.

משה חנוכה:

אפשר לשמוע את היועץ המשפטי? אתה עברת?

רונן יואל ויניק:

כן ,זה עבר אצלי.

משה חנוכה:

את האמנה הזאת?

רונן יואל ויניק:

לא באופן אישי ,אבל זה עבר אצלי.

משה חנוכה:

אבל אתה יודע שזה לא אמנה ,נכון? בוא אני אגיד לך
מה זה ,זה מ סמך כוונות ,זה לא אמנה .זה שני דברים
שונים .זה כמו אדוני ראש העיר לקרוא להסכם מכר –
ייפוי כח מתמשך או כמו לקרוא לשולחן – כ יסא  .זה לא
אמנה.
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אמיר כוכבי:

אתה רוצה שנגיד לאירופאים שהם כתבו אמנה וזה לא
אמנה?

משה חנוכה:

אגב זה גם לא אירופאים  .מי שקרא את המסמך ,אמנם
יש שם דגל של אירופה ,זה של ברית ראשי הערים של
אזור הים התיכון ,זאת אומרת ראשי ערים מטריפולי,
ביירות ,אלכסנדריה  ,איזמיר ,אתונה.

רן יקיר:

זה שהם מביירות זה גם לא אירופה .יוון וטורקיה זה
לא -

משה חנוכה:

הוא גם מטריפולי.

משה חנוכה:

גם אני מטריפולי ,אבל אתה יודע כולכם ישבתם שם
בישיבת קואליציה ומחאתם כפיים כי ראיתם דגל
האיחוד האירופאי אבל זה לא קשור.

אמיר כוכבי:

אתה טועה .אבל אתה טועה.

משה חנוכה:

בסדר ,אני אסיים.

אמיר כוכבי:

אבל לא ,רגע ,לפני שאתה עושה טעות .תן לי רגע.

משה חנוכה:

אתה אמרת שזו אמנה ,קוד ם כל זו לא אמנה ,בוא
נסכים שזו לא אמנה.

אמיר כוכבי:

למה? כתוב 'קונבננט' ,מבחינתי זו אמנה.

משה חנוכה:

לא ,רשום מסמך כוונות.

אמיר כוכבי:

כן.

משה חנוכה:

נכון? אז אמנה זה לא .אוק י י? אז בואו קודם כל את
השלב הזה נעבור ,זה לא אמנה.

אמיר כוכבי:

אני מבין שאתה נגד האקלים ,נגד.

משה חנוכה:

לא ,אני נגד לזרות חול בעיניים של הציבור ולמלא את
סדר היום בשטויות ולספר לנו סיפורים.

אמיר כוכבי:

נו ,אז למה הגשת כאלה הצעות לסדר?

משה חנוכה:

אז בוא אני אסביר לך שוב .אני הייתי מעדיף שתביא
דברים חשובים לשולחן המועצה.

אמיר כוכ בי:

מבחינתי מאבק בנזקי האקלים הוא חשוב מאוד.
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משה חנוכה:

גם בעיניי הדבר הזה חשוב ,אבל אני חשוב לי שלא
תצהיר מול ראש עיריית פאפוס  ,שאתה הולך להילחם
במשבר האקלים.

אמיר כוכבי:

למה לא?

משה חנוכה:

אלא תצהיר מול גברת כהן מגיורא שסובלת מריחות
שאתה הולך להילחם ב משבר שהיא חווה יום  -יום.
והמסמך הזה אדוני ,הוא לא קשור לאיחוד האירופאי.
אין לו שום אזכור חוץ מדגל האיחוד האירופאי ,זה
נראה כאילו מסמך שהורידו מגוגל .אפילו רשום כאן
"מלא את שם ראש הרשות" .אני לא יודע כמה זה עולה
לעירייה ,מי זה הגוף הזה ,ברית ראשי הערים של אג ן
הים התיכון ,מי עומד מאחוריהם ,האם זה עולה לי כסף
הועידה הזאת שאתה הולך להשתתף בה ,מה המשמ עות
המשפטית החוקית של אותו מסמך ,מה שאני כן יודע,
שזה לא קשור לא לאו"ם ,לא ל  , OECD -לא לאיחוד
האירופאי,
האירופאי.

שאגב

ישראל

גם

לא

חברה

באיחוד

אמיר כוכבי:

גם לא טריפ ולי וביירות.

משה חנוכה:

אבל זה בדיוק העניין ,המסמך הזה הוא לא אמנה ,לא
מטעם האיחוד האירופאי ,ואני לא יודע איזה גורם
משפטי עבר עליו  ,ו איזה גורם מדינ תי במדינת ישר א ל
אישר לעיריית הוד השרון או ביקש מעיריית הוד השרון,
כי לא ראיתי שום דבר כתוב ,חוץ ממסמך כוונות של
ברית ראשי הערים במזרח התיכון .אני מציע אדוני ראש
העירייה ,בגלל שהנושא כל כך כל כך חשוב ,ש קודם כל
תביא לכאן תוכנית עבודה  ,לאיך העירייה שלנו הולכת
להתמודד עם המצוקות של תושבי הוד השרון בהיבט
הזה  .ולא תדווח לראש עיריית פאפוס או לראש עיריית
אלכסנדריה איך א תה הולך להילחם במשבר האקלים,
זה מצחיק ,זה לא רציני ,ואני מתפלא גם על נדב דואני,
יו"ר הועדה לקשרי חוץ .אתה רואה מסמך נדב ,אתה
מבין בזה ,אתה יודע שזה לא קשור לאיחוד האירופאי.
שמו שם דגל של האיחוד האירופאי ואתה שותק וממלא
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את פיך מים .אני רואה את רן יקיר ,יו"ר הועדה
לאיכות הסביבה מתפעל מהזה ,במקום שיעשו תוכנית
עבודה ,אנחנו נברך עליה ,אנחנו נצביע בעדה ,מביא פה
איזה ארגון שאני לא יודע מי הוא ,מי עומד מאחוריו,
מה המניעים שלו ,כמה זה עולה לתושבי הוד השרון
'ברית ראשי הערים של אגן הים התיכון' .האיחוד
האירופאי לא קשור לעניין הזה.
אמיר כוכבי:

אוק י י.

יגאל שמעון:

אני רוצה לומר משהו.

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה ,לפני.

משה חנוכה:

רק זו לא אמנה ,בוא נת קן את זה קודם כל.

אמיר כוכבי:

לפני ,לפני שתגיב .ברית ראשי הרשויות של האיחוד
האירופא י נכללת תחת ארגון שנקרא 'יורומד'  .זה ארגון
שנותן 'קולות קוראים' ,שמוציא 'קולות קוראים'
ואמרתי א ת זה בהתחלה ושיתופי פעולה בין א זוריים,
בין עיריות באירופה לעיריות באגן הים התיכון ,זאת
ההגדרה שלהם .זה חלק אני אזכיר לך קצת אחורה היה
איזה אירוע משברי שבו שרה כלשהי הודיעה שהיא לא
מוכנה לחתום יותר על 'קו לות קוראים' עם האיחוד
האירופאי  ,ואז היא גילתה שבעם חצי ממשרד
הממשלתי שלה מפסיק להיות מתוקצב  ,כי הוא מתוקצב
מאותם 'קולות קוראים' .אז ה'יורומד' כמו גם גופים
אחרים של האיחוד האירופאי עוסקים בדיוק בדברים
הללו של שיתופי פעולה בין הרשויות .הדבר הזה כאן
הוא חלק מ תוכנית רחבה יותר שלהם שנועדה לייצר גם
שיתופי פעולה מקומיים .הגוף המדינתי שמאפשר את
זה ,זה היחידה האזורית ל איכות הסביבה שהיא כפופה
למשרד הגנת הסביבה.

משה חנוכה:

לא צורף שום מסמך מטעמם.

אמיר כוכבי:

אין שום בעיה -

משה חנוכה:

אז שהמשרד לאיכות הסביבה יביא מסמך שמסמך
הכוונות הזה הוא על דעתו.
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אמיר כוכבי:

אתה לא יכול לבוא ולהגיד  ,ואם היה אומר את זה גם
לפני אז היינו גם זה ,יכול לבוא ולהגיד "נשמח להיות
חלק מהדבר הזה ולשמוע את כל הגופים הרלוונטיים",
אבל השאלות שלך שעלו ,שניה אני אגיב ,א' זה לא עולה
לנו שקל.

נדב דוא ני :

וגם אם זה היה עולה ,אז מה?

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא עולה .זה לא רק לא עולה ,אחת הסיבות
המרכזיות להצטרף היא ההב נה שבאמצעות ה'קולות
קוראים' שהא רגון הזה מחלק ,אנחנו את התוכנית
שאנחנו אמורים לכתוב ביחד עם הערים מסב יב ,חלק
מהסבסוד יהיה באמת של הא רגון האירופאי הזה
שמקדם את התוכנית.

משה חנוכה:

זה עבר בוועד ה לקשרי חוץ?

אמיר כוכבי:

זה לא אמור לעבור בוועד ה לקשרי חוץ.

משה חנוכה:

אתה מביא משהו למועצת העיר ,תכבד גם את מוסדות
העירייה .אז למה אתה מביא את זה לפה? בשביל למלא
את הלו"ז? במקום להביא תקציב? במקום להביא תיק ון
לחוק העזר להעמדת רכב וחנייתו ששנה מחכים? במקום
להביא תיקון לחוק העזר בעניין הקמינים?

אמיר כוכבי:

שאלת שאלות ,תן לענות .זה לא עולה ,ועידת האקלים
בציריך בשבוע הבא ,סתם ,ברעננה ,בסדר? אסע אליה
בלי יותר מדי אנשים בגלל גם מגבלות הקורונה  ,תיערך
על גג או חצר היחידה האזורית לאיכות הסביבה
שכאמור היא היחידה הרלוונטית לאזור השרון שהיא
המתכללת של האירוע הזה.

משה חנוכה:

האיחוד האירופאי מה הוא ,הוא הבעלים של ברית
ראשי הרשויות של אגן הים התיכון?

אמיר כוכבי:

אני אשלח לך עוד מעט קישור ,אתה תוכל לראות.

נדב דואני:

אני מנסה להבין משה ,באמת ,על מה ההתנגדות? שניה,
דקה .אם יש לך סיבה אתה צודק ,תתנגד למשהו לא
בסדר ,תהליך לא בסדר .אבל יש לך ככה :א' אתה נכנס
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להיות שותף לברית שהיא אזורית  ,כולנו יודעים
שהעניין של הגנת סביבה ,שמירה על הסביבה ,אין לזה
גבולות ,מה שקורה ברשות הפלסטי נית משפיע עליך ,מה
שקורה בלוב או באיטליה או בקפריסין משפיע עליך.
ומה שקורה פה משפיע על כל הזה .אנחנו יושבים כולנו
על אותו אזור גיאוגרפי.
משה חנוכה:

אתה מכיר את כל הארגון הזה?

נדב דואני:

שניה ,אני לא צריך להכיר את כל הארגון הזה ,זה לא
רלוונטי.

משה חנוכה:

אתה מביא משהו למועצה ,אתה אומר – אמנה זה לא,
אתה מסכים שזה לא אמנה?

נדב דואני:

אתה רוצה שניה?

משה חנוכה:

אתה מסכים שזה לא אמנה?

נדב דואני:

אני אגיד את המשפט הכי פשוט :לא הפרעתי לך עד
עכשיו שניה ,דקה .זה לא משנה.

משה חנוכה:

אתה רושם בסדר יום "אישור אמנ ה של האיחוד
האירופאי".

נדב דואני:

משה ,משה ,משה ,משה .אני לא מבין איך אתה מתנגד
לדבר כזה .וזה בסדר להתנגד וזכותך להתנגד להרבה
דברים ,אבל יש פה.

משה חנוכה:

אני מתנגד לתהליך.

נדב דואני:

אז בסדר ,אז תתנגד לתהליך אבל חכה שניה .יש לך פה
איחוד האירופאי שנכנס שותף ,יש לך פה ברית עמים.

משה חנוכה:

זה לא קשור לאיחוד האירופאי.

נדב דואני:

דקה ,רגע .שניה ,משה.

משה חנוכה:

אתה חוזר על זה ,אבל זה לא קשור לאיחוד האירופאי.

נדב דואני:

חצי דקה ,נו.

נאור שירי :

למה ,כי אתה אמרת שזה לא קשור?

נדב דואני:

אתה לא רוצה? די .א תה לא שאני לא אדבר ?
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משה חנוכה:

כי לא נתן לי מסמך...

נאור שירי:

אז מה ,אז מה.

נדב דואני:

משה ,אתה תהיה מרוצה שאני לא אדבר ואני אגיד שאני
מוותר על זכות הדיבור כי הפרעת לי? אז אני מוותר ,אז
בבקשה.

משה חנוכה:

בבקשה.

נדב דואני:

יש לך פה משהו שאתה נכנס להיו ת שחקן במשהו שהוא
אזורי  .עכשיו מדינת ישראל ,אוניברסיטה ב מדינת
ישראל ,סטארט אפים ב מדינת ישראל ,כולם מתבססים
על כסף מהאיחוד האירופאי אם אנחנו אוהבים את זה
או לא אוהבים את זה ,זה לא משנה בכלל .זו עובדה
קיימת  .ואם יש לך פה הזדמנות ליהנות מכסף אירופאי
ומשותפות אזורית  ,אתה רק צריך לברך על זה .ואני
אומר לך שגם בנושא סביבה זה היה עולה כסף אז זה
היה עולה כסף ,מה אתה רוצה ,בסביבה צריך להשקיע.

משה חנוכה:

אבל אני לא יודע מי הארגון הזה.

נדב דואני:

רגע ,דקה .דקה.

משה חנוכה:

אני מסכים אתך  ,צריך הרבה כסף .אבל אני אומר א ל
תביאו הצעות ,תביאו תוכנית עבודה.

נדב דואני:

יש לי הצעה .זה עולה עכשיו ,צריך לאשר את זה .אתה
יכול להביא דיון בוועד ה שלך להרחיב ,להזמין אולי את
הנציגים שלהם לדבר על זה? אני חושב ש זה פתרון נכון.

אמיר כוכבי:

אמרנו בהתחלה.

נדב דואני:

יכול להיות שפספסתי כי שתיתי ,מילאתי פי בתה.

אמיר כוכבי:

שלחתי לך בווטסאפ לינק לארגון שנקרא 'אמנת ראשי
הרשויות של האיחוד האירופאי' ,אם תגלול למטה
תראה את השייכות שלו לאיחוד האירופאי .אח"כ אני
גם אשמח.

משה חנוכה:

זה לא צורף לסדר היום.

נדב דואני:

משה ,זה דבר טוב.
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משה חנוכה:

מה שאתה רואה בסדר היום זה מסמך.

נדב דואני:

מה הבעיה בתהליך?

אמיר כוכבי:

אמרת גוגל ,אז חשבנו שעשית.

אביבה גוטרמן:

זה מה שאמר ,הוא מתנגד ל תהליך.

נדב דואני:

מה הבעיה בתהליך?

משה חנוכה:

כשרושמים בסדר היום שהולכים לאשר אמנה.

אמיר כוכבי:

מישהו בלבל אותו שאם טריפולי אז זה לא האיחוד
האירופאי .הוא ישר קפץ.

משה חנוכה:

לא ,לא ,לא.

נדב דואני :

אנחנו רוצים להיות חלק מהאיחוד האירופאי.

משה חנוכה:

מישהו ניסה לבלבל אותי שהוא אמר שהוא מביא
לאישור פה אמנה אבל אין פה אמנה ,יש פה מסמך
כוונות .זה שני דברים שונים לחלוטין.

אמיר כוכבי:

לא כולנו עורכי דין.

נדב דואני:

 , MOU , MOUמה ההבדל תגיד לי ,מה הדרמה הגדולה
בין אמנה ל  ? MOU -מה ההבדל? מה הדרמה?

משה חנוכה:

תקרא את המכתב .תקרא את המכתב ,רק תקרא את
המכתב ותספר לי איך זה קשור לאיחוד האירופאי.

נדב דואני:

אתה עכשיו מתנגד אז תסבי ר לי למה זה לא בסדר ,מה
ההבדל?

אמיר כוכבי:

למה ככה? שלחתי לך קישור ישיר שתראה שזה קשור
לאיחוד האירופאי.

משה חנוכה:

אז אני אומר שוב ,אתה צירפת לסדר היום מסמך
מתורגם שלא קשור למסמך המקורי  ,ומסמך באנגלית
שהעברתי לכמה אנשים שמבינים במשפט בין לאומי
והם מתעסקי ם באמנות.

אמיר כוכבי:

משפט בין לאומי.

משה חנוכה:

כן  ,מה לעשות ,אני מתייחס ברצינות למה שקורה כאן
במועצה  .והם אמרו לי זה נראה כמו מסמך שהוא הוריד
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מגוגל ,אפילו השם של ראש הרשות לא רשום פה ,זה לא
אמנה ,זו הצהרת כוונות ,זה שני דברים שונים ,שני
דברים שונים לחל וטין ואנחנו לא מכירים את הארגון
הזה וה וא לא שייך ל א ל פורום הכלכלי העולמי  ,לא ל -
 OECDולא לאיחוד האירופאי.
אמיר כוכבי:

אף אחד לא אמר  OECDולא פורום כלכלי עולמי ,אמרו
האיחוד האירופאי.

נדב דואני:

אולי נצביע.

אביבה גוטרמן:

מי שלח לך?

אמיר כוכבי:

מעבר לזה -

אביבה גוטרמן:

איך זה הגיע אליך?

אמיר כוכבי:

מעבר לזה אתה יכול לראות ש גם למעמד של הדבר הזה
אין נציג משרד האנרגיה.. .

נדב דואני :

דרך הועדה האזורית לא?

נאור שירי :

זה שייך לאיחוד האירופאי ,מה אתם רוצים? זה שייך
לאיחוד האירופאי.

רן יקיר:

משה ,אמיר אמר .כנראה משה לא מקשיב לאמיר.

אביבה גוטרמן:

תסביר ,תסביר.

רן יקיר:

הוא לא קשיב לי אז זה לא משנה עוד פעם.

נדב דואני:

חלק מהדינמיקה של מועצה זה שאף אחד לא מקשיב
לשני .זה בסדר ,זה אל תיקח את זה אישית.

אמיר כוכבי:

שמענו את השאלות וענינו על התשובות.

רן יקיר:

היחידה האזורית לאיכות הסביבה -

משה חנוכה:

ההתנשאות זה טבוע בו.

אמיר כוכבי:

אני לא חושב שזו הייתה התנשאות .הוא נפגע מזה
שאתה לא מקשיב לו.

משה חנוכה:

אני לא הקשבתי לך?

אמיר כוכבי:

זה ניכר שאתה שומע אך לא מקשיב.
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רן יקיר:

משה ,משהו שאני שמתי לב בכל ,אני חדש בתחו ם הזה
של המועצה וזה ,מה ששמתי לב במה שרציתי להגיד לך,
בכיינות זה לא מדיניות .מספיק להתבכיין .כולם
מתנשאים עליך ,מספיק להתבכיין.

משה חנוכה:

אוקיי ,לגופו של עניין.

רן יקיר:

אביבה ,את שאלת שאלה ואני יענה לך .

אביבה גוטרמן:

הוא רוצה לדעת.

רן יקיר:

כולנו רוצ ים לדעת .היחידה האזורית לאיכות הסביבה
עובדת עם  6הרשויות ששייכות אליה.

משה חנוכה:

איפה זה רשום ש זה קשור אליהן? איפה במסמך?

רן יקיר:

 6הרשויות ,הרשויות הווה אומר הוד השרון ,רעננה,
חוף השרון ,דרום השרון ,כפר סבא וכוכב יאיר.

נדב דואני :

באמת לא הבנתי את הבע יה.

רן יקיר:

 6רשויות .משה ,אתה נותן לי לדבר ? משה ,משה ,אני
מדבר.

משה חנוכה:

המעבר חשוב לפי תוכנית עבודה .הצהרות זה לבחירות

נדב דואני:

זה שלב ראשון.

אמיר כוכבי:

אבל אתה רואה למה אתה לא מקשיב? אתה רואה למה
אתה לא מקשיב.

משה חנוכה:

תוכנית עבודה זה למצי אות ...

רן יקיר:

תן לדבר ,תן לדבר ותפסיק להתבכיין.

אביבה גוטרמן:

וכל הרשויות האלה עכשיו ,הן חתמו על הדבר הזה?

רן יקיר:

כל הרשויות האלה יחתמו על הדבר הזה באירוע שהוא
חלק מוועיד ת האקלים האזורית  ,שתתקיים בימים
רביעי וחמישי בשבוע הבא.

משה חנוכה :

את יודעת מי עומד מאחורי ועידת האקלים האזורית ?

אביבה גוטרמן:

לא.

משה חנוכה:

את יודעת מה תהיה המשמעות...
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רן יקיר:

היחידה -

משה חנוכה:

את יודעת איזה גורמים -

רן יקיר:

משה ,מספיק להתבכיין .אביבה ,אביבה אני עונה לך -

אביבה גוטרמן:

לא אבל למה אתה ,יקיר ,הוא שואל באמת.

רן יקיר:

את רוצה שאני אענה לך?

אביבה גוטרמן:

למה להגיד בכיינות?

אמיר כוכבי:

כי הוא לא שואל באמת.

רן יקיר:

כי הוא לא שואל באמת.

אביבה גוטרמן:

לא ,הוא שואל באמת .הוא שואל באמת.

נאור שירי :

תמשיכו לשאול ,כל הכבוד.

רן יקיר:

אביבה ,אני יכול לענות לך? אביבה ,את מוכנה לשמוע
את ה תשובה שלי?

אביבה גוטרמן:

כולנו שומעים.

רן יקיר:

את שואלת באמת -

אביבה גוטרמן:

כולנו שומעים.

רן יקיר:

אני חושב שאת שואלת באמת אבל אני לא חושב שהוא
שואל באמת .היחידה האזורית מקיימת יחד עם
הרשויות פורום אזורי למאבק והיערכות לשינויי
אקלים  .לא כל דבר אפשר למנוע ,אבל צריך להיערך ,גם
ברמה הקהילתית ,גם ברמה הכלכלית ,גם ברמה של נגר,
של צל ,של קירור המרחב הציבורי וכו' וכו' .וברמה של
אנרגיה מתחדשת כמובן .הפורום האזורי הזה פועל כבר
כמה חודשים ,הוא קצת נדחה בגלל הקורונה ,התחיל
אחרי הסגר או לפני הסג ר השני אני חושב .שותפים בו
אנשי מקצוע ונשות מקצוע מהעירייה שלנו ו  5 -הרשויות
האחרות ששותפות ביחידה האזורית  .עובדים בצוותי
עבודה גם במסגרת הרשות וגם משותפים ,גם לימוד וגם
הכנת תכניות עבודה .המטרה והתוצר של הפעילות
הזאתי אמורות להיות תכניות להסתגלות ומאבק ,גם
מניעה וגם הסתגלות של משבר האקלים .כחלק
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מהפעילות של היחידה האזורית  ,מתקיימת בשבוע הבא
ועידת האקלים האזורית  .בימים רביעי  -חמישי יהיו גם
סיורים פיזיים במגבלות הקורונה וגם פעילויות בזום,
יש אפילו הרצאה של מי שיזמה את  ...החברתי בהוד
השרון כחלק מהדוגמא לאיזשהו פ עילות קהילתית
שתורמת לחוסן חברתי.
נדב דואני :

אפשר להזמין חברי מועצה לזה?

אביבה גוטרמן:

זה מה שרציתי לשאול.

רן יקיר:

אנחנו נשלח את ההזמנות שהופצו בכל מיני אמצעים,
אנחנו נשלח אותן ונפיץ.

נדב דואני:

אם זה פתוח לקהל הרחב -

רן יקיר:

זה פתוח לקהל הרחב ומי שמפ יץ זה היחידה האזורית ,
אנחנו גם נעזור בהפצה .רגע ,שקט.

משה חנוכה:

דבר לעניין אבל.

רן יקיר:

כחלק מ -

משה חנוכה:

דבר לעניין ,מה זה קשור לאמנה?

אמיר כוכבי:

משה.

רן יקיר:

די לבכות  ,די לבכות .

משה חנוכה:

אבל מה זה קשור לאמנה? מה זה קשור לאמנה?

אמיר כוכבי:

ל א שמעת את השאלה של אביבה  ,ולכן אתה סתם קופץ.
לא שמעת את השאלה של אביבה.

משה חנוכה:

אבל אתה מ דבר על דברים לא הגיוניים.

אמיר כוכבי:

אבל לא שמעת את השאלה של אביבה.

נאור שירי :

רבע שעה דיון על הצטרפות.

רן יקיר:

אני מחזיק אלכוהול מצוין ,משה ,אני יותר מבוגר מ מך,
אני כבר התרגלתי.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,די ,משה מסבירים את הדבר הזה ,בוא נשמע.

רן יקיר:

אביבה ,כחלק מהאירוע של שבוע הבא יש גם טקס של
חתימה של כל ראשי רשויות 6 ,ראשי הרשויות במרחב
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הזה על אותה אמנה של ברית ראשי הרשויות .הרעיון
פה כמו שאמיר אמר ,גם אנחנו מ קווים שזה ייתן
נקודות וקולות קוראים של האיחוד האירופאי  ...יש פה
משמעות.
נדב דואני:

הוא מכבד אותך בזה שהוא אומר לך 'בוא תאשר את
זה' ,אתה לא צריך לאשר את זה.

( מדברים יחד )
יגאל שמעון:

משה ,אגיד לך משהו :פתחתי גוגל ,רציתי לראות מה זה
בכלל אמנה .מה אומרים? הסכ ם ,הסכמה.

משה חנוכה:

זה הסכם מה שיש פה?

יגאל שמעון :

זה הסכמה ,אמר לך את זה ,בדק את זה .שניה ,רגע.

משה חנוכה:

אני בדקתי את זה עם אנשים שמבינים בתחום.

יגאל שמעון:

שנייה רגע משה ,אתה יודע סה"כ מנסים לעשות טוב,
לעשות דברים באמת טובים .אבל מה לעשות שכל נושא
איכות הסביבה בסוף מגיעה הספינה מצפון לדרום
שופכת את כל הנפט זה פוגע ב כל המדינה .כשאתה לבוא
פה ,כשאנחנו רוצים לעשות משהו טוב ,באמת טוב.

משה חנוכה:

אתה יודע להצביע איזה ראשי ערים נוספים?

יגאל שמעון:

אמר לך ,אנחנו קשורים -

נדב דואני :

משה ,אם היה רשום 'הסכם' ולא 'אמנה' ,היה פותר לך
את הדילמה?

משה חנוכה:

אם היו רושמים מסמך הבנות ומסבירים את המסמך של
הגנת הסביבה ,היו מסבירים מה זה הגוף הזה ,היו
נותנים רקע לחברי המועצה.

נדב דואני:

רגע ,אבל היה חומר כזה לא?

משה חנוכה:

אבל זה הכל מפגן של יחסי ציבור ,נדב ,תפסיק כבר.

נדב דואני:

היה חומר עזר.

רן יקיר :

שלחו לו חומר ,שלחו לו חומר.

משה חנוכה:

איזה חומר שלחו לי?

33

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3/21מיום 24.02.2021

רן יקיר :

שלחו ,שלחו.

משה חנוכה:

איזה שלחו? למה אתה אומר דברים?

נאור שירי:

שלחו.

אמיר כוכבי:

משה ,אני לא רוצה להישמע כמו אימ א  .מפגן יחסי
ציבור זה להוציא הודעה לעיתונות בלי הנתונים
הנכונים ולהתבלבל בהם  ,ואז צריך לתקן אותם וכל
הדברים האלה ,אתה מכיר את זה ,אתה עושה את זה
הרבה.

משה חנוכה:

כן.

אמיר כוכבי:

אנחנו מביאים כאן למועצה איזושהי אמירה עקרונית
שהיא שלנו  .בעיניי הנושא הזה הוא מספיק חשוב כדי
שהמועצה תדון בו .אתה רוצה -

משה חנוכה:

אני חושב שהנושא באמת מאוד מאוד חשוב ,אבל זה
לעשות זילות בנושא.

אמיר כוכבי:

לא ,הוא לא אמור לעשות זילות.

משה חנוכה:

כן ,בהחלט.

אמיר כוכבי:

הוא אפיק אחד מתוך מכלול הדברים שהעירייה עושה
בנושא התמודדות עם משבר האקלים .מפריסה של
עמ דות הטענה והכנסת רכבים חשמליים לעירייה  ,ועד
החד פעמי והרב פעמי וכל הדברים הללו .הנושא הזה
מוגדר 4 ,הסעיפים הללו וזאת המשמעות בסופו של
דבר ,מי שמתעניין בעולמות האלה מכיר 4 .הסעיפים
הללו שמופיעים שם :צמצום פליטת גזי חממה,
היערכות להשפעות שינויי האקלים על הסב יבה הפיזית,
הגברת הגישה לאנרגיה מתחדשת.

משה חנוכה:

זה אנחנו בעד.

אמיר כוכבי:

 3הדברים הללו ,הם דברים שנעשו בפועל ע"י ראשי
רשויות חזקים באירופה .בפריס וראשי רשויות אחרים
ואחרות ובעצם הצהרת כוונות ,האמנה.

משה חנוכה:

זה לא אמנה .זה לא אמנה.
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נדב דואני:

בוא נלך להצביע נו.

משה חנוכה:

אני מבין שאתם לחוצים ללכת הביתה -

נדב דואני:

לא ,משה זה...

משה חנוכה:

זה דיון מספיק חשוב כדי...

נדב דואני:

משה ,אבל אבל אם יש לך משהו נכון -

נאור שירי:

אתה לא קורא ,אתה לא...

נדב דואני:

תריב ,תילחם ,זה בסדר .אבל אתה רב על שטוי ות,
ב דברים שאני בטוח שאתה תומך בהם.

משה חנוכה:

תעלו להצבעה.

נדב דואני:

משה אמרת מקודם 'אם הייתי ראש עיר' ,אם היית ראש
עיר היית מביא את זה וחותם על זה.

משה חנוכה:

אם הייתי ראש עיר ,הייתי מביא לפני חברי המועצה את
הדברים בצורה מדויקת.

נדב דואני:

משה ,תריב על דברים עקרוניים ,זה לא חשוב.

משה חנוכה:

אה ,זה לא חשוב.

נדב דואני:

זה חשוב ,אבל לא כדי לריב על זה .זה חשוב ,אבל לא
כדי לריב על שטויות .

אמיר כוכבי:

אתה חושב שזה לא חשוב או כן חשוב?

נדב דואני :

משה ,אתה רוצה שאני אתפוס אותך על התבלבלות
במילים? זה חשוב מאוד ,הוויכו ח שלך הוא מיותר.
והוא סתם.

משה חנוכה:

אז בעיניי זה לא מיותר ,אם ראש העיר לא צריך אותנו
שיעשה מה שהוא רוצה .ולא שאנחנו נצביע בעד ואז
נצטרך להסביר מה זה המסמכים האלה .אני לא נוהג
להצביע על דברים שאני לא מעמיק בהם.

נדב שירי :

אז בוא נרים להצבעה וזה בסדר .אפשר להתנגד.

משה חנוכה:

מר שירי בטוח העמיק במסמך ,אני בטוח שהוא ישב
וקרא והעמיק ו דיון של רבע שעה במועצה הוא דיון
עמוק מדי.
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נאור שירי:

אכן כן.

משה חנוכה:

יופי ,אז תצביעו.

נאור שירי:

מעולה הלאה.

משה חנוכה:

תעלה ,תעלה להצבעה אדוני .תעלה להצבעה.

נאור שירי:

תשלח מישהו ...שיסביר לך אמנה הסכם.

משה חנוכה:

נכון ,אני לומד אני שואל.

נאור שירי:

 22דקות על אמנה או הסכם.

משה חנוכה:

יותר מ  , 20 -שעתיים .לא  20דקות.

נאור שירי:

כי אם היית לומד -

משה חנוכה:

 22דקות ,אתה יודע שהדיונים אצלך ,הרי אין דיונים.

נאור שירי:

בסדר ,אוקי .אם היית לומד וקורא ומקיש בגוגל ,היית
רואה בדיוק את השייכות לאיחוד האירופאי.

משה חנוכה:

אין שייכות ,אתם סתם מקשקש .אתה לא מבין בזה,
אתה לא מהענף.

נאור שירי:

עוד פעם נמשיך.

משה חנוכה:

אתה לא מהתחום ,אתה לא מבין בזה.

נאור שירי:

שלו ם יועץ האקלים של מר בנימין נתניהו .מה לך
ולתחום בכלל ?

אמיר כוכבי:

היועץ לאיחוד האירופי.

נאור שירי:

תקיש בגוגל ותראה את השייכות לאיחוד האירופאי,
תקרא על הארגון  ,תקרא על ההסכמים.

משה חנוכה:

לא הבנת את המסמך כנראה.

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן:

למה ביבי נתני הו?

נאור שירי :

כי הוא ראש ממשלה.

אביבה גוטרמן:

כן ,אבל למה הבאת את השם שלו עכשיו? זה מעניין.

נאור שירי:

כי הוא ראש ממשלה.
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אביבה גוטרמן:

אני צוחקת.

אמיר כוכבי:

אני לא חושב שראו י בהישגים אקדמאיים כאלה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

השורה התחתונה היא ,חברים

משה חנוכה :

באקדמיה הוא ילמד על זה ,זה בסדר .כל אחד בשלב
שהוא ימצא לו בחיים.

נאור שירי:

מה השלב שלך בחיים? תספר לנו.

נדב דואני:

אני אשלח אותו לעשות פוסט .אני אשלח אותו לעשות
פוסט.

משה חנוכה:

רק האנשים כמוך ,המזלזלים ,המצקצקים ,נתנו לי
בינתיים תמיד לי ד רייב בחיים.

אמיר כוכבי:

היחיד שזלזל בו זה אתה ,אתה מזלזל פה בכולם.

נאור שירי:

קירות זכוכית בוא תסביר לנו איך קיר זכוכית...

אמיר כוכבי:

אבל חוץ מזה להגיד שאין תחת לדוקטורט אני אומר גם
על עצמי ,זה קשוח .אבל אם תתחיל  ,אולי נצטרף.

אביבה גוטרמן:

על זה נאמר :בכל דבר רע ,יש דבר טוב ובכל דבר טוב
יש גם דבר רע .אז אמיר ,יש גם ב דברים הרעים שלך,
משהו טוב עבורו.

אמיר כוכבי:

אני כאן כדי לדרבן את משה.

אביבה גוטרמן:

אתה רואה? תמיד ,תמיד.

אמיר כוכבי:

זה לא עבד עד היום ,אבל נראה .אולי מתישהו זה
יצליח .בשורה התחתונה הד בר הזה הוא לבוא ולשים
יעד ים על השולחן להכנת תוכנית עבודה ,יעדים
שבמדינת ישראל עד היום לא ממש הושמו על השולחן.
יש כל מיני יוזמות נקודתיות שאנחנו רואים ,יש בחיפה
ניסיון למנוע תנועת רכבים מזהמים בעיר .אין משהו
שמתכלל ,ולכן החשיבות פה של הסיפור הזה ,זה
שהמדינה דרך היחידה האזורית קיבלה החלטה לקחת
פה כמה רשויות  ,שמכוונות עניין לנושא הזה ,ולאמץ
דווקא את הקריטריונים היותר משמעותיים של הערים
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באיחוד האירופאי שכבר עשו את זה ,כדי לנסות לייצר
תוכנית אזורית  ,כי ברור שבהיקפים שלנו אנחנו לא
פ ר י ז  ,גם כפר סבא לא ,וגם רעננה ל א ,אבל בהיקפים של
 6הרשויות האלה גם יחד ,תוכנית כזאת באמת יכולה
לעשות ולהשפיע ולעזור לנו לייצר אקלים טוב יותר.
רפאל בן מרדכי:

אני מבקש רשות דיבור בבקשה.

אמיר כוכבי:

אז תדבר רפי.

רפאל בן מרדכי:

תראו ,איכות סביבה זה דבר שהוא טוב  ,ולכן אנחנו
נצביע בעד ברמת העיקרון .אבל נשאלה כאן שאלה
שאמרה חבר'ה אנחנו רוצים בשר .חשוב לי רגע לדבר
בעברית לא עורך דינית ,אלא דברים של בנאדם סביר.
אני אתן דוגמא ,חיפה זו לא עיר אירופאית ,זה 100
ק"מ מפה  ,חתמה על המערכת הזאת ,על האמנה הזאת.
בחיפה יש בעיות קשות מאוד באיכות סביבה ולמע שה
דרך ההצבר של ראשי רשויות היא מצפה ,איך נגיד,
ללחוץ על כל מי שמקבל החלטות במדינת ישראל ,לתקן
למשל את איכות האוויר ,להוציא רעלים מחיפה
וכדומה .עכשיו אני מסתכל על הוד השרון  ,ואני רואה
מה הבעיות הסביבתיות שיש כאן .לצערי אולי לא יודע,
חיפה זה מקום עם הרבה תע שייה ,הוד השרון לא .זאת
אומרת זה אני לא צריך עזרה פה במישהו נגד זיהום
האוויר העקרוני .אבל -

נדב דואני:

למה ,בשריפות אתה לא צריך עזרה? בשריפות שמגיעות
לך באזור המזרחי.

אמיר כוכבי:

עזרה אזורית עם שיתופי פעולה.

נדב דואני:

כל השריפות ברשות -

משה חנוכה:

ראש ע יריית פאפוס יבוא

נדב דואני:

זה אזורי  ,זה אזורי -

אמיר כוכבי:

לא ,ראש עיריית קלקיליה .

נדב דואני:

זה אזורי .

(מדברים יחד)
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אמיר כוכבי:

שיתופי פעולה ותקציבים.

רפאל בן מרדכי:

אני מבקש סליחה מכולכם -

נדב דואני:

אנחנו לא מצליחים להשתלט עליהם ,המדינה לא
משתלטת עליהם.

רפאל בן מרדכי:

רגע חבר'ה ,יש לי זכות דיבור.

נדב דואני:

אנחנו אתך .

רפאל בן מרדכי:

אני הפרעתי לך?

נדב דואני:

לא.

רפאל בן מרדכי:

זה טוב שאתה איתי.

נדב דואני:

סוף סוף אני מחזק את דבריך.

רפאל בן מרדכי:

אם אתה מחזק את דבריי ,אז תן לי רגע לדבר.

נדב דואני:

חסכתי לך הרבה.

רפאל בן מרדכי:

אני אודה לך אם תסיים .ואתה רק בזבזת לי זמן
ששכחתי מה אמרתי .. .עכשיו תקשיבו -

נדב דואני :

רק אל תתחיל מהתחלה .

רפאל בן מרדכי:

אז אל תפריע לי .טוב ,נימוסי השיחה שלך הם בעיה.
אני רוצה להגיד את הדבר הבא .בהוד השרון יש דברי ם
שצריך לתקן ,אוקי י ? וכולנו מכירים אותו .למשל
המט"ש .אם כתוצאה מזה שנחתום  ,תבוא מדינת ישראל
ותיתן לנו כסף נוסף למט"ש ,שווה לחתום .אם כתוצאה
מזה שנחתום על הדבר הזה וכתוצאה מזה יהיו כאן
דרכי אופניים ואנשים ייסעו פחות במכוניות ,שווה
לחתום .אבל הייתי מצפה לשני דברים :אחד ,באמת
לדעת מה המטרות שלנו .שתיים ,הסבר מה הבעיות
שלנו ושלוש איך אחד מתחבר בשני .זאת אומרת ,מה
אני מצפה להרוויח כהוד השרון מהחתימה .בעיקרון,
אני לא אצביע נגד כי זה דבר טוב .אבל ,בצדק אומר
משה ,חבר'ה תסבירו לנו מה אתם רוצים תכלס.

נדב דואני:

יפה מצוין ,רן בוועדה שלך.
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אמיר כוכבי:

אז הסברתי כמה פעמים  ,ואני מוכן להסביר שוב .גם
האשכול האזורי וגם היחידה האזורית לאיכות הסביבה
התחילו תהליכים מקבילים  ,גם על ידי 'קולות קוראים'
של המדינה  ,כדי לייצר תוכנית אזורית למאבק במשבר
האקלים .באיזשהו שלב ,תוך כדי עבוד ה שכבר התחילה,
הגיע הדבר הזה .החשיבה מאחוריו אומרת שמאבק
אזורי הוא מאבק אזורי  ,והוא לא חייב להסתכם ב 6 -
רשויות .יש לנו כאן הרבה מאוד מפגעים אזוריים
שחלקם למשל בתוך הקו הירוק וחלקם מעבר .יש ,זה
בדיוק מה שדיברתי בהתחלה על 'קולות ה קוראים' של
האיחוד האירופאי שמ שקיע מיליארדים של יורו ,
ביצירת שיתופי פעולה חוצי גבולות  ,ולכן הנקודה הזאת
של יצירת שיתוף פעולה ועיגון הבסיס של שיתוף פעולה
פנימי אזורי על הרשויות שלנו ,תוך כדי זה שאנחנו
אומרים אנחנו כאיגוד רשויות פה מוכנים כבר גם לשחק
במגרש של הגדולים .כרגע ,בשלב הזה המגר ש הזה של
הגדולים זה בסה"כ להכין תוכנית ,שימו לב ,סה"כ,
להכין תוכנית שתענה ל  4 -הסעיפים הללו .את התוכנית
הזאת אנחנו נצטרך לעשות ביחד ,לדבר הזה יש גם את
אנשי המקצוע מהעירייה ,יש גם את הועדה לאיכות
הסביבה ,יש גם את חברות וחברי מועצת העיר שזה
מעניין אותם ורוצים להצטרף לדבר הזה  ,והתהליך הזה
של הכנת התוכנית הזאת ,אם להגיע לשורה תחתונה של
מה ששאלת ,בעיניי ייתן לנו בראייה של טווח בינוני
וקצת יותר ארוך את האפשרות להתמודד על תקציבים
משמעותיים למאבק בסוגיה הזאת ,תקציבים שקיימים
באיחוד האירופאי  ,שהם מותנים בשיתופי פעולה  .ולכן
אנחנו רוצים להיות שם מהרגע הראשון .ההצטרפות
כאן היא הצטרפות שאומרת ,אנחנו רוצים להכין את
התוכנית הזאת .זה הכל.

אתי ברייטברט:

אוקי ,אפשר להעלות הצבעה?

אמיר כוכבי:

תעלי להצבעה.
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אתי ברייטברט:

מי בעד הצטרפות? אמיר ,מאיר ,רינה ,רן ,יגאל? יגאל,
אביבה .אוק י י ,אתה בעד?

נדב דואני:

אני בעד.

אתי ברייטברט:

בעד ,יעל ,נאור ,נדב ,כנרת .משה?

משה חנוכה:

אני נמנע.

אתי ברייטברט:

אוק י י .מי נגד? אין .מי נמנע? אלון ומשה .אוקי י .

==============================================
אישור אמנת ברית ראשי הרשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.
הצבעה:
 11בעד :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני ,יגאל
שמעון ,נדב דואני ,כנרת אלישע כהן ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי.
 2נמנעים :אלון גלבוע ,משה חנוכה
* חיים שאבי לא נכח בהצבעה
החלטה מס' 30/21
מועצת העיר מאשרת הצטרפות לאמנת ברית ראשי רשויות לאקלים ואנרגיה באזור הים התיכון.

==============================================
משה חנוכה:

תגיד מה קרה ביגאל אלון היום?

יגאל שמעון:

הוא לא הקשיב ,זה לא יאומן.

אמיר כוכבי:

קשה לו להקשיב.

נאור שירי:

עוד משהו ש דיברו איתי עכשיו שאני לא הייתי ער לו ,
ואני רק רוצה להתייחס להערה של חבר המועצה ,משה
חנוכה ,לגבי התואר שלי  .קודם כל ,זה לא מפריע לי
הזלזול שלך בי באופן אישי .תן לי בבקשה לסיים.

משה חנוכה:

לא ,אתה ביזית אותי -

נאור שירי:

הזלזול שלך בי ,לא מפריע לי -

משה חנו כה:

תקשיב ,תקשיב ,תקשיב -

נאור שירי:

ולכל מי ששולח לי הודעות ,ממש לא מפריע לי נושא
התואר  ,זה רק מבזה ומראה כמה הבנאדם הוא רדוד.. .

משה חנוכה:

הטלפון שלך מפוצץ בהודעות  ,תלמד להתייחס בכבוד
לעובדי העירייה ,לסיירים ,לסייעות ,לאנשים שאתה
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רואה ברחוב ולא בהתנשאות  .ותוכל לתת מוסר למישהו
על התנשאות.
אתי ברייטברט:

חברים ,אנחנו ממשיכים בסדר -

נאור שירי:

אני אגיד מה שאני רוצה -

משה חנוכה:

תתייחס בכבוד לעובדים.

נאור שירי:

אני אומר שוב ,כל הירידות שלך -

משה חנוכה:

תתייחס בכבוד לעובדים.

נאור שירי:

למקום האישי לא מפריע לי -

משה חנוכה:

אתה לא שריף.

נאור שירי:

לא כזה אכפת לי ממך ואתה באמת חושב שאתה תמשיך
עם הערות האישיות האלה ,אז אני שוב אומר ,אני אענה
לך רק באופן ענייני .תפסיק לרדת על אנשים  ,אתה
יהיר ,אתה שחצן ,אתה מדבר שטויות ומטעה את
הציבור ,והאמת שזה די מפריע לי.

אתי ברייטברט:

נאור ומשה מיצינו ,בואו נמשיך בבקשה .ממשיכים
בסדר היום .חברים ,אנחנו ממשיכים בסדר היום,
ממשיכים לסעיף ג' .ברוכה הבאה ,עדי .עדי פרילינג
אנקורי .אנחנו ממשיכים בסדר היום .מינוי דירקטור.

נאור שירי:

ליצן ,ליצן ,כן ,אתה ליצן .אני עם זה ואתה ליצן.

ג.

מינוי דירקטור בדירקטוריון תאגיד מי הוד השרון בע"מ.

אתי ברייטברט:

חברים ,נאור ומשה .מינוי דירקטור ודירקטוריון תאגיד
מ י הוד השרון בע"מ  .בהתאם לסעיף  61א' לחוק תאגידי
מים וביוב  ,שקובע דירקטורים בחברה ימונו בידי
מועצת הרשות המקומית שהיא בעלת המניות בחברה,
לא חר התייעצות עם ה ו ועדה לבדיקת מינויים שהוקמה
לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות.

יגאל שמעון :

את יכולה באנגלית לדבר?
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אתי ברייטברט:

כבר ,אני אקרא את קורות החיים באנגלית של אותו
דירקטור  .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מינויו
של הדירקטור ,מר רוברטו צימרמן ,נצ יג מקרב הציבור
בדירקטוריון תאגיד ה מים מי הוד השרון בע"מ .הצעת
ההחלטה :מועצת העיר מאשרת את מינויו של מר
רוברטו צימרמן כחבר בדירקטוריון תאגיד מי הוד
השרון בקרב נציגי הציבור .אפשר להעלות להצבעה?

רינה שבתאי:

אפשר הסבר ככה משהו?

נדב דואני:

רוברטו צימרמן הוא ממובילי המאבק להזזת המט"ש,
הוא חלק מהקבוצה המצומצמת שפועלת להזיז ,להזיז
את המט"ש מהוד השרון .אתם יכולים לראות שקורות
החיים שלו הם סופר מרשימים .הבנאדם מהנדס
ביולוגיה ועוסק בתחום הזה הרבה שנים .הייתה לנו
ועדה שיצאה לה 'קול קורא' בנושא הריח  ,שרן יקיר
ואני יש בנו שם  ,וראינו את המקצועיות ממש במלוא
הדרה .ראש העירייה ואני חשבנו באמת שהוא כנציג
ציבור נכון שהוא יישב שם ,ייטפל בכל מיני סוגיות
כחבר דירקטוריון אבל בין היתר בסוגיה הזאת של הזזת
המט"ש ממש כפרויקט ,אנחנו כל הזמן עוסקים בזה,
אבל אני מאמין שחברי הדירקטוריון שווה להם לקחת
חלק גם בפעילות כזאת .אני חושב שזה אחד מהמינויים,
כולם מינויים מצוינים ,אבל זה באמת מינוי ממש
מבורך .תעברו על קורות חיים ,תראו האיש מוכשר,
מנוסה ,מאוד נעים .אני מודה שלא הכרתי אותו עד
שנפגשתי עם הועד ,וגם ראש העירייה לא הכיר אותו,
עד שה ש ם שלו לא עלה.

אמיר כוכבי:

נפגשתי אתו -

אביבה גוטרמן:

כן ,כן ,הוא בסדר ,הוא אחלה.

אמיר כוכבי:

מספר פגישות עם ועד הפעולה ,בנוגע לריחות של
המט"ש .בהחלט איש מלומד ומכיר את התחום .אחת
המחשבות היא שבהחלט יש מקום בגלל פעילות
דירקטוריון ,בגלל פעילות תאגיד המים והאחריו ת
לצורך העניין על המט"ש ,יש מקום לשים מישהו שמכיר
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מכל הצדדים ,גם המקצועיים וגם הריחניים ,נקרא לזה,
כתושב גיל עמל בדירקטוריון  ,כדי שיהיה ער ומודע
ופעיל ויוזם עם הפעולות של התאגיד ושל העירייה כדי
לפתור את המצוקה הזאת .אני שמח שהוא הסכים .כן
רפי.
רפאל בן מרדכ י:

אני רוצה לתת דוגמא ,אני רוצה לתת דוגמא לשאלה
איך עוזרים לצד השני .להגיד לך באופן מסודר ,אחרי
שקיבלת י רשות דיבור .אני חושב שזה רעיון מצוין
לבחור את צימרמן  ,ואני אשמח אם תמיד כשתרצה
להעיר לי ,תעשה את זה באותו אופן מסודר .תודה.

נדב דואני:

רפי אנחנו חברים ,אז אני מרגיש נוח להעיר לך.

אתי ברייטברט:

אנחנו מעלים להצבעה.

אמיר כוכבי:

יש למישהו עוד שאלות בעניין ?

אביבה גוטרמן:

לא ,אין.

אתי ברייטברט:

את מינויו של רוברטו צימרמן כחבר בדירקטוריון ,מי
בעד? אמיר ,מאיר ,רינה  ,עדי ,רן .כולם ,פה אחד
מהמשתתפים .אוקי י  .בו או נמשיך.

==============================================
מינוי של רוברטו צימרמן דירקטור מקרב נציגי ציבור בדירקטוריון תאגיד מי הוד השרון בע"מ
הצבעה:
 14בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,כנרת אלישע כהן ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון
גלבוע ,משה חנוכה.
החלטה מס' 31/21
מועצת העיר מאשרת את מינוי של מר רוברטו צימרמן כחבר בדירקטוריון תאגיד מי הוד השרון
בקרב נציגי ציבור

=====================================================
ד.

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

אתי ברייטברט:

אני מניחה שקראתם את סדר היום ואתם יודעים
שמדובר פה בבקשות של שני עובדים ,אנחנו לא
מציינים .יש למישהו שאלות? אפשר לאשר?
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משה חנוכה :

אני לא משתתף בדיון ובהצבעה בגלל ניגוד עניינים.

אתי ברייטברט:

בשניהם או בראשון?

משה חנוכה:

בשניהם.

אתי ברייטברט:

בשניהם .אוקי י .

יגאל שמעון:

כבר קראנו ,אין בעיה ,אני בעד ,הכל בסדר.

אתי ברייטברט:

כן ,אני חייבת לציין את זה לפרוטוקול .

יגאל שמעון:

אין שו ם בעיה.

אמיר כוכבי:

אז משה חנוכה יצא -

אתי ברייטברט:

משה חנוכה לא משתתף בהצבעה .אז אנחנו נאשר את
סעיף ד'.

אמיר כוכבי:

רגע ,אבל עכשיו אני צריך לבדוק מי זה ,משה.

רפאל בן מרדכי:

הוא קרוב משפחה של משה ,יש לו משפחה גדולה ברוך
השם.

אתי ברייטברט:

בואו נתקדם .א ז אפשר את הבקשה להיתר לעבודות חוץ
על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים לפקודת העיריות
ל  -א.י  .מי בעד? כולם ,פה אחד ,פרט למשה חנוכה שלא
משתתף בהצבעה.

==============================================
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל -א.י.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,כנרת אלישע כהן ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון
גלבוע.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה.
החלטה מס' 32/21
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א.י .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנה עד לתאריך 23.2.22

=====================================================
ה.

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (ס עיף ( 180א)
לפקודת העיריות (נוסח חדש) ל  -א.א.
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אתי ברייטברט:

נעבור לסעיף הבא :בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת
לקבל פרס ל  -א  .א  .מי בעד? כולם ,פה אחד ,פרט למשה
חנוכה שלא השתתף איתנו בהצבעה.

==============================================
בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת העיריות
(נוסח חדש) ל -א.א.
הצבעה:
 13בעד (פה אחד) :אמיר כוכבי ,יעל עבוד ברזילי ,נאור שירי ,רן יקיר ,רינה שבתאי ,מאיר חלוואני,
עדי פרילינג אנקורי ,יגאל שמעון ,נדב דואני ,כנרת אלישע כהן ,אביבה גוטרמן ,רפי בן מרדכי ,אלון
גלבוע.
* משה חנוכה לא השתתף בהצבעה.
החלטה מס' 32/21
מועצת העירייה מאשרת את בקשת א.א .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
אישור היתר זה יהיה בתוקף לשנה עד לתאריך 23.2.22

=====================================================
אתי ברייטברט:

נ עבור לסעיף הבא .אנחנו עוברים להצעות לסדר .אני
עושה את זה כי זה מישהו רואה אותי ומפסיק את
השידור 5 .דקות הפסקה.

*** הפסקה ***

ו.

הצעות לסדר.

הצעה לסדר של אלון גלבוע :קיצור זמן הטיפול לקבלת תעודה לרשם
המקרקעין להעברת זכויות בטאבו
אתי ברייטברט:

אנחנו חוזר ים לשידור ,ממשיכים את החלק השני של
הישיבה .נדב ,אנחנו חוזרים לשידור ,אנחנו ממשיכים
את החלק השני של הישיבה .אנחנו ממשיכים בסדר
היום .הצעות לסדר של חברי המועצה .הצעה לסדר של
חבר המועצה ,אלון גלבוע .הצעה לסדר של חבר
המועצה ,אלון גלבוע מיום ה  , 28.01.2021 -הנושא :
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קיצור זמן הטיפול לקבלת תעודה לרשם המקרקעין
להעברת זכויות הטאבו .עפ"י סעיף  324לפקודת
העיריות ,נוסח חדש ,העברת זכויות ונכס ללשכת רישום
המקרקעין ,מותנית בהצג ת תעודה מהעירייה המופנית
לרשם המקרקעין .מאשרת ששולמו במלואם כל החובות
המגיעים לעירייה מאת בעל הנכס ,מוכר ביחס לנכס.
מתוך אתר העירייה עולה כי לפני מספר חודשים שונה
משך טיפול הבקשה ,בבקשה לדירות בקומות ביניים מ -
 3ימי עסקים ל  14 -ימי עסקים מיום הגשת הבקשה ,אך
בפועל לאחר הגשת הבקשה נשלח למבקשים הודעה,
תהליך קבלת האישור כ  5 -שבועות .יצוין שזמן התהליך
הינו ארוך בהרבה מבקשות דומות שמוגשות לרשויות
שמספר תושביהן כמעט כפול ו/או שווה למספר
התושבים בהוד השרון ,כמו כפר סבא ,פתח תקווה ,רמת
גן ,רעננה ועוד .מדובר בתקופה ארוכה מאוד שגורמת
למבקשים נזקים כלכליים גדולים בעת שכספי מכירת
הדירה מופקדים בחשבונות נאמנות עד לקבלת ה אישור
הנ"ל ומונעים מהמבקשים לשלם עבור הדירה החדשה
שרכשו .הצעת ההחלטה :מועצת העיר מאשרת שימי
הטיפול בבקשה לקבלת תעודה לרשם המקרקעין
להעברת זכויות בטאבו לא יעלה על  10ימי עסקים
בפועל ,כאשר הבקשות המתייחסות לדירות בקומות
ביניים.
יגאל שמעון:

אני רק הערה ,לפני שהוא פותח את הפה .יש החלטת
מועצה שאישורים לטאבו תוך  72שעות.

אביבה גוטרמן:

נכון.

יגאל שמעון:

יש החלטת מועצה ,זה שלא מיישמים את זה ,זה כבר
אני לא רוצה לדבר.

אביבה גוטרמן:

נכון ,זה שונה.

יגאל שמעון:

לא שונה .ההחלטה שלעצמה.

אביבה גוטרמן:

לא ,כאילו בפועל זה השתנה.

(מדברים יחד)
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אלון גלבוע:

בהצעה יש שני דברים ,היא מחולקת לשני דברים .אחד,
זה שהאתר עצמו הוא מטעה את התושב .התושב נכנס
לאתר ומגלה שבתוך  14ימים הוא מקבל אישור לטאבו
והוא רושם את הדירה על שמו .בפועל ,כשמוגשת
הבקשה אז נשלח לו מכתב על ההליך הוא ייער ך כ 5 -
שבועות ,אבל זה גם לא  5שבועות ,זה יותר ,כי עד
שמקבלים את הבקשה ועד שעונים זה לוקח  10ימים.
כלומר ,מדובר על בין  6ל  7 -שבועות עד שתושב מקבל
אישור לטאבו .ומה הוא מבקש? אישור של חוב ארנונה.
בלבד ,כי זו דירת ביניים ,זו לא דירת גג ולא בית פרטי
ולא דירת גן שפה צריך לעבור תהליך של האם יש היטלי
השבחה או היטלי טיעון וכיוצא בזה .אני חושב ש 5 -
שבועות זה המון זמן ,כשמדובר באדם שרוצה לרכוש
דירה והכסף יושב בנאמנות .הרבה כסף .אני חושב שיש
לתקן 10 ,ימי עסקים זה המון זמן.

יגאל שמעון:

אני רוצה להתייחס.

רפאל בן מרדכי:

ל מה לא  72שעות?

אלון גלבוע:

עכשיו בתקופת הקורונה אני חושב שיש צמצום של
עובדים.

רפאל בן מרדכי:

אומר יגאל היה  72שעות ,למה לא להיצמד להחלטה?

יגאל שמעון:

אני מבקש להתייחס.

משה חנוכה:

יש לו  10דקות ,תן לו אדוני .לא סיים ,הוא מדבר.

יגאל שמעון:

סיימת.

משה ח נוכה:

חבר מועצה חדש תן לו -

יגאל שמעון:

סיים ,הבנתי ,הוא רוצה  10ימים.

אמיר כוכבי:

משה ,יש אנשים שיודעים להגיד בחצי דקה.

יגאל שמעון:

נכון.

אמיר כוכבי:

מה שאחרים גם  10דקות לא מצליחים.

יגאל שמעון:

מה אתה רוצה שיספר? תראו -

אמיר כוכבי:

יגאל ,לא משנה.
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יג אל שמעון:

לא ,יש דיון.

אמיר כוכבי:

יש דיון ,אבל אולי ניתן לגזבר.

יגאל שמעון:

עדיף לו שישמע אותי ,כי כשאני אדבר.

אלון גלבוע:

מה הגזבר קשור לאתר?

אמיר כוכבי:

אם יש טעויות באתר ,זה יתוקן ,זה לא קשור.

יגאל שמעון:

אני רוצה להגיד לך שאני מאוד כועס ,אני מאוד כועס
על מה שקורה בכל הנושא הזה של אישורים לטאבו.
פשוט ביזיון ,אני כשהייתי סגן ראש עירייה כאן ,הגעתי
יום אחד ,כשאני בא ללשכה ,באים אליי אנשים אומרים
לי :תשמע 3 ,שבועות 4 ,שבועות ,אני לא יודע מה קורה.
אי אפשר לקבל אישור העברה בטאבו? אני מדבר אתך
על לפני  10שנים.

אביבה גוטרמן:

זה באמת כלום.

יגאל שמעון:

אמרתי להם ,טוב בוא נבדוק .הגעתי למחלקת הגבייה,
עוד בתקופה לפני הגזבר .הגעתי ,אני אומר להם בואו
תראה לי איך אתם מקבלים פה בקשות העברות בטאבו.
אמרו לי אין בעיה ,מגיעה הגברת ,המוכרת ,מגישה לנו
את כל המסמכים ,פות חים לה את הבקשה ,משלמת
איקס כסף.

אביבה גוטרמן:

משלמת.

יגאל שמעון:

משלמת ,מניחים את זה בתוך הסלסלה ומחכים שתגיע
הדוורית יום למחרת שתיקח את זה ,את הבקשה
ותעביר את זה אחרי יומיים למחלקה שניה .כי לא עבדו
בזמנו עם פקסים .לא היה דבר כזה פקסים או כל מיני.

נאור שירי :

פקסים היו.

יגאל שמעון:

אבל לא התעסקו עם זה .אז זה מגיע למחלקת המים,
מה קורה אחרי  3ימים? אז חותמים להם במחלקת
המים ,מניחים את זה שוב בסלסלה ,מחכים לדוורית
שתגיע יום אחרי כדי שהיא תיקח את זה ביום למחרת
למחלקה השלישית .כמה סבב הזה עובד? בערך 3
שבועות עד שזה עובר ,וזה חוזר חזרה לגזברות עד שהם
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מאשרים ועד שחותמים .אמרתי להם אין בעיה ,תיקנו
בבקשה סורקים ,פקסים ,תוך כמה זמן אתם תעשו את
זה באותו רגע? עשו חשבון ,אמרו לי  24שעות .אמרתי
להם אוקי ,החלטת מועצה 72 ,שעות .זאת אומרת
שהיית ה פה החלטת מועצת העיר –  72שעות דירות
כלואות נותנים אישורים.
אלון גלבוע:

ביניים ,כן .וזה שונה ,וזה שונה מבלי שתהיה הצעה
לסדר .לא ,לא היתה החלטה.

משה חנוכה:

זה היה במסגרת ברית ראשי העיר של אגן הים התיכון?

יגאל שמעון:

אני רוצה להגיד לכם ,בחודשים האחרונים אנשים
מחכים חודשיים ושלושה לקבל אישור העברה בטאבו
וזה לא יכול להיות ,וזה מחדל .פשוט זה מחדל .אי
אפשר שבנאדם מוכר דירה שיחכה  3חודשים כדי שהוא
יעב י ר אותה בטאבו כשיש לו משכנתא לשלם וכשהוא
צריך לעשות כל מיני דברים .יש פה משהו שהתרעתי על
זה ,התרעתי על זה בפני המנכ"ל והתרעתי בפני הגזברות
ופניתי לסגן הגזבר ,אמרו לי אל תדבר איתנו ,אסור
לדבר איתם .אוי ואבוי אם אתה מדבר עם סגן הגזבר,
אוי ואבוי .אבל מה? כשהלקוח או ש התושב מחכה 4
חודשים זה בסדר ,זה השירות הטוב.

אביבה גוטרמן:

לא ,התושבים פונים אלינו.

יגאל שמעון:

אי זה  10ימים ,מה זה  10ימים?

אב יבה גוטרמן:

פונים לחברי המועצה.

יגאל שמעון:

תקשיב 72 ,שעות בנאדם צריך לקבל את האישור לטאבו
ואם זה לא ,זה המחדל הכי גדול.

אביבה גוטרמן:

אני מסכימה אתך  .אין שום סיבה ,זה הכל במחשב.

עדי פ.אנקורי:

יגאל צודק.

אביבה גוטרמן:

באמת ,לא צריך להיות פה כזה סיפור.

עדי פ.אנקורי:

יגאל צודק ,צריך לקצר פה את הזמנים.

אביבה גוטרמן:

אי אפשר ,כל התושבים באים אלינו ,לכולם אני בטוחה,
לכל חברי המועצה פה .נכון? 'אתם יכולים לסדר לי?',
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'אתם יכולים לפנות בשבילי?' .בואו ,זה כבר מוגזם
שצריך לטפל בזה ברמה האישית.
בנימין זיני:

טוב  ,אני אתייחס קודם כל אישור לטאבו זה קודם כל
אישור  ...מהות האישור שאנחנו בודקים זה אישור
היעדר חובות בעצם לכל תהליך כזה אנחנו צריכים
לעשות בדיקה האם אותו מבקש יש לו חובות בעירייה,
בגופים השונים בעירייה.

אלון גלבוע:

אילו גופים של דירה בקומת ביניים?

כנרת א  .כהן :

כן ,אבל עושים את זה בכל העיריות ,לא רק בעיריית
הוד השרון.

אלון גלבוע:

בני ,תדבר על שומות ו דירות ב קומות ביניים .מה הם
צריכים?

אמיר כוכבי:

אלון ,אלון ,אלון.

אלון גלבוע:

לא ,אני לא אוהב את הסיבובים .

אמיר כוכבי:

לא עניין של סיבובים .הגזבר יסביר על ה תהליך והגענו
לנקודה הספציפית שאתה שואל ,אבל לא כולם קיבלו
את ההבנה שלך בנושא ולכן זה חשוב.

בנימין זיני:

כמו שאמרתי  ,כשיש בקשה לאישור לטאבו או אישור
על ידי חובות ,בקשה למשכנתא זו פנייה שמתחילה
ונגמרת באגף הגבייה ולרוב אנחנו עושים אותה עד 10
ימים .תיכף אני אתן מספר נתונים וגם מה עשו באגף
הגבייה בשנה וחצי האחרונות .כשיש לדעתי גם ,עד כמה
שאני בדקתי זה ייחודי להוד השרון ,גם עושים את זה
לקומות ביניים בעסקת מכר שונה ממשכנתא .עסקת
מכר אתה צריך לבדוק סריקה הרבה יותר מקיפה גם
בהיטלי השבחה ,גם בהיטלי פיתוח ,גם בהשבחה,
ואנחנו ע ושים בדיקה מול תאגיד המים לרוב ו מחלקת
השומה וזה התהליך הארוך יותר וזה המסלול הארוך
יותר .אני רק אסבר את האו זן ,אולי לא כל חברי
המועצה יודעים אבל אגף הגבייה נמצא בתהליך מתקדם
של שיפור שירות .אני יכול להגיד שאני הגעתי להיות פה
גזבר ,שאלתי כמה פניות פתוחות יש באגף הגבייה ,אף
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אחד לא ידע להגיד לי מספר .מה הזמן הממוצע שעונים
לפנייה בממוצע –  8-7חודשים ,לפעמים  9חודשי ם .גם
לפניות פשוטות .בשנה וחצי האחרונות ,קודם כל
שידרגנו את המחלקה לאגף ,הכנסנו מערכת CRM
שיודעת לנטר ולקבל פניות .עדיין לא מושלמת ,אבל
היא בתהליך של שיפור .אז היום אנחנו יוד עים בכל
נקודת זמן כמה פניות יש מ כל סוג .גם בנושא טאבו,
אחד השיפורים שעשינו ,יצרנו קשר עם טאבו פתח
תקווה והיום האישור נשלח אוטומטית לטאבו פתח
תקווה ולא צריך לבוא כדי לקבל את האישור .הכנסנו
טפסים מקוונים ותהליך גם פה הוא לא מושלם וגם
בטאבו בחודש האחרון היה שיפור ,אז כל הדברים
האלה הן פעולות שנעשו .עכשיו כל פונקציה ש  , -בוא
נגיד שקובעים  72שעות זה בסדר ,אבל לכל דבר צריך
לתרגם אחרי זה ,מה התשומות שנדרשות לעמוד ב 72 -
שעות .אני אתן נתונים ,כי אנחנו פחות או יותר
מספטמבר האחרון כל הפניות מנותבות לתוך ה CRM -
ואנחנו מנטרים את כולן ויודעים איפה כולן נמצאים.
ה  CRM -מחובר.
נדב דואני :

בני ,ה  CRM -מחובר לך לתוך ה ? office back -

בנימין זיני:

 , CRMאני התעקשתי הוא חלק  built inמתוך מערכת
המטרו ,הוא בתוך המערכת התפעולית.

נדב דואני:

ה  CRM -חיצוני?

בנימין זיני:

לא ,לא ,לא.

נדב דואני:

זה של מטרו?

בנימין זיני:

הוא שייך למטרו כדי לא ליצור ממשקים לתוך מערכת
אחרת ו לא להיות תלוי בעוד גורם מצד ג' שהוא לא
מטרו ,מערכת  CRMהיא מהמטרו ,היא לא מושלמת.

נדב דואני:

סתם לדעת ,זה כי החלטת עקרונית שאתה רוצה מערכת
פנימית של מטרו או כי לא היתה לך אפשרות לחבר
מערכת חיצונית למטרו?
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בנימין זיני:

אפשרות למערכת חיצונית למטרו יש .עשיתי את זה
בעברי ,אבל יש לזה קצת ,אתה תלוי פתאום בצד ג' ,אם
פתאום מטרו יש איזשהו סכסוך אתה נשאר תקוע.
ממשקים ש -

נדב דואני:

זו בעיה שתוקעת את כל מהלך ה -

בנימין זיני:

לגמרי .ממשקים ,שאם אתה לא מתחזק ממשק או
החלק המ חשובי בעירייה .לתחזק ממשק אתה צריך
אותו ,גם אם הוא נופל לך ואתה לא מתחזק אותו ,אתה
גם נתקע ,אז אני העדפתי ,הלכתי לראות את זה בתאגיד
פתח תקווה .אם יש מערכת  CRMשיודעת לעבוד בתוך
מערכת התפעול ומחוברת למסכים התפעוליים בלי זה,
אז העדפתי ללכת לכיוון הזה.

נדב דואני:

התושב אגב ,רואה את הנתונים שלו בתוך המערכ ת?
בתיק תושב הוא יכול לראות את הנתונים על המסך?

בנימין זיני:

אנחנו לא שם לצערי ,אבל אנחנו נהיה שם.

נדב דואני:

תושב יכול להיכנס ולראות את כל התהליך שלו.

בנימין זיני:

לא רק בתחום הארנונה ,אלא בכל החיים והממשקים
של תושב מול עירייה .אני רק שוב ,אחזור על הנת ונים
שאנחנו מספטמבר בעצם כל פניות הטאבו ,בכלל כל
הפניות מנותבות לתוך  . CRMרק בטאבו ב  2020 -טיפלנו
בכ  1,900 -פניות .ואני מזכיר שנת קורונה ,חלק בבידוד,
חלק לא נמצאים ,חלק עובדים מהבית .לא נלאה בכל
המגבלות שיש ,יש בעיות של איטיות מערכת שאנחנו
מטפלים כבר תקופה א רוכה שפוגעת בתהליך .הפניה
אמנם נפתחת בגבייה ,אבל הטאבו מנוהל בתוך
ה'קומפלוט' שזו מערכת אחרת של הנדסה ואלו עוד
מגבלות שיש לנו כדי לשפר את התהליך.

נדב דואני :

רגע ,להנדסה יש מערכת אחרת?

בנימין זיני:

תהליך הטאבו מנוהל מקום .הפנייה מה  CRM -מגיעה,
נפתחת במטרו ו נפתחת שוב ב'קופמלוט'.

נדב דואני :

כל התהליך לא פה?
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בנימין זיני:

לא משנה ,אבל לנציג יש  2מערכות ,הוא עובד על 2
מערכות .הוא עובד על המטרו ואחרי זה הוא עובד על
הקומפלוט כדי לנהל את כל התהליך של הטאבו ,של
האישור .מערכת הנדסית.

נדב דואני:

מערכת הנדסית...

(מדב רים יחד)
בנימין זיני:

אנחנו מספטמבר רק לדירות ביניים טיפלנו ב 339 -
אישורים ,מתוכם  306עד  10ימים שזה כ  90% -מתוכם
תוסיף עוד  16זה בערך  322עד  95% , 14מהפניות
הספציפיות האלו טופלו עד  14יום .יש מקרים גם
שהתושב או המבקש לא בהכרח מביא את כל המסמכים,
פונים אליו ,הוא חוזר ,תחזיר את המסמכים .אני חושב
שבנושא של הטאבו אני יודע שהוא כאוב אנחנו שמים
על דגש  ,ואנחנו בהחלט בתהליך שהוא הולך ומשתפר עם
כל המגבלות שתיארתי כרגע .עכשיו כל איקס ימים
צריך לגזור מהתשומות  .צריכים לטפל בזה ואמרתי
באישורים שהם ארוכים ,שהם בעסקיות מכר לרוב,
אתה עובר כמה תחנות .זה נפתח בגבייה ,זה הולך
למחלקת השומה ,זה הולך להשבחה וזה הולך עם זה
לפיתוח .יש גם נקודה בתאגיד המים .עכשיו ,גם
בהשבחה.

אלון גלבוע:

בתאגיד המים זה לא  ,כי אתה מביא אישור ,אתה מביא
אישור שאין לך חוב מים ,זה אחת הדרישות.

בנימין זינ י:

שם אותו בצד .אבל במידה ונדרש עכשיו להכין עכשיו
שומת השבחה.

אלון גלבוע:

אבל אני מדבר על דירות ביניים ,בוא .בוא ,בוא שניה,
אני כבר שכחתי את הצעה לסדר ,אני רוצה להגיב.

בנימין זיני:

שניה ,משפט אחרון ... .אני ראיתי שעליה דובר ואמרו
כאילו זה עבר ל  , 5 -מדובר בדירה בקומה  3שהיא דירת
גג ,מסומן בהתחלה שזה דירת ביניים והיא לא דירת
ביניים ,אז העבירו אותה מהמסלול הקצר למסלול
הארוך.
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אלון גלבוע:

תגיד לי ,מה שאתה אומר עכשיו ,אתה אומר דברים
אמתיים ?

בנימין זיני:

לגמרי.

אלון גלבוע:

תקשיב טוב ,זו עסקה שאני טיפלתי בה .אי ן שום דירת
גג ב  -ח' ברחוב בן גוריון ,אתה מתבלבל .יש פה עשרות
תושבים ,עשרות תושבים.

משה חנוכה:

זה ממש לא אישי.

( מדברים יחד )
אביבה גוטרמן:

נאור ,מה זה קשור אישי?

נאור שירי:

אישי.

אביבה גוטרמן:

מה אתה רוצה שאני אגיד לך תושבים שאני לא מכירה
אותם שפונים אליי?

אלון גלבוע :

אמיר ,אתה מטפל בדברים אישיים ,אז אל תגיד לי
דברים אישיים.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אני רק אגיד שלא אמרתי כלום.

אלון גלבוע:

קודם כל ,אישית ,יכול להיות שאתה לא בדקת את
ה הצעה הזאת או הטעו אותך כי ברחוב בן גוריון.

אביבה גוטרמן:

תאמינו לי שפנו ג ם לאמיר .

נאור שירי :

היא לא קומת ביניים בכל מקרה.

אלון גלבוע:

היא קומת ביניים ,היא קומת ביניים לצורך החוק.
קומת ביניים זו קומה שהיא לא דירת גג ,לא בית פרטי.

נדב דואני :

לא מאמין.

אלון גלבוע:

ולא דירת גן .זאת קומת ביניים .אני מכיר לפחות 40
תושבים שממתינים  5שבועות .אני לא יודע על מה אתה
מדבר ,אני לא יודע על מה אתה מדבר ,כן ,יותר מ 5 -
שבועות ,לא יודע על מה אתה מדבר .יש פה חברי מועצה
שפונים אליהם מספר רב של ,ואתה ,אני לא יודע על
מה ,לא מקבלים את זה .ולכן ,קודם כל ,דבר נוסף,
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אתה מדבר על מערכות ,אני לא הבנתי מד וע האתר
מטעה .אני אגיד לך ,היום בבוקר אני הוצאתי ומצוין
פה בקשה לרישוי לדירות בקומות ביניים בלבד 14 ,ימי
עסקים מיום הגשת הבקשה ואני רק צירפתי אחד ,אני
יכול לצרף עוד  . 20שאתה מקבל לאחר מכן שתהליך
הגשת האישור הוא כ  5 -שבועות .עכשיו ,אם אתה אומר,
ואני הולך לשי טתך ,אתה אומר אתה יודע מה זו דירת
גג ,בסדר? אז דירת גג ,מופיע כאן שעבור דירת גג זה 90
ימים .כלומר ,זה לא כאן ולא כאן .אתה מבין? לכן א תה
הוטעית כנראה ,אתה הוטעית כנראה .ואני אומר לך זה
לוקח יותר מ  5 -שבועות דירות ביניים ,לוקח יותר מ 5 -
שבועות .ואני רוצה שכאן ,שההצעה הזאת תהיה ואני
לא אומר ,אז נכון יגאל צודק יותר מ  3 -ימים לא צריך,
אבל אני אומר בעקבות הקורונה יכול מאוד להיות
שחלק בחל"ת או עובדים מהבית .אני חושב ש  10 -ימי
עסקים זה מספיק זמן.
יגאל שמעון:

אבל אני אומר לך אצל י זה אחרי  72שעות.

אלון גלבוע:

אני בדקתי בכפר סבא .בכפר סבא זה  7ימים ,ברמת גן
זה  8ימים.

בנימין זיני:

משכנתא או אישור לעסקת מכר?

אלון גלבוע:

נו באמת ,אני כותב .תקרא מה כתבתי ותבין  .אני לא
אקריא את זה עוד פעם .רק לדירות בקומות ביניים אני
מדבר  .ואני אומר לך שזה הלכה למעשה ,נותנים לך את
זה ולא כ ותבים באתר  7ימים ואומרים לך לאחר שאתה
מגיש את הבקשה ייקח  5או  6שבועות.

אמיר כוכבי:

אתה יכול רגע להפנות אבל .

אלון גלבוע:

מה?

אמיר כוכבי:

איפה קוראים על זה באתר? סתם שנראה.

אלון גלבוע:

איזה אתר? תבדוק ,תראה .היא העלתה פה הצעה ,הוא
כבר הוגשה לפני חודש  ,יכולתם לבדוק את זה  .איזה
אתר של מי? של העירייה?
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אמיר כוכבי:

מה שאתה אומר ,אני רק רוצה לראות איך זה מופיע.

רן יקיר:

יש שאלה ,כי תראו אנשים שהגישו עכשיו בקשה  ,מי
שהגישו עכשיו בקשה קיבלו אותה תוך  3ימים.

משה חנוכה:

בוא נקבע שזה יהיה הסטנדרט.

רן יקיר:

משה ,אני מדבר.

משה חנוכה:

מעולה ,בוא נקבע שזה יהיה הסטנדרט.

רן יקיר:

אל תתבכיין.

משה חנוכה:

בוא נקבע שזה יהיה הסטנדרט.

רן יקיר:

אז שלחו לי.

משה חנוכה:

רן ,בוא נקבע שזה יהיה הסטנדרט .למה חברים שלך
מקבלים  3ימים ותושבים רגילים מקבלים אחרי 5
שבועות? רשום באת ר  5שבועות. .

עדי פ.אנקורי:

אבל זה כנראה לא רק חברים שלו ,כי אני קיבלתי תוך 7
שבועות.

רן יקיר:

שנייה ,עדי ,עדי ,אני מדבר.

משה חנוכה:

חברים שלך קיבלו ,אז למה?

עדי פ .אנקורי:

כנראה שזה לא קשור לקרבה.

משה חנוכה:

כנראה כן ,אם חברים קיבלו אחרי  3ימים.

ב נימין זיני:

ה תשובה שהתקבלה מהאתר היתה  14יום ,התשובה,
אחרי הגשה 14 ,יום לקומת ביניים ו  5 -שבועות לדירות
גן ,קומת גג ,דופלקס ואדמה לבנייה חקלאית .עכשיו,
אני חושב ,מאיזושהי בדיקה זריזה ,אני לא מכיר את
התחום הזה ,אני לא קניתי דירה כבר הרבה שנים.

אמיר כוכבי:

ל א ,אבל זה לא תואם למה שהוא אמר.

רן יקיר:

רגע ,שניה ,בסדר .אני חושב שיש טופס חדש באתר ,זו
התוצאה מהעבודה דרך הטופס החדש וכתוב עליו טופס
חדש להגשה .אני חושב שהדף הישן עדיין נגיש ,ביקשתי
הבוקר מהדוברות שיבדקו את זה ,האם הדף הישן עדיין
נגיש .אני לא יודע מה זה  ,כי שוב אני לא מכיר את הזה,
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אבל הטופס החדש שהוא הטופס שמגיעים אליו מתוך
הדף של הארנונה ושל הכספים מחזיר תשובה של  14יום
לדירות בקומת ביניים וזה אני יכול לשלוח את התשובה
הזאת שהתקבלה.
אלון גלבוע :

מה הוא מחזיר? לא שמעתי.

רן יקיר :

 14יום לדירות בקומת ביניי ם ו  5 -שבועות טיפול לקומת
גג ,קומה עליונה ,דופלקס ואדמה לבנייה חקלאית.

אביבה גוטרמן:

כן ,הוא אמר  14יום .הוא אומר פחות.

רן יקיר :

הוא אמר שהתשובה שהתקבלה היא  5שבועות .זה היה
בהתחלה  14והתשובה היא  5שבועות .לי כאן יש תשובה
שאומרת  14יום לדירות בקומת ביניים .

משה חנוכה:

שחבר שלו קיבל תוך  3ימים.

רן יקיר:

יכול להיות שיש שם באתר -

אלון גלבוע:

יש רק...

רן יקיר:

לא ,לא.

אלון גלבוע:

תקיש בגוגל תרשום אישור...

רן יקיר :

אני לקחתי את הטופס שאתה צילמת ,נכנסתי ללינק
שאתה שמת שם וזו בקשה אחרת מהבקשה שמגיעים
אליה באתר דרך מנהל הכספים.

אמיר כוכבי:

בסדר ,לא משנה.

אביבה גוטרמן:

זה אפשר לסדר באתר .לא בעיה .האתר מתקן בסדר.

משה חנוכה:

אני רוצה להגיד משהו לפני שאתה מתייחס ברשותך.
אני חושב שכולם פה סביב השולחן ישמחו שבהוד השרון
יהיה זמן תקן יותר קצר לקבל את האישורים האלה.
א ני בטוח שהגזבר ,לא במזיד ,מעכב אישורים לטאבו
לאנשים ,הוא לא עוסק בזה ויש אנשים שזה התפקיד
שלהם בעירייה ,וצריך פשוט להגדיר את הזה .אני
דווקא ביחס ל זה שיגאל אומר שבעבר זה כבר היה.
במקרה בדקתי.

אמיר כוכבי:

הוא אמר שהיית ה החלטה.
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יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא 72 .שע ות ,אנשים קיבלו 24 ,שעות קיבלו
אנשים את האישורים .שאף אחד לא יבלבל .קיבלו את
האישורים .ואל תפתור אף אחד ואל תגיד לאף אחד
שהוא בסדר או לא בסדר ,צריך לתת שירות .זמן תקן
של  3ימים גג .אל תהיה לי פה עכשיו חבר של כולם
כאילו זה בסדר וזה לא בסדר.

משה חנוכה:

אני אומר שבשורה התחתונה ,אין לי ,אני בטוח שאתה
מבין שאם בכפר סבא ובדרום השרון נותנים תוך  3ימי
עסקים ,אפשר שגם כאן נקבל החלטה שזה יהיה תוך 3
ימים ,נעשה את זה מאוזן שיהיה לך טופס אחיד באתר.

כנרת א .כהן:

לא יודעת  3ימים ,אבל בין  14ל  3 -אז אפשר למצוא
באמצע.

משה חנוכה:

לא משנה 7 ,ימים .בוא נקבע ,אבל בוא נצא מכאן עם
אמירה שאנחנו נותנים שירות טוב יותר ,זו לא בעיה.
אני בטוח שגם העובדים שאף אחד לא עושה את זה
בזדון ,יגאל .אף אחד בעירייה לא אומר 'עכשיו אני
אעכב את אחד התושבים' .צריך להגדיר להם וזה בסדר.

יגאל שמעון:

מש ה ,אם זה היה  3ימים ,תסביר למה זה  5שבועות?

משה חנוכה:

אני מסכים אתך שזה הזוי.

יגאל שמעון:

אז מי אשם?

משה חנוכה:

אני לא מאשים.

יגאל שמעון:

מי אשם?

אמיר כוכבי:

אבל  5שבועות זה לא על הדבר הזה.

יגאל שמעון:

על זה ,על זה.

כנרת א .כהן:

בני ,אני רוצה להגיד לך משהו .אני כמייצגת בעסקות
מכר ,אוקי? כמו אלון ,אנחנו לפעמים יוצא לנו גם
לעבוד ,אל תדאגו לניגוד עניינים שלי ,כל המלאכים
הטובים .אני יודעת להסתדר לבד ,הכל טוב .אני אומר
לך שמבחינתי וגם פונים אליי תושבים ,וכן ,אני מכירה
את זה .אני עובדת גם עם התחדשות עירוני ת בפתח
תקווה ,ואני עובדת עם עוד כמה גופים .יש פה איזושהי
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בעייתיות .אז זה מובן שזו מערכת חדשה והכל בסדר,
אני כן חושבת שזה נכון .אני מברכת על זה שמתקדמים,
אבל כן אני חושבת שזה נכון לבוא לקראת ובאמת
למצוא משהו ביניים .לצמצם ,משה ,לא הפרעתי לך.
סליחה ,עוד לא ס יימתי .אז אני כן חושבת שאפשר
למצוא משהו ,באמת .גם אליי פונים תושבים ,אני
מכירה את זה והרבה פעמים אני מרימה טלפון ומבקשת
את עזרתכם ואתה יודע .אני כן חושבת שבאמת אנחנו
רוצים להקל בסופו של דבר  .גם עלינו כמקבלי שירות
וגם כנותני שירות .אז אני כן חושבת שאולי צרי ך
לצמצם פה את הזמן.
בנימין זיני:

קודם כל אני חושב בכוונה ובמגמת שירות בהחלט זה
הכיוון ,אמרתי אנחנו בתהליך ,התהליך הוא לא נגמר.
אנחנו אולי בתחילתו של התהליך בתוך אגף הגבייה.
אבל אני חושב שבטח שבשנה ,שנה וחצי האחרונות,
עשינו כברת דרך בתוך אגף הגבייה .אמרתי ,אני
כשהגעתי להיות פה גזבר ,לא ידעתי כמה פניות בכלל יש
בתוך אגף הגבייה .היום אנחנו יודעים ומנטרים אותן.
ברור שצריך לעשות שיפור ,דרך אגב ,מסלולים שהם
ארוכים ,של עסקאות מכר ,זה תחנות .יש פה גם לשפר
את הממשק הפנים עירוני ,אני מסכים.

כנרת א .כהן:

חד משמעית .א ני אומרת שכן ,אבל אני אומרת לך
מהניסיון שלי ,כמי שמייצגת בעסקאות מכר ועובדת עם
כמה ערים  ,אז אתה יודע אני גם פונה אלייך כל הזמן,
בני תעזור ,בני.

בנימין זיני:

גם אליי מגיעים ,אנחנו מנסים -

כנרת א .כהן:

אז בואו באמת נלך לקראת התושב ,גם לקראתנו.

יגאל שמעון:

למה צריך לפנות? למה צריך לפנות? למה אני צריך
להתחנן? אני אומר לאנשים היום אל תפנו אליי ,תפנו
אל מי שאתם רוצים.

כנרת א .כהן:

הנה ,אבל למה אתה מתחנן? אנחנו מנהלים דיון.

יגאל שמעון:

למה? כבר אני התייאשתי.
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כנרת א .כהן:

זה עולה לשולחן וגם יש פה נכונות וגם מצ ד שני יש פה
התחדשות של המערכת .זה גם משהו שלוקח זמן.

יגאל שמעון:

כנרת ,אני כבר שנה מלין על זה שבגזברות ובגבייה
לוקח חודשים עד שמקבלים.

כנרת א .כהן:

יגאל ,אז אני לא מכירה .אני יודעת מהניסיון ומהמקום
שלי ,אז הנה עכשיו אלון העלה ,אנחנו מנהלים דיון
ואני חושב ת שיש פה גם נכונות לקבל החלטה.

משה חנוכה:

 ...בסדר אבל.

כנרת א .כהן:

לקצר את התהליך ,אני לא יודעת מה רן אומר .משה
תפסיק ,אנחנו מדברים עניינית עכשיו .אנחנו לא 'זה
אמר וזה אמר'.

רן יקיר:

אני יודע שאתה לא מקשיב ,וגם כשאתה מקשיב...

כנרת א .כהן:

אני חושבת שא נחנו גם צריכים לשמש דוגמא בשולחן
הזה ,אז בואו נהיה רציניים.

נאור שירי :

מה  ,זה פשוט בושה.

כנרת א .כהן:

בואו נהיה רציניים ,די כבר נו באמת.

נאור שירי:

את בשקט ככה?

אביבה גוטרמן:

זה לא בסדר וזה לא בסדר.

כנרת א .כהן:

הגזבר רוצה לסיים ,בואו ניתן לו לסיים לה תייחס ,אני
רק רציתי להגיב .כן ,תודה ,בני.

אביבה גוטרמן:

הוא צחק איתו ,הוא אמר לו אותו דבר.

כנרת א .כהן:

מישהו רוצה שיקשיב ,מי שלא רוצה שינהל את הדיון
בחוץ .לא ,אבל הוא מדבר אבל.

בנימין זיני:

אמרתי ,אנחנו כל הזמן דוחפים את עצמנו ,אנחנו כל
הזמן במגמת שיפו ר .דרך אגב הנושא של טאבו במסגרת
תהליך שיפור שירות שהעירייה כרגע נכנסה לתוכה .זה
הנושא שהוא בין הראשונים שהוא על סדר היום .יש פה
לא מעט מגבלות שאנחנו מתמודדים איתן ואנחנו כן
מנסים גם בתוך אגף הגבייה דרך אגב ,אנחנו כן במבנה
האירגוני הייעודי ,אנחנו מגדירים צו ות לטאבו בלבד.
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וזה תהליך .אני מאמין שאנחנו נשתפר .אני אומר עוד
פעם ,ביחס ל  -לפני שנה וחצי ,אני יודע שזה עדיין לא
מושלם אבל עדיין אנחנו נמצאים בסוג של מגמת שיפור.
כנרת א .כהן:

תהליכים לוקחים זמן גם ,אין מה לעשות.

בנימין זיני:

וזה לוקח זמן.

אלון גלבוע:

אבל בני ,איזה הליכים?

בנימין זיני:

אלון ,אני מכיר את ההחלטה של  3הימים.

אלון גלבוע:

אתה מכיר אותה ,אז איך אתם משנים אותה לפני
שהמועצה אישרה את זה?

בנימין זיני:

אני באמת רוצה לראות האם זה בוצע בפועל ,אני אגיד
לך למה.

אמיר כוכבי:

ואיך זה בוצע בפועל.

בנימין זיני:

ואיך זה בוצע.

אלון גלבוע:

בוצע ,בוצע.

בנימין זיני:

כי היום חלק ,לפעמים שואלים אותי ,למה אתה מביא
מחיקות .חלק מהסיבות שאני לפעמים מחיקות זה כי
נותנים אישור לטאבו כ שיש חוב במערכות .אתה מסכים
שהאישור לא ניתן כדין? אתה מסכים שאני נותן לך
אישור כשיש לי חוב במערכת ,זה אומר שהאישור לא
ניתן כדין ,ועשו אותו לא בצורה מסודרת.

אביבה גוטרמן:

כמה מקרה כזה?

בנימין זיני:

יש ,יש ,יש.

יגאל שמעון:

אני רוצה להראות לך ,ב  20.12.2020 -שלחתי מייל לסגן
שלך" :היי גל ,אנא בדוק כמה זמן לוקח לגבייה לרשום
נכס חדש ,תודה וברכה" וציינתי לו איזו בעיה מסוימת.
מה התשובה היתה? "אסור לך לפנות אליי ,תפנה לראש
העיר".

בנימין זיני:

זה לא מדויק.

יגאל שמעון:

אל תגיד לי לא .אני אספר לך מה שהיה' ,אל תפנה
אליי ,תפנה לגורמים מעליי'.
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בנימין זיני:

אז אני אתן לך תשובה.

יגאל שמעון:

מה  . 20.12 -זה מה ששלחתי לו עכשיו.

משה חנוכה:

אתה בקואליציה?

בנימין זיני:

לא קשור.

יגאל שמעון:

מה זה קשור לקואליציה?

כנרת א .כהן:

די לחמם עכשיו ,מדברים עכשיו עניינית.

משה חנוכה:

אני מנסה להבין ,כנרת.

אביבה גוטרמן :

נו באמת... .

משה חנוכה:

המבטים שלך אליי היום זה -

כ נרת א .כהן:

זה מאהבה הכל ,מהכתבות שאתה עושה עליי בעיתונים.
אני מתאהבת כל פעם מחדש בכתבות.

משה חנוכה:

למה ראש העיר לא הכחיש או הוציא הבהרה בעקבות?

כנרת א .כהן:

אני וראש העיר החלטנו שאנחנו לא מכחישים ,נוח לנו
ככה.

מאיר חלוואני :

גם אני חלק מההחלטה ,אבל זה בסדר .משה ,אתה
כתבת?

משה חנוכה:

אני כתבתי ,כן.

מאיר חלוואני :

כל הכבוד לך ,באמת.

אמיר כוכבי:

זה לא היה הסגנון שלך.

מאיר חלוואני:

אתה בחור מבריק ,לא מתאים לך.

כנרת א .כהן:

הוא קיבל עזר ה הפעם.

אמיר כוכבי:

יש חשודים אחרים.

כנרת א .כהן:

הוא קיבל עזרה הפע ם.

משה חנוכה:

ספרו לי.

כנרת א .כהן:

אנחנו לא יכולים לגלות.

משה חנוכה:

אתם לא יכולים להשאיר אותי מחוץ.

כנרת א .כהן:

לא כל דבר אנחנו מספרים.
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רפאל בן מרדכי:

תגידו ,אתם רוצים לשבת עד אמצע הלילה?

אמיר כוכבי:

אין לנו בעיה עם זה רפי  ,יש מסיבה .יש סגר על
מסי בות ,לכן כאן זאת המסיבה הכי טובה בעיר.

רפאל בן מרדכי:

עוד מעט המסיבה הזאת נגרמת 22:00 .בערב נגמרה
המסיבה.

אלון גלבוע:

בני ,אפשר לעמוד ב  7 -ימים.

בנימין זיני:

רגע ,רגע ,לא שנייה -

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה ,רגע ,אני אסכם את זה .יגאל ,אני לא רוצה
להיגרר למקרה פרטני.

יגאל שמעון:

לא ,זה לא פרטני .אני שלחתי כמה מיילים .אני לא
רוצה עכשיו לצאת מזה.

אמיר כוכבי:

לא ,על המקרה הפרטני אני אענה לך  .בכל מקרה נגיד
ככה ,כמו שאמר הגזבר ,כמו שגם אתם ציינתם ,זה
ברור שהעירייה שואפת להשתפר ולעשות תהליכים
בצורה קצרה יותר ,אם כי יש לנו מחויבות גם להגן על
העירייה וגם להגן על תושבות והתושבים שעוברים
דרכה ומקבלים ממנה אישורים ולהבטיח שהדברים
באמת יהיו על פי מה שאמור להיות .לכן ,אני מפרק את
הדבר הזה ל  3 -גורמים שונים .תעקוב רגע ,תגיד לי אם
זה מקובל עליך :א' דוברותית אנחנו נטפל בזה כבר
מחר ,נראה שהדברים מסודרים ,שכל מה שלא אמור
להיות ,לא יהיה .שמה שכן יהיה ,מופיע ומובלט ונראה
שהתקלה טופלה .אמרתי  3דברים ,אני כבר לא זוכר
מה .הדבר השני זה מבחינת  ,עלה פה מסביב לשולחן
שאתם מכירים ברגע זה מקרים ספציפיים שחורגים
מלוחות הזמנים ולכן אני מבקש שאת הדברים הללו
תפנו הערב או מחר לראש מ י נהל הכספים עם העתק
אליי ,בסדר? גם כדי שנוכל לבחון את הדברים ולראות
הכצעקתה האם זה באמת זה או תחושה שהיא.

כנרת א .כהן:

הוא אמר שלושה ,זה השני.
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אמיר כוכבי:

הדבר השלישי ,מאחר ובני הציג פה נתונים שאני ,אין לי
אלא להאמין ל הם לגבי לוחות הזמנים שהוא עומד בהם,
אני אבקש מהמועצה ,אני מבקש שבחודש הקרוב נעשה
לימוד של מה קורה באמת ברשויות מסביב .איך הן
עומדות בדברים האלה ,נראה מה לוחות הזמנים שם
וכיצד הם עומדים בהם  ,ואנחנו נביא עדכון למועצה,
האם אנחנו נשארים עם מסגרת הזמנים שאלון ה ציע,
שעל פי אמירתך ב  95% -כרגע עובדת וצריך בכל מקרה
לשפר ,ואם אנחנו נראה שאנחנו מסוגלים לקצר ,אנחנו
נקצר .אין שום עניין זה .בסופו של דבר אנחנו ,בסופו
של דבר האינטרס פה הוא ברור .אמרנו בהתחלה ,אתם
מתנדבים וגם לבזבז לכם את הזמן עם פניות כאלה
ואחרות כדי לנסות לסייע ,את הדברים האלה צריך
להסדיר .מקובל?

אביבה גוטרמן :

כן.

אלון גלבוע:

תראה מקובל  ,אבל אני רוצה להגיד שהמשמעות של
עיכוב של כל יום ,שהכסף שאין את האישור לטאבו ,זה
כסף שעומד בנאמנות -

כנרת א .כהן:

בנאמנות.

אלון גלבוע:

ואי אפשר לשלם אותו לדירה החדשה.

אב יבה גוטרמן:

זה נזק ,זה נזק.

אלון גלבוע:

תחשוב שהתושב לוקח הלוואת גישור.

אמיר כוכבי:

ולכן לא הסתפקתי ב  10 -ימים שאתה אמרת ,ואמרנו
נעשה בדיקה על כל הרשויות מסביב ,אין שום סיבה אם
ברשויות אחרות יודעים לעמוד בזה ,אין שום סיבה.

משה חנוכה :

בדרום השרון  36שעות.

אמיר כוכבי:

מועצות אזוריות אני לא מחשיב בעניין ,כי הם לא זה,
יש להם עולמות תוכן משלהם ,זה לא זה .אנחנו נעשה
בדיקה על הערים מסביב ,נראה מה קורה שם ,נראה מה
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אנחנו עושים אחרת אל מול מה הם עושים אחרת ,ונביא
עדכון למועצה לגבי הדבר הזה.
כנרת א .כהן:

אבל אולי תתחום את זה בלוחות זמנים שנוכל.

אמיר כוכבי:

אמרתי ,תוך חודש.

רפי בן מרדכי :

 100 %אחוז.

אמיר כוכבי:

מקובל?

אלון גלבוע:

כן.

משה חנוכה :

יגאל ,זה מקובל עליך? אתה הבאת את ההצעה המקורית
בקדנציה הקודמת.

יגאל שמעון:

אם אנשים מחכים  3חודשים ,אז יחכו עוד חודש.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,אבל אני כן מבקש במקרים שכרגע מונחים על
השולחן -

אביבה גוטרמן:

לטפל במקרים הקיימים.

אמיר כוכבי:

אז כן במייל ישיר לבני עם העתק אליי כדי שיהיה יותר
קל.

כנרת א .כהן:

היו מקרים שהיו לי פניתי ובסוף הצלחתי לבדוק.

אלון גלבוע:

אני רק רוצה להו סיף שהטיפול בבתים פרטיים ,בדירות
גג ,הוא קצר יותר מקומות הביניים ומבחינת
ההתחייבות היא ל  90 -יום ,אבל ברוב המקרים מקבלים
את זה גם לפני .אני יודע ששם הסתדרו יותר טוב ,אבל
הבעיה היא בקומות הביניים שזה רוב הבתים בעיר .זה
בערך  80%מהבתים בעיר וגם אני שומע פה ,ב ערך כמה
מגישים  300בקשות.

בנימין זיני:

מספטמבר.

אלון גלבוע:

מה?

בנימין זיני:

מספטמבר.

אלון גלבוע:

מספטמבר עד היום הגישו  300בקשות?

בנימין זיני:

 339בקשות.

אלון גלבוע:

בסה"כ בשנה ? 1,700
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בנימין זיני:

 1,900בקשות.

אלון גלבוע:

אבל זה לא רק בתים -

בנימי ן זיני:

בהכל.

אלון גלבוע:

בהכל.

יגאל שמעון:

אני חושב ,אני פונה פה לציבור ,כל מי שרוצה להגיש
בקשה להעברה לטאבו ,תעדכנו אותנו בדיוק מתי
הגשתם וכמה זמן קיבלתם .זה מה שמעניין אותי.

בנימין זיני:

שיפתחו פנייה בטופס המקוון ,אז נדע בדיוק.

יגאל שמעון:

אתה יודע ,פנייה ,בני ,פנה אליי ,פנייה ,שפנה לגזברות
והיה צריך לקבל זיכוי .חודש ימים הוא מנסה אחרי
ששלחו לו שהוא צריך לקבל זיכוי מנסה להשיג את
הגזברות ,את הגבייה ,כדי שיתנו לו את הזיכוי .חודש
וחצי הוא מחכה ,מחכה ,מחכה .הוא אומר 'תציל אותי,
אני לא יודע מה לעשות'.

בנ ימין זיני:

תפנה אותו אליי.

יגאל שמעון:

אה ,אני אפנה אותו אליך .ואז אני מקבל את המייל,
במייל חזרה ,אני אשלח לך אותו" ,אין לך מה לפנות,
תפנה לראש העיר".

כנרת א .כהן:

כן ,אבל זה לא אמור לחזור אליך ,זה לא אמור לעבוד
בצורה כזאת.

יגאל שמעון:

או שתעשו סדר בגבי יה ,או שפשוט תעשו סדר.

אמיר כוכבי:

יש סדר ומנהלים שם את הדברים.

יגאל שמעון:

אצלי זה לא היה קורה .נשבע לך ,אם אני הייתי כמו
פה ,הייתי הפוך את כל הזה .אני הייתי הולך יושב שם
בגבייה ,לא זז משם עד שאני לא רואה את הסדר באותו
רגע .כמו שעשיתי אז ,ככה צריך להיות  .סליחה על
כבודם של הסגנים ,אבל אני סומך עליך ,אתה צריך
ללכת לשם ,כי אתה מסוגל לעשות את זה ,אתה יודע,
אני מכיר אותך.
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מאיר חלוואני:

אז אני רוצה לענות לך ,יש שיפור משמעותי ובני אמר
'לא מספיק'.

משה חנוכה:

אין שיפור משמעותי ,מאיר.

מאיר חלוואני:

יש פה שיפור משמעותי.

משה חנוכה:

ואני יודע שאתה איש שירות  ,ואני יודע איך התושבים
רצו ...

אמיר כוכבי:

חברים ,בואו .חברים ,זה דיון רציני .לא צריך בשוליו
לזלזל בעבודה שנעשתה שם ונעשית שם עבודה קשה ,גם
בהכשרת כח אדם נוסף ,גם בהתמודדויות עם מוקד
חיצוני וניסיונות ומחשבות על פתרונות אחרים  ,כדי
שאפשר יהיה לתת תשובות מהירות יותר ומדויקות
יותר לתושבות ולתושבים שפונים .ובסוגיה הזאת
קבענו ,אלה  3הדברים שנעשה.

כנרת א .כהן:

אני חייבת להגיד שאף אחד לא מבקר את העבודה של
בני.

אביבה גוטרמן:

לא ,בוודאי שלא .זה לא קשור.

בנימין זיני:

זה עולם תוכן שלי ,אני אחראי עליו.

כנרת א .כהן:

בעולם שלך ,לא משנה ,אני אומרת ,אתה יודע ,הנה
אנחנו משקפים את מה שאנחנו חווים מהציבור וזה
התפקיד שלנו.

בנימין זיני:

את צודקת.

כנרת א .כהן:

ואני אומרת לך כמשהו מקצועי שאני עובדת וחווה את
זה בערים אחרות.

בנימין זיני:

אנחנו מודעים לזה ,אנחנו שמים על זה את כל הדגש.

כנרת א .כהן:

בסדר ,מעולה.

בנימין זיני:

וזה תהליך ,אמרתי ,ממקום שלא יודעים כמה פניות
נסתרות בתוך אגף הגבייה למקום שאנחנו גם מנטרים
ויודעים בכל נקודת זמן כמה פניות יש  ,ואיפה היא
נמצאת בכל נקודת זמן ,יש איזה כבר שיפור .וטפסים
מקוונים שלא חלמו עליהם לפני שנה.
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כנרת א .כהן:

גם קיבלתי תמיד פתרון בסוף ,בגלל זה אין לי משהו
להציג .

בנימין זיני:

והיום אני לא צריך להעביר אותו אישור ,הוא נשלח
ישירות לטאבו פתח תקווה.

כנרת א .כהן:

לא ,בהוד השרון.

בנימין זיני:

זה ת הליכים שאנחנו עובדים עליהם מאוד קשה ,כדי
לשפר אותם.

כנרת א .כהן:

בסדר ,תהליכים לוקחים זמן.

אלון גלבוע:

גם שולחים היום לטאבו בתל אביב.

בנימין זיני:

אבל זה לא היה ,זה לא היה.

אלון גלבוע:

בסדר ,אבל זה בכל הערים.

בנימין זיני:

לא ,אבל זה לא היה .זה לא היה פה .אנחנו הכנסנו את
השינויים האלה.

אלון גלבוע:

אבל זה לא עושה כלום ,אני צריך -

בנימין זיני:

בטח שזה עושה.

אלון גלבוע:

מה זה עושה לי? אז אני צריך את זה את האישור הזה,
אני היום במקוון מעביר את זה לטאבו ,לא חסכת לי
בזה כלום שהעברת ,בסדר?

בנימין זיני:

אבל ע שינו לא מעט פעולות.

אלון גלבוע:

אבל אני אומר ...,כל יום -

בנימין זיני:

ברור ,אני לא מזלזל בזה ,ואני יודע מה זו עסקה ,גם
אני בחיים שלי קניתי דירה והייתי צריך אישור לטא בו.
אני יודע שזה צריך להיות זה.

אביבה גוטרמן :

טוב ,יאללה ,תעלה את ההצעה לסדר.

בנימין ז יני:

מיפיתי את המגבלות.

אביבה גוטרמן :

יאללה אמיר.

בנימין זיני:

ותהליכים שאנחנו לאט לאט מתחילים לקדם לרמת
שירות אחרת  ,וגם משה הציע מוקד טלפוני יעיל יותר
ואנחנו בדרך לשם.
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אמיר כוכבי:

כן רפי.

רפאל בן מרדכי:

כמו שאלון שם את הדברים שלא מוצדק ,יש לי בקשה.
את הדברים שלך לצערי אתה אמרת ,אני לא זוכר כמה
ימים לוקח איזה ,כמה אחוזים היה זה.

נדב דואני:

יש פרוטוקול.

רפאל בן מרדכי:

י ש לי בקשה ,היום נתת לנו דיווח לא בכתב ,בחודש
הבא תן לנו דיווח בכתב על מה היה בפועל  ,ועוד
חודשיים אנחנו נשאל אותך ,עוד שלושה חודשים,
תקו פתית כדי שנראה ,אתה מדבר על התקדמות ,שנראה
בעיניים איזו התקדמות אתה עושה  .זה הכל .דיווח.

מאיר חלוואני:

בראבו .כל הכבוד.

אמיר כוכבי:

אפשר לעבוד לנושא הבא?

אביבה גוטרמן:

כן ,רק תנסח.

אמיר כוכבי:

קיבלנו החלטה ש הטיפול הדוברותי באתר ובמידע
יתבצע בימים הקרוב ים.

רפאל בן מרדכי:

כן.

אמיר כוכבי:

בסדר ,אני עכשיו להיזכר מה אמרתי.

כנרת א .כהן:

בדוברות ,שחודש אתה תיתן להם לבדוק ושיציגו לך את
זה.

רפאל בן מרדכי:

לא נותנים לו מספיק יין ,הוא לא זוכר.

אמיר כוכבי:

הזכירה לי כנרת ,בדיקת דוברות תתבצע בימים
הקרובים ,הדב רים האלו יוסדרו כדי שהמידע יהיה
תקין ונכון .מכלל חברות וחברי המועצה אנחנו
מבקשים ,טוב אנחנו נשים את זה בהחלטה או זה?

כנרת א .כהן:

לא צריך ,מי שירצה.

אמיר כוכבי:

טוב ,אז אני אזכיר אבל אם יש משהו על השולחן
תשלחו ישירות לבני עם עותק אליי  ,ובתוך חודש נציג
למ ועצה עדכון  ,אגב אם העדכון יהיה מוכן לא צריך
לחכות למועצה.

אביבה גוטרמן :

נכון.
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אמיר כוכבי:

אפשר פשוט להוציא אותו במייל .לגבי התהליכים כפי
שהם שנעשים בערים האחרות והאם אפשר לצמצם את
לוחות הזמנים.

רפאל בן מרדכי:

אני ביקשתי עוד בקשה ,והבקשה היא שבפעם הראשונ ה
שזה יבוא לבוא לשולחן נניח בעוד חודש 3 ,חודשים
אח"כ יהיה דו"ח כדי שנראה מה בפועל ,לא מה
ההחלטה שקיבלנו אלא מה בוצע.

אמיר כוכבי:

בסדר.

משה חנוכה:

אני מבקש מאלון שאם תוך חודש כל התהליכים האלה
לא יקרו ,נגיש הצעה פעם נוספת לשולחן ונבקש שוב.

כנרת א .כהן:

אל תדאג ,זה יקרה.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,רגע ,סליחה .הפרעת לראש העיר ואני ביקשתי
שיופיע משהו כהחלטת מועצה.

אמיר כוכבי:

אני אזכיר לך שחבר המועצה ,משה חנוכה ,שההצעה
שעלתה ונידונה או הוסרה לא יכולה לחזור על עצמה
בפרק זמן של  3חודשים ,אבל מראש קצבנו את זה
לחודש א ז הכל בסדר .אנחנו כאן כדי לתת שירות.

משה חנוכה:

אתה לא מסיר את ההצעה.

אמיר כוכבי:

לא ,אני אומר גם אם דנים בה וגם אם מסירים אותה,
אתה לא יכול לחזור עליה בפרק זמן של  3חודשים.

אביבה גוטרמן:

פרק זמן קצר.

כנרת א .כהן:

נכון.

אמיר כוכבי:

למרות שאני יודע את זה ,עדיין התחייבנו לחודש .אם
נרגיש שאנחנו צריכים הארכה ,נודיע .אבל אנחנו נכוון
לחודש .רפי ,הנתונים שהגזבר הציג הם מספטמבר ,זאת
אומרת זה כבר כמה חודשים והם לא איזה נתונים
בשמיים .לכן לבקש עכשיו כל חודש עדכון .

רפאל בן מרדכי:

לא כל חודש ,מצדי כל חודשיים.

אמ יר כוכבי:

אין בעיה.
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רפאל בן מרדכי:

אם תרצה כל  3חודשים ,אני לא רוצה שהוא יעבוד
בלדווח .אבל אני רוצה לראות שהוא יתקדם.

אמיר כוכבי:

אז נגיד ככה ,שאחרי שאנחנו נראה את הממצאים לגבי
מספר הימים שאפשר לעמוד בהם ונקבל החלטה ,חצי
שנה לאחר מכן יובא עדכון למועצה.

רפאל בן מרדכי:

אתה לא חושב ש  3 -חודשים זה יותר הגיוני?

אמיר כוכבי:

לא ,כי אני רואה את המספרים.

כנרת א .כהן:

לא ,לא ,בואו נראה את המספרים.

אמיר כוכבי:

זה שוק של סקרנים ,לא של מוכרים .כולם רוצים לדעת
כמה הם יקבלו ,הם לא בהכרח מוכרים.

רפאל בן מרדכי:

אני הו לך אתך  ,תדווח בעוד חצי שנה נקבל דיווח.

אמיר כוכבי:

כולם בעד?

כנרת א .כהן:

כן.

אמיר כוכבי:

תודה לכם.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,אפשר לשמוע את זה בהצעת החלטה?

אתי ברייטברט:

את מה שאמיר אומר?

רפאל בן מרדכי:

כן.

אתי ברייטברט:

אז הצעת ההחלטה היתה שהטיפול הדוברו תי יטפל
בימים הקרובים בכל הנושא שמפורסם באתר ,הנושא
יוסדר שהמידע יהיה תקין ותעשה השוואה בין רשויות
מקומיות אחרות ביחס לימים.

אמיר כוכבי:

המידע יוסדר כך שהמידע הרלוונטי יופיע ,המידע
הרלוונטי בלבד יופיע.

משה חנוכה:

תוך חודש.

אמיר כוכבי:

תוך חודש תוצג מועצ ה האפשרות לתיקון זמני תקן.

כנרת א .כהן :

לאור השוואה מול ערים אחרות.

רפאל בן מרדכי:

סליחה ,וחצי שנה אחרי זה נקבל דיווח.

אמיר כוכבי:

וחצי שנה אחרי זה עדכון של ממוצעים.
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יגאל שמעון:

אבל זה לא בא כהצעת החלטה .אין דבר כזה הצעת
החלטה.

רפאל בן מרדכי:

כמה היו ככה ,כמה היו ככה ,כמה היו ככה ,אמיר .כי
אם אחד פתאום לקח חצי שנה ,אז גם אם בממוצע זה
לקח פחות ,זה לא טוב ,זה לא תקין.

אתי ברייטברט:

אפשר להעלות את זה בצורה אם מותר ,אפשר להעלות
את זה בהצעה אחרת.

יגאל שמעון:

זה לא הצעת החלטה.

אתי ברייטברט:

רק ,שניה.

יגא ל שמעון:

זו הודעה של ראש העיר ואנחנו מקבלים את ההודעה
שלו.

אתי ברייטברט:

זה בדיוק מה שבאתי להגיד עכשיו שאפשר כרגע .אפשר
לומר שכרגע לא נעלה את הצעת ההחלטה כפי שאתם
הגשתם אותה ,אלא זה ייבדק ויוגש תוך חודש ימים
בהשוואה .בלי לעשות כרגע הצבעה .זה מקובל עליכם?

(מדברים יחד)
כנרת א .כהן:

אין שום בעיה ,זה בסדר.

אמיר כוכבי:

העניין של ההשוואה ,רק כי זה עלה פה על השולחן ואני
לא יודע להגיב לדברים שנאמרים ואני לא יודע אותם ,
ולכן אני רוצה שבני י בדוק אותם ,ייתן לנו תמונת מצב.
ונראה ,אם בערים אחרות יודעים ,אין שום סיבה
ש אנחנו לא נדע לעשות את אותו דבר ויותר טוב .בסדר?
יאללה ,להצעה הבאה.

הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ומשה חנוכה:
סיוע העירייה בחיזוק ושיפוץ בניינים ישנים מחשש לקריסתם בעת
קרות רעידת אדמה

אתי ברייטברט:

אז אנחנו נמשיך להצעה הבאה.
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אביבה גוטרמן:

ההצעה הבאה זה שלנו על חיזוק נכון ? אני רוצה רגע
לתקן את זה .כי אני רוצה לדבר עקרונית על הנקודה
מבלי ,כי פה ,ואני ביקשתי לתקן ולא עשינו את זה .אני
לא רוצה לדבר פה ולא לתת עצות מה לעשות  ,כי אני לא
רוצה להגביל את עצמנו בכספים ודברים כאלה ,ממש
לא .לכן ,ההצעה היא לדון על כל הנושא של חיזוק
מבנים  ,אני אסביר למה ומה הרעיון .וכל ההצעות
האחרות זה פתוח לשולחן ובטח שזה הרבה כספים  ,ואין
לנו להוציא ובטח אי אפשר לדרוש את זה מהעירייה .אז
לכן אני לא רוצה את הדבר הזה .אז או שנדבר על זה,
רק על הנושא ,מה שתחליטו ,כי הי א לא נכונה פה כמו
שהיא מוצגת .אני ביקשתי לתקן אותה ,לא תוקנה.

נדב דואני:

מה התיקון? תחדדי.

יגאל שמעון:

זה הצעה שאני דיברתי?

אביבה גוטרמן:

כן ,מה שדיברנו בוועד ת תכנון ובנייה .אני אגיד אותה
במקום עכשיו לזה ,בוא נדבר עליה .דיברנו על נושא של
התמ"א שהמדינה מפ סיקה עם הנושא הזה של תמ"א
מכל מיני סיבות.

אמיר כוכבי:

לכאורה.

אביבה גוטרמן:

לא נחזור לזה עכשיו .מה?

אמיר כוכבי:

לכאורה.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,היא מפסיקה.

אמיר כוכבי:

המדינה לא תוכל להפסיק עם התמ"א.

אביבה גוטרמן:

היא תפסיק איתה.

אמיר כוכבי:

אם המדינה תפסיק עם התמ"א ,היא תיתן פתרון אחר.

אביבה גוטרמן:

אתה יודע למה ,אתה יודע גם מה הסיבות .אני לא
יודעת.

אמיר כוכבי:

לא תהיה להם ברירה.

אביבה גוטרמן:

בסדר ,אבל בינתיים אנחנו כעירייה יש אחריות בכל
אופן לאותם בתים  ,שהם במצב שהם היו צריכים לעבור
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תמ"א ,עד  1980בעצם היו מבנים שהם צריכים כן
לעבור ,ואי אפשר לעשות יותר ,ואנחנו פה כעירייה הרי
בכל הנושאים של בתים פרטיים ומבנים פרטיים אין סוג
של התערבות שלנו ,אין .לא יכולים ל א גינון ,לא כלום,
אבל אם חלילה קורה שיש התמוטטות או משהו ,אם
נרצה או לא נרצה העירייה צריכה להוצ יא את הדיירים,
לתת להם מקום וכו' וכו' .מה שאני אומרת ,אנחנו
צריכים לחשוב על כך ,יש פתרון לחיזוק מבנים ,יש
פתרון  .חיזוק המבנים ,ויש נעשו דרך אגב בהוד השרון
כמה מבנים כאלה הם קיבלו את החיזוק שלהם באופן
פרטי .אותם דיירים הם עשו את זה ,פנו לחברה,
לקבלנים ,הם ה ביאו את המהנדס שלהם ,בדק ,בדק את
הקורוזיה ,בדק את העמודים ,עיבה אותם וכל מה
שצריך ו זה חיזוק מבנים .זאת אומרת לרעידת אדמה
וכל זה יש את הדבר הזה .ידעו להתעסק לכל הנושא של
תמ"א שיש בזה יתרון אדיר ,לא תוספת חניות.
יגאל שמעון :

חיזוק נטו ,את אומרת.

אביבה גוטרמ ן:

חיזוק נטו ,בלי כל הסיפור .רק מה? זה עולה לתושבים.
עכשיו ,א' אנחנו צריכים ,איפה אני ,מה אני חושבת
שצריך לעשות .אבל הקטע הוא שזה צריך לצאת לפי
כמות התושבים ,כמות העמודים שצריך וכו' ,זה יכול
לעלות בין  , 15,000אם רוצים גם לובי ושיפוץ ואולי את
הצנרת ,בוא ו נג יד בין  15,000ל איזה  30,000עד 40,000
ש"ח לדייר ,תלוי בכמות של הדיירים.

נדב דואני:

לדייר.

אביבה גוטרמן:

לדייר ,לדייר.

נדב דואני :

זה פרויקט של איזה חצי מיליון .₪

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אז אני מדברת.

נדב דואני :

לא ,רק לחיזוק.

אביבה גוטרמן:

לחיזוק ,לחיזוק  .בוודאי.

נדב דואני :

אבל עם אדריכל?
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אביבה גוטרמן:

חבר'ה ,חבר'ה ,רגע ,תן לי להסביר לכם ,טוב? לא צריך
פה אדריכל ולא צריך כלום.

נדב דואני :

קונסטרוקטור את צריכה?

אביבה גוטרמן:

רגע ,חבר'ה .הקבלן שבא .רגע ,אבל אני מדברת אתכם
מתוך הבנה בנושא ,בסדר?

נדב דואני :

אני שואל שאלה גם מתוך היכרות.

משה חנוכה:

תן לה לסיים נדב.

נדב דואני:

אבל זו שיחה .זה מפריע?

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,בסדר .אין לי הפרעת קשב .תשמעו ,מדובר על
כך ,זה בין  ₪ 15,000אני מדברת אם רוצים לשפץ גם
את הלובי ,להפוך אותו לדבר יותר יפה ,לא מעבר לזה.
.₪ 15,000

נדב דואני:

לבית אב?

אביבה גוטרמן:

כן.₪ 15,000 .

נדב דואני :

אני מבין ,את אומרת  .₪ 15,000תכפילי בכמה דירות,
בכמה דירות.. .

אביבה גוטרמן:

כן ,זה יכול להיות בין  . 100כן ,כן.

יגאל שמעון:

אני אגיד לך מה אני הצעתי.

נדב דואני :

זה לא נשמע לי הגיוני.

יגאל שמעון:

אני אגיד לך מה אני הצעתי בדבר הזה .אני חושב שזה
דומה .אני אומר דבר כזה -

אמיר כוכבי:

לא הבנתי את זה.

אביבה גוטרמן:

אתה רוצה לתת לי רגע להסביר?

יגאל שמעון:

אני אסביר עדיף.

אביבה גוטרמן:

לא ,אני אסביר יותר עדיף .אני אסביר לך למה אני
מעדיפה ,כ יוון שאני במקרה יודעת על מי שעשה פה,
חיזק מבנים בהוד השרון ,בסדר? ואיך הוא עשה את זה.

נדב דואני :

איך?
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אביבה גוטרמן:

הוא הביא ,הוא קבלן שהביא את המהנדס שלו.

נדב דואני :

אבל באופן פרטי?

אביבה גוטרמן:

כן ,כן .תיכף אני אגיד איפה אנחנו כעירייה ,אני לא
מדברת ,אני לא רוצה לשים פה כסף .לא .לכן כל
ההצעה ,לכן אמרתי היא מיותרת .אני רק מדברת -

נדב דואני:

אמרת עד ...₪ 30,000

אביבה גוטרמן:

תמחק ,תמחק ,אמרתי אני לא רוצה ,אל תתעסקו עם
זה.

נדב דואני :

אז את מורידה מסדר היום?

אביבה גוטרמן:

לא .אני מדברת ככה ,אנחנו צריכים לבוא בקטע ,אני
אסביר מה צריך לעשות כתושב לעצמו כדי לחזק את
המבנה שלו ,לא להיות תלוי בתמ"א .ואני אומרת לכם
שזה בין  15,000וזה יכול עד כמה שאפשר כי אם הם
רוצים מעבר לחיזוק המבנה שזה העמודים .חיזוק
המבנה ,אוק י י? הקבלן מביא את הקונסטרוקטור שלו,
מביא הכל .מביא את הצעת המחיר כולל הכל והוא
עושה את זה .הועד יכול לתת לו ב  24 -תשלומים ,ב 12 -
תשלומים .זה תפקיד שלהם .איפה אנחנו ,למה אני
בעצם מביאה את זה לשולחן? כדי שהעירייה בעצם
תעודד את התושבים על ידי ,יש לנו תרבות הדיור ,יש
לנו נכון?

רן יקיר :

לא ,היה לנו.

אביבה גוטר מן:

לא ,יש.

נאור שירי :

הלכה התרבות ,נשאר רק הדיור ...אני מקשיב.

אביבה גוטרמן:

לא משנה ,גם אם אין ,אבל יש לנו .שפירא לא? אני
אומרת יש לנו ,אנחנו יחד איתם ,כאילו דרך הזה ,אנחנו
אמורים לעודד את התהליך הזה שאנשים ,להגיד להם
חברים ,אנחנו אפילו נעשה יותר מזה ,אנחנו נבדוק ,יש
לנו פחות או יותר ,אנחנו יודעים מה הם הבניינים
המועדים לפורענות ולבוא ולהגיד חבר'ה תושבים
יקרים ,לא יהיה פה תמ"א ,אנחנו מציעים לכם ,יש
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פתרון  .אנחנו מעודדים אתכם ללכת לפתרון הזה .בואו
תיקחו הלוואה ,לא יודעת מה ,תעשו ,נחשוב כבר ,לא
אנחנו נממן  .אבל אנחנו חייבים להתריע ,חייבים לעודד
אותם ללכת לתהליך.
נדב דואני :

זאת אומרת לעודד את המודעות ,לעודד את המודעות.

אביבה גוטרמן:

לעודד אותם ואח"כ לחשוב .קודם כל נלך על זה ,אח"כ.

משה חנוכה :

שניה אביבה ,כאחד שהצטרף אלייך להצעה ואני גם ...

אביבה גוטרמן:

ר ק תן לי לגמור.

נדב דואני :

מי עושה את הסקר של איזה בניין?

אביבה גוטרמן:

לא ,לא .יש לנו ועדה ,יש לנו את הועדה לבנייה ,יש לנו
מהנדס ,יש לנו הכל .א' יש לנו ,פחות או יותר אנחנו
יודעים .רגע ,רגע .נעשתה פה בדיקה ,ויש לנו בדיוק את
הבניינים.

משה חנוכה :

גם הבניין של אימ א של נאור.

נאור שירי:

אתה מוכן להפסיק עם הדברים האישיים שלי? מה נסגר
אתך ? אתה באובססיה ,עזוב אותי .ואל תדבר בבקשה
על ההורים שלי.

אביבה גוטרמן:

אפשר להיות רציניים רגע? בואו נגמור את זה .זה לא
אמור להיות דיון כל כך ארוך ,די חבר'ה .דיון קצר .די
בואו חבר'ה באמת ,בואו נהיה עניינים .מה שאני
אומרת -

נאור שירי:

אל תדבר על ההורים שלי.

אביבה גוטרמן:

מבחינה מקצועית לבדוק .אנחנו מכירים את הבניינים.

משה חנוכה:

זה מקום מכובד.

אביבה גוטרמן:

כיוון ש לפני כמה שנים עשינו סקר -

משה חנוכה:

כישלון.

אביבה גוטרמן:

ויש לנו את זה מה הם הבניינים שמועמדים לתמ"א -

נאור שירי:

למדתי ממך בכיף.
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אביבה גוטרמן:

מה הם הבניינים לפינוי  -בינוי ,יש לנו את זה .אני רק
אומרת בוא נעשה בזה שימוש ,לא עכשיו .אבל אם
יפסיקו ,אנחנו פשוט צריכים להיערך .אני אוהבת להיות
ערוכה מראש ולחשוב איך אנחנו מעודדים את אותם
תושבים לעשות .עכשיו ,גם אם ישפצו ,אז הם ישפצו את
המבנה ,יצבעו ,זאת אומרת הם כבר יעשו גם את הגינה,
את החזית ,זה עובד ככה בד"כ .אז אנחנו מקבלים כמה
דברים :א' אנחנו מקבלים תרבות מה שנקרא דיור
באמת ,ייראה יפה ,יהיה מוגן שזה הכי חשוב  ,ש ה עירייה
ל א תצטרך לטפל בזה חס וחלילה במידה ויהיה ,כי נטפל
בזה ,לא תהיה ברירה .לא נעמוד מנגד שחלילה בניין
עומד להתמוטט ,אנחנו אומרים חבר'ה צריכים למצוא
מקום לדיירים כרגע ,פתרון אחר .אני אומרת קחו
בנהריה ,זה היה עכשיו בנהריה .על בניין חדש שבנו
אותו לא טוב ,עמד בפני הת מוטטות ,העירייה מיד
הוציאה את כל הדיירים ,לקחה על עצמה ,שיכנה אותם,
 whateverעד שימצאו פתרון  .לא רוצה לחכות למקום
הזה ,אני רוצה להקדים תרופה למכה .אני לא חושבת
שעכשיו נדון איך אנחנו עוזרים וכל זה ,אני זרקתי -

רינה שבתאי:

להביא למודעות.

אביבה גוטרמן:

זרקתי את זה כחבר'ה בואו ניקח את זה ובעתיד שנישב
כוועד ה ונחשוב על כל הבתים איך אנחנו.

משה חנוכה:

אני חושב הרבה יותר מזה ,אני לא מסכים אתך אביבה,
אני לא מסכים אתך .

אביבה גוטרמן:

עכשיו בכיף תפתחו את זה.

משה חנוכה:

אני אגיד כמה מילים ברשותך אדוני ראש העיר .זה
נו שא מאוד מאוד רציני.

אמיר כוכבי:

אז אני רק אגיד שאני מקווה שתצליחו להיסגר על
ההצעה.

משה חנוכה:

אנחנו ניסגר על ההצעה ,אני רואה שאתם נהנים מהזה ,
הכל בסדר.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,אנחנו בהחלט דנו בזה.
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משה חנוכה:

אני אגיד לך ,אביבה פשוט מנסה לעזור ולהיות הגונ ה
מאוד והיא מנסה לחדד את הדברים שנכתבו וזה יוצא
שיש כאלה שמנצלים את זה כאילו יש כאן בלבול.

אביבה גוטרמן:

לא ,אין בלבול.

משה חנוכה:

אבהיר את הדברים בצורה מאוד מאוד מסודרת
ופשוטה .יש מבנים בהוד השרון שתקועים בלי יכולת
לבצע פינוי  -בינוי ,תמ"א  , 38יש חלק שנמצ אים המון
שנים בתהליך ,אנחנו יודעים שכל הפרויקט הזה בסימן
שאלה מבחינת המדינה אם ימשיך או לא ימשיך,
ואנשים נמצאים בנכסים שהיום יכול להיות שהם
מסוכנים מבחינת ההיתכנות לרעידת אדמה .אנחנו
באים ואומרים בואו לא נסתפק בדקלרציה ,מול האסון
הזה שעשוי להגיע .בואו ,אנח נו כעירייה כפי שעשתה
לדוגמא עיריית ראשון לציון ,כפי שעשו עיריות נוספות,
בת ים ,אנחנו נבוא נעשה התחדשות עירונית של העיר
שלנו .מה זאת אומרת? נבוא ונחליט על שיטה .אביבה
באה להגיד ,אני לא עכשיו רוצה לנעול באיזה דרך נעשה
את זה ,אבל אנחנו כן כעירייה נבוא ונגיד נ חליט היום
שאנחנו הולכים לעסוק בעניין .נקים צוות שיידע לסייע
לאותם דיירים שלא תמיד ידם משגת כדי לבצע את
אותו פרויקט .מה זאת אומרת? אם היום בתמ"א 38
היזם מקבל מתנה בדמות זכויות בנייה ובתמורה הוא
משדרג את החזית של הבניין ,משדרג את הבטיחות של
הבניין ,אנחנו באי ם ואומרים ,נמצא ביחד פתרון  ,תבוא
העירייה תיתן את ההטבה הזאת .לא בדמות אחוזי
בנייה ,לדוגמא ,בעבר באה העירייה ורצתה לעודד
סטודנטים ללכת ללמוד לפני שהיה כאן עידוד ,היא באה
ואמרה לסטודנט ,אני עושה הסכמים עם בנקים ,אני
מסייעת לתת הלוואה לאותם סטודנטים.

כנרת א .כהן :

זה מה שאמרתי.

אביבה גוטרמן:

כן ,והם נותנים.

כנרת א .כהן:

זה מה שהצעתי.
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משה חנוכה:

לתקופה ארוכה ,ללא ריבית ואנחנו נספוג את אותה
ריבית לצורך העניין .זה דוגמא למודל שעובד בהרבה
ערים ,שאתה בא לדייר אומר לו אני כעירייה מעודדת
אותך ,עשיתי הסכם עם בנק זה או אחר ,אני גורמת לך,
מסייעת לך לעשות את הפרויקט הזה ,נביא
קונסטרוקטור ,לא נביא קונסטרוקטור ,נדב זה אתה
יודע ,זה הטכניקה ,לא משנה ,כן צריך ,לא צריך .אני
אומר ,בסוף העלות של פרויקט כזה היא לא תלויה...
לבניין ,אבל כן זה נע בין  15,000ל  ₪ 20,000 -לדייר
בערך ,ה עירייה יכולה לבוא ,לתת את הסיוע ,לתת את
הליווי ,לתת את החיבור לאותו בנק להלוואה ארוכת
שנים שזה יסייע לאנשים האלה לחיות בנכס שהוא
בטיחותי יותר וככה נצא גדולים .אני חושב אמיר שזה
פרויקט חשוב ,פרויקט חברתי ,ראשון במעלה ,פרויקט
סביבתי ראשון במעלה ,הוא גם משפר את איכות החיים
של האנשים ,גם משפר את חזות העיר ,גם משפר באמת
לא בכסף גדול  ,ואנחנו יכולים לצאת כאן גדולים
בסיפור הזה.

אביבה גוטרמן:

זה גם ללא תוספת חניות ,תחבורה ,תשתיות .בתים
נוספים.

משה חנוכה:

זו המטרה של ההצעה ,אביבה לא באה לחדש כדי לבוא
ולהגיד אל תפיל ו את זה עכשיו על הטכניקה הזאת.
בואו נלך ביחד על המהלך הזה שבו העירייה אומרת אני
לוקחת אחריות על איכות החיים של האנשים כאן ,על
הבטיחות שלהם לפני רעידת האדמה הקרובה.

אלון גלבוע:

אני גם בהצעה ,אני עוד רוצה.

אמיר כוכבי:

חברים 10 ,דקות זה ,לא  10דקות כל אחד.

אלון גלבוע:

בסדר ,אנחנו . 3

אמיר כוכבי:

ועדיין  10דקות להצעה .ואני לארג' אמנם ,אבל בוא.

אלון גלבוע :

אני רוצה לחדד דבר ,פן מסוים ,אני לא אחזור על מה
שהם דיברו ,אבל גם את הנושא הסביבתי .אם מישהו
פה הסתובב מאחורי בניינים בדרך רמתיים יכול לראות
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מאחורי משולם מה קורה שם עם פחי האשפה .אני יודע
שלפני בערך  10ל  15 -שנים שיפצו את כל האזורים האלה
של פחי הזבל בגיורא ובשרת ובגיל עמל שם .זה החזיק
מעמד  15-10שנה אבל זה מתיישן .אני חושב שזה גם
חלק מהשיפור הסביבתי ,שגם העירייה יכולה לעזור.
אני יודע שגם בפעם הקודמת העירייה הצליחה לסייע.
אמיר כוכבי:

יגאל.

יגאל שמעון:

כן .תראו ,אני רוצה לקחת את זה קצת יותר קדימה .יש
לנו בהוד השרון ,דרך אגב ,מה שאני מציע היום זה אני
חושב שזה צריך להיות פרויקט לאומי .יש בהוד השרון
כ  256 -בניינים שכלולים בתמ"א  , 38התחדשות עירונית.
המעמסה שמעמיסי ם על התשתיות ועל כל מה שקשור
לעיריית הוד השרון ,היא מעמסה כבדה מאוד .כי אתה
פשוט מוסיף בניינים ,מוסיף דירות ,מוסיף תושבים,
בלי הפקעות לצרכי ציבור כי אתה נמצא במצב של אין
ברירה .עכשיו ,אני חושב ,דרך אגב ,זה מה שאמרתי גם
בוועד ת המשנה .אני חושב שצריך להקים קר ן בכלל,
קרן שבה אנחנו נכניס כספים ,יכול להיות שזה חלק
מההשבחה ,יכול להיות שזה קרן שניקח גם מהמדינה
כספים .שבקרן הזאת אנחנו נבוא ונסייע.

אמיר כוכבי:

מאמנת הערים האירופאיות.

יגאל שמעון:

יכול להיות .לאותם בניינים שלא יכולים להקים בניין
עפ"י תמ"א  38חיזוק או הריסה .יש הרבה בניינים.

נדב דואני :

אתה יכול לייצר קרן לאומית כזאת?

אמיר כוכבי:

יגאל ,כמה בניינים בכלל יש?

יגאל שמעון:

המון .מעל  100בניינים.

נדב דואני :

מעל  100בניינים שמה?

יגאל שמעון:

שאתה לא יכול שם מבחינה תכנונית לאשר שם חיזוק.

אמיר כוכבי:

מבחינה תכנונית?

יגאל שמעון:

כן ,כן.

אמיר כוכבי:

לא מבחינה כלכלית.
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יגאל שמעון:

למה? כי זה מגרשים קטנים.

נדב דואני:

פינוי בינוי אתה לא יכול לעשות -

אמיר כוכבי:

זאת ,אתה מדבר על מבחינה תכנונית.

אביבה גוטרמן:

אבל לא מבחינת הדיירים.

אמיר כוכבי:

ההצעה של אביבה בא ה בכלל מהמקום של היכולת
הכלכלית.

אביבה גוטרמן:

כן.

יגאל שמעון:

עזוב ,אני עכשיו מדבר תכנונית .אני הבנתי מה שהיא
אומרת.

אמיר כוכבי:

בסדר.

יגאל שמעון:

אני מדבר עכשיו מבחינה תכנונית.

אביבה גוטרמן:

אתה יודע יגאל ,למה לא רציתי להיכנס לכל זה? כי אני
לא רוצה שההצעה תיפול בגלל הנושא הכספי.

אמיר כוכבי:

לא ,לא.

אביבה גוטרמן:

אני רוצה שיהיה ברמה העקרונית ,לדון איך ומה זה
אח"כ.

אמיר כוכבי:

יגאל מרחיב את היריעה למשהו אחר .אני רק חידדתי -

אביבה גוטרמן:

אני בטוחה שאם תלך על זה ,זה יהיה בסוף לאומי .זה
חדשני לקחת את ז ה.

יגאל שמעון:

אם אני היום לוקח בניינים שאני לא יכול להקים שם,
לבנות שם תמ"א  . 38כי אתה יודע ,זה מגרשים קטנים,
אתה לא יכול לחזק ב  2.5 -קומות ,כי אין לך חניות,
אתה מעמיס שם את הבנייה .ואז אתה בא ואומר
לעצמך :אותו בניין ,שלא לדבר על הבניינים שבכלל
אתה לא יכו ל להקים אותם כי הם קטנים ,כי יש שם 60
דירות במגרש שיושב על דונם וחצי .אז אני בא ואומר,
יכול להיות שבוא נקים קרן בעיר הוד השרון ,הקרן
הזאת זו קרן שתקבל חלק מההכנסות של ההשבחות.
אני מקצה  5%מההשבחה לאותה קרן ,ואני בא לעודד
את אותם בניינים ואני אומר להם חבר'ה תראו ,אני בא
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לעזור לכם במימון של החיזוק של הבניין .אל תבנו לי
עוד דירות שם ,אל תעמיסו על התשתיות .אני מוכן
כעירייה להוסיף ,לחזק.
משה חנוכה:

לו הייתי ראש העיר ,הייתי עכשיו מקבל את ההצעה
הזאת .הייתי מורה לכל הקואליציה להצביע בעד.

יגאל שמעון:

הקרן הזו תממן -

משה חנוכה:

אני אומר לו ,זה מה שהיה קורה -

אמיר כוכבי:

לו ,מי זה ה'לו' הזה? מי זה ה'לו' הזה?

משה חנוכה:

קראתי שאיזה שר לשעבר רשם "לו הייתי שר הפנים,
הייתי מקצה לך אחוזת חוף להוד השרון" .לא ראית את
זה?

אמיר כוכבי:

בוודאי ,אנחנו גם מחכים לרצועת החוף הזאת.

נדב דואני:

זה עוד פעם טוויטר? אנחנו לא בלופ ,תשתפו אותנו.

יגאל שמעון:

סיימתם לדבר? מר חנוכה ,סיימת לדבר?

אמיר כוכבי:

שר התשתיות ,שר הפנים ,שר האוצר.

משה חנוכה:

יו"ר הוועדה ל ביקורת המדינה?

אמיר כוכבי:

יו"ר הועדה לביקורת המדינה.
וביטחון .

יגאל שמעון:

טוב ,אני אמשיך ברשותכם .אדוני ראש העיר ,אני
אמשיך .אני חושב שהקרן אמורה לתת מענה לאותם
בניינים שאי אפשר שם לבנות ואי אפשר לחזק אותם.
הדיירים גם מבחינה כלכלית וגם מבחינה תכנונית אתה
לא יכול.

אמיר כוכבי:

יגאל ,אתה זה שכל הזמן אומר לי לא להוריד את
ההכנסות ,לא להוריד את הזה ,לא להוריד את ה זה .פה
אתה בא ומחלק צ'ק פתוח  .אני סתם רוצה להבין את
ההיגיון .אתה נכנסת בי שהורדנו את הטייס האוטומטי,
על אגרת השמירה אמרת לי שאני עושה טעות .מה,
לגיטימי ,מה אתה רוצה?

יגאל שמעון:

אני אענה לך.

84

יו"ר הוועדה חוץ

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3/21מיום 24.02.2021

אמיר כוכבי:

על התח שיבים הכלכליים של אותם היטלי השבחה ,אתה
אומר הוא זה.

יגאל שמעון:

אז תראה איך אני דואג לעירייה.

אמיר כוכבי:

אתה מייצג גישה שאומרת את מה שצריך לקבל ,צריך
לקבל.

יגאל שמעון:

לא ,אז אני אענה לך.

אמיר כוכבי:

ועכשיו אתה בא ואומר בוא נפזר.

יגאל שמעון:

אדוני ר אש העיר -

אמיר כוכבי:

צ'קים לכולם.

אביבה גוטרמן:

אבל יש גם גישת הרב נח.

יגאל שמעון:

לא ,אבל שניה ,רגע ,אדוני ראש העיר.

נדב דואני:

מי עכשיו הרב נח?

יגאל שמעון:

ברשות מתוקנת היחס ,ברשות מתוקנת היחס של
ההכנסה בין ארנונה מעסקים לארנונה מדיירים צריך
להיות  40% - 60%כפי שאתה יודע.

אמיר כוכבי:

. 30 % - 70 %

יגאל שמעון:

אני לוקח . 40% - 60%

אמיר כוכבי:

. 30 % - 70 %

יגאל שמעון:

 30 % - 70 %גם ,אני מקבל .אוק י י? עכשיו מה אתה עושה?
ככל שאתה מוסיף יותר דירות ,אתה לוחץ על הקופה
הציבורית .הרי כל תושב שנכנס לך היום.

אמיר כוכבי:

אני מניח שאתה לא מאשים אותי בהוספת יותר דירות
לעיר .כן?

יגאל שמעון:

אני לא יודע ,אני מדבר על זה ככל -

אביבה גוטרמן:

אפשר דרך אגב גם לא לאשר חלק  ,בבנייה הגבוהה.

יגאל שמעון:

לא משנה ,עזוב ,עזבי ,תנו לי לסיים.

אביבה גוטרמן:

מה שהיה עד עכשיו וזה נכון ,זה רעה ח ולה גם של שני
הקודמים.
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נדב דואני:

מה את מצביעה ...היא רק מצביעה על יגאל.

אמיר כוכבי:

חבר'ה תנו ליגאל בבקשה.

יגאל שמעון:

אתם לא נותנים לי לסיים .אמר ראש העיר שיש פה
בעיה ,אז אני עונה לו.

אמיר כוכבי:

ותיק חברי המועצה.

יגאל שמעון:

היום כשאתה מוסיף גם בתמ "א  38וגם ב התחדשות
עירונית וגם בפינוי  -בינוי ,אתה מוסיף כמויות אדירות
של דירות.

אמיר כוכבי:

אתה יודע שאנחנו לא מתווכחים על זה.

יגאל שמעון:

כל דירה שאתה מוסיף ,כל תושב שאתה מביא ,אתה
מממן אותו בסופו של דבר.

אמיר כוכבי:

נכון.

יגאל שמעון:

זה לא יעזור לך .א תה מממן אותו.

אמיר כוכבי:

בגירעון.

יגאל שמעון:

זה גירעוני.

נאור שירי:

לא הבנתי עדיין את הקשר לרעידות אדמה וזה.

נדב דואני :

רוצה להגיד אל תעשה פינוי  -בינוי תמ"א  , 38תגיד
תעשה...

יגאל שמעון:

לא ,אני לא אמרתי את זה .אני בא ואומר שיש לך מעל
 100בניינים שאתה לא יכול להקים ,אתה לא יכול
לבנות אותם ,אתה לא יכול לחזק אותם .הדיירים לא
יכולים לבצע את זה ,גם מבחינה כלכלית ,גם מבחינה
תכנונית ,אז אני בא ואומר.

נאור שירי :

זה צריך להיות פרויקט בקנה מידה ארצי.

יגאל שמעון:

נכון...

נדב דואני:

טוב ,תקום ממשלה ,נעביר חקיקה .כן ,אמיר.

אביבה גוטרמן:

חבר'ה ,תקום ממשלה.

נדב דואני:

תהיה חקיקה ,נעשה לובי בכנסת.
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אמיר כוכבי:

אני יכול רגע לתמצת? בסופו של דבר -

משה חנוכה:

 ...לא יודע על התחושה  , ...זה מה שאני מרגיש
מהאווירה כאן .אנשים לא מבינים שיש אנשים באמת
מצוקה ,שאין להם את היכולת הזאת לעשות את
הפרויקט הזאת.

אמיר כוכבי:

משה ,תן רגע לפני שאתה עם הפרשנויות שלך ,תן רגע
להשלים .אנחנו מחלקים את הדבר הזה לכמה רמות.
קודם כל החוק היום מאפשר  ,ואנחנו רואים את זה גם
בוועד ה שיפוצים של מבנים שנעשים על ידי תושבים בלי
יזמים ובלי כלום .יתרה מכך ת ושבים יכולים ל התארגן,
גם תושבות ולהגיע כיזמים.

רפאל בן מרדכי:

תושבים ,לרבות תושבות ,ברור.

אמיר כוכבי:

משה ,תסביר לו אח"כ.

רפאל בן מרדכי:

רגע ,אתה רוצה להצטרף לגברת מירב מיכאלי? אני
ארשום אותך.

אמיר כוכבי:

אני מודה שאני מעריץ ארוך ימים של הדיבור  ...שלה.
א' ,שיפוץ החזית וחיזוק אפשר לעשות גם שלא בתמ"א
ושלא בזה ,זה אחד .שתיים ,תושבות ותושבים יכולים
להגיע כיזמים בעצמם ולקבל את הזכויות שיזם היה
מקבל ,ואז להסתדר בינם לבין עצמם על המכר של
הדירות החדשות ,גם האופציה הזאת קיימת להם .לכן
אני קצת מתקשה להבין את הדיו ן בעיקר כשיגאל מכניס
את הנושא התכנוני .אני אומר ככה ,אם אנחנו חושבים
שיש מבנים בעיר שלא מסוגלים מבחינה תכנונית,
בכוונה אני אומר תכנונית ,כי אז אין שם את הכח
היזמי שנכנס ,מבנים שלא מסוגלים מבחינה תכנונית
לעשות לא תמ"א  38ולא הריסה ובנייה ,ואנחנו יודעים
שמצב ם הכלכלי הוא באמת בלתי נסבל ,א' אנחנו
צריכים להיות מסוגלים למפות את הדבר הזה.

משה חנוכה:

למה לא לעודד את כל העיר? אני באמת לא מבין את זה.

אמיר כוכבי:

לעודד את מה?
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משה חנוכה:

למה מצב כלכלי בלתי נסבל...

אמיר כוכבי:

א' כי אתה צריך לייצר .תראה ,בוא נעשה רג ע ,אולי
הייתי צריך להגיד את זה בהתחלה .לפני ההצעה לסדר
הזאת ,פנה אליי בעניין הזה חבר המועצה ,אלון גלבוע.
ודיברנו על זה לא מעט ,על הנושא .ואני אגיד שהוא נתן
לי מספר ערים שבהן מתקיים א' ו מתקיים ב'  ,מבדיקות
שעשיתי לא ידעו ראשי הרשויות הרלוונטיים להצמיד
אותי לס עיפים החוקיים ו/או התכל ס ביצועים שם.

משה חנוכה:

בראשון זה קורה.

אמיר כוכבי:

אני בכוונה נמנע מזה כי זה לא מעניין ,אני לא רוצה
לדבר על רשויות אחרות .אני אומר ,הפנית אותי והלכתי
ובדקתי ,אתה יודע שאין לי בעיה לא ללמוד ולא לשאול
אחרים  ,והבנתי שלא כצעקתה .לכ ן גם ההצעה לסדר,
בטח במתכונתה הקודמת היא ,טוב עשית אביבה
ששינית אותה  ,כי היא באמת לא בסמכות המועצה ,בטח
בלי שנעשתה בדיקה וכו' וכו' .אפשר לעשות שני דברים,
או לעשות אחד משני דברים .או להעביר את זה
למליאה ,או להעביר את לוועד ת המשנה ,ששם נבקש
מהצוות המקצועי לי יצר בדיקה גם ,הצוות המקצועי
התכנוני על הפרמטר הזה של התכנון שיגאל דיבר עליו
שככל שהוא קיים ,הוא באמת בעל השפעה ,כי ברור
שאם יש מבנים שמלכתחילה אנחנו יודעים שאין להם
סיכוי יזמי להתקדם  ,ברור שזה שם אותם בנקודת אי
שוויון אל מול היכולת בכלל להתחדש .הנושא הכלכל י
ייבדק גם משפטית וגם כלכלית מבחינת העירייה .גם
כדי למצוא את הדרכים לראות אם יש דבר כזה.

משה חנוכה:

זה בסמכות הועדה אבל? גם לתקצב פרויקט כזה?

אמיר כוכבי:

אני ממש לא יודע ,לכן אמרתי זה יצטרך לעבור בדיקה
משפטית ,זה לא בכלל על הקונספט .אני כן מחבב יש
לומר א ת הרעיון של יגאל על קרן ,דיברתי בזמנו אתך
על זה דווקא בהקשר של לקחת מ היטלי פיתוח והשבחה
של שכונות חדשות ולנתב את זה לשכונות ותיקות .יש
עם זה לא מעט מגבלות ,יש עם זה לא מעט מגבלות.

88

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3/21מיום 24.02.2021

אביבה גוטרמן:

אי אפשר.

אמיר כוכבי:

ולכן גם את הדבר התקציבי הזה ,אבל זה אות ו דבר ,אם
אתם אומרים לי.

אביבה גוטרמן:

נכון  ,אתה צודק  ,זה בעייתי.

אמיר כוכבי:

אם אתם אומרים בכזאת פסקנות שאי אפשר .

יגאל שמעון:

למה? אני אמרתי שאפשר.

אמיר כוכבי:

אה ,אתה אמרת שאפשר  ,חשבתי שאמרת שאי אפשר .

יגאל שמעון:

אם ביבי הביא את החיסונים ב  5 -דקות ,אז אי אפשר
לעשות את זה?

אמיר כוכבי:

די חבר'ה ,זה דיון רציני.

יגאל שמעון:

לא ,אני מדבר ברצינות .כשרוצים ,עושים.

אמיר כוכבי:

בסדר .בעיניי יש -

נדב דואני:

היא העלתה נקודה נכונה.

אמיר כוכבי:

כן ,אבל יש צידוק גם ארנונה כשאתה גובה ואנשים
אומרים שילמתי ארנונה ,מגיע לי זה וזה ,זה נכון אבל
זה מגיע בפריסה עירונית ,זה לא מגיע בפריסה
נקודתית  ,ולכן אנחנו צריכים לראות אם יש דרך
משפטית לעשות את הדבר הזה.

משה חנוכה:

תוך כמה זמן ? ...

אביבה גוטרמן:

הוא עכשיו טוען שצריך להוריד לוועד ת המליאה.

אמיר כוכבי:

אני חושב ,אלא אם כ ן תגידו .תראו ,אתם בשבטכם כאן
חברי מועצה ,בסדר? אבל אתם כולכם גם חברי מליאה.

אביבה גוטרמן:

נכון.

אמיר כוכבי:

תגידו ,עזוב אותנו מליאה ,תריצו את זה בוועד ת המשנה
אז זה משהו אחר .אתם יודעים שה מקצבים של זה הם
אחרים.

משה חנוכה:

אבל בוא נקבל החלטה ש זה עובר אם א לון ואביבה
מסכימים ו ע ם רפי ,שזה עובר מכאן לוועד ת המשנה
לבדיקה של הצוות המקצועי ,יקבלו חוות דעת

89

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3/21מיום 24.02.2021

משפטיות ,יתחיל להיות מונע תהליך שאנחנו קוצבים
תוך  3חודשים . ..
אמיר כוכבי:

בגדול זה מה שאמרנו.

כנרת א .כהן:

זה מה שהוא הציע הרגע ,לא?

אלון גלבוע:

לא הבנתי ,אתה בדקת בעיריית בת ים איך זה עובד,
ולא קיבלת אינפורמציה.

אמיר כוכבי:

אני אגיד לך...

אלון גלבוע:

זה מופיע גם באתר שלהם .אני יכול להיכנס ולראות .יש
שם רחובות שלמים שעברו שיפוץ -

אמיר כוכבי:

אני יודע שבעיריות אחרות בישיבות מועצה אוהבים
לפעמים לדבר על ערים אחרו ת ,אני לא אוהב ,מאחר
ופנית אליי עם העניין והלכתי ובדקתי ,אני אגיד אחרי
זה בכיף באילו ערים אמרו לי מה .פחות רלוונטי על
השולחן הזה ,מבחינתי כל עיר שתעשה מה שטוב לה ,
אני אומר את הרעיון הזה כדי שהוא באמת יהיה בר
ביצוע ,או לפחות שנדע אם הוא בר ביצוע ואיך הוא בר
ביצוע ,צריך לעשות פה בדיקות עמוקות ורציניות שיראו
בכלל שהדבר הזה רלוונטי .תגידו שאתם רוצים את
העדכון במליאה ,יהיה במליאה ,תגידו בוועדת המשנה
אז יהיה ב וועדת ה משנה.

יגאל שמעון:

לא ,לא ,במשנה ,עזוב .במשנה.

אלון גלבוע:

מה לגבי השיפוצים החזותיים?

אמיר כוכב י:

אני אומר ,אנחנו נעשה בדיקה.

אלון גלבוע:

של פחי אשפה למיניהם.

אמיר כוכבי:

קודם כל ספציפית בגלל שנקבת בנקודה כ שנכנסתי
לתפקיד ניסיתי בעצמי לעשות בה שדרוג  ,ואז התקבלה
חוות דעת משפטית שאסור לנו כעירייה ,יכול להיות
שלאור השינוי בעמדה הזאת נבקש אותה מחדש ,אב ל יש
עם זה בעיה על שטחים עם תמ"א .אתה מודע לבעיה,
לכן יש מקומות ש בהם למשל הצלחנו לנגוס קצת בשטח
הציבורי כדי לתת .אגף שפ"ע שם מוטמן חדש על בן
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גוריון קרוב לזה כדי זה  ,בשטחים פרטיים זה יותר
בעייתי .אני כן יכול להגיד לך ששם אנחנו מקווים
שהתוכניות שמוצגות לנו ג ם יתקדמו  ,ואז בכלל יהיה
שם שמחה וששון.
אלון גלבוע :

יש אזורים שזה מדובר גם על תקנה  , 27זה לא שטח
פרטי .זה גם שטח שהוא לא ברשות העירייה.

אמיר כוכבי:

פשוט נקבת במקום שהוא פרטי כי בדקנו אותו .שם
מאחורי זה.

אביבה גוטרמן:

משולם ,ביקשתי ממך מההתחלה לסדר שם.

י גאל שמעון:

אני רק מילה אחת ,כל שיפוץ שאנחנו משדרגים בניין
בתמ"א  , 38אתה במימוש יכול לדרוש את זה בהשבחה.
אתה מחזיר את הכסף חזרה .הקרן הזאת זה לא קרן
שאתה.

אמיר כוכבי:

עוד פעם ,עוד פעם.

יגאל שמעון:

הרי כשאתה משפץ בניין ,אתה משקיע היום בקרן
מסוימת ,יש בניין של תמ"א  , 38אתה מחזק אותו ואתה
משפץ .אוקי י ?

אמיר כוכבי:

לא אמרתי כלום ,אמרתי אני מחבב את הרעיון של
הקרן ,רק צריך לבדוק שזה יהיה חוקי.

יגאל שמעון:

אני אומר ,בסופו של דבר במימוש של מישהו מוכר דירה
בבניין ,אתה תגבה ממנו השבחה ,כי השבחת לו את
הנכס.

אמיר כו כבי:

אבל אתה מדבר פה על נכסים שהם מלכתחילה צריכים
את העזרה שלך כדי לממש ,אז עוד תיקח דמי השבחה?

יגאל שמעון:

במימוש ,כשאתה מוכר .מה?

אמיר כוכבי:

שרובם סביר להניח יהיו דיור ציבור י .

יגאל שמעון:

זה לא משנה ,אני אביא לך פתרון .

אביבה גוטרמן:

יגאל ,זה יותר מד י.

אמיר כוכבי:

רובם יהיה דיור ציבורי שגם יהיה אתה יודע...

יגאל שמעון:

אין בעיה ,אני בעד דיון ציבורי.
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אביבה גוטרמן:

אבל בשביל מה צריך להעביר הלאה מפה לזה?

רפאל בן מרדכי:

אפשר לקבל רשות דיבור אביבה?

נדב דואני:

רפי בבקשה.

אמיר כוכבי:

לא נדון בזה פה.

אבי בה גוטרמן:

לא צריך לדון בכלל ,רק לקבל את ההחלטה העקרונית
שאנחנו רוצים ועכשיו הלאה רוצים תכלס .

אמיר כוכבי:

בסדר ,אבל הדברים הללו הרי לא נסגרים בישיבה אחת
ובבדיקה אחת.

אביבה גוטרמן:

לא ,לא ,בכלל לא.

אמיר כוכבי:

ולכן העדכונים השוטפים יהיו בוועד ת המשנה וכשז ה
יהיה מוכן ,זה יהיה מוכן.

אביבה גוטרמן:

בסדר גמור.

משה חנוכה:

תנו לרפי לדבר בבקשה.

רפאל בן מרדכי:

אפשר? תראו ,הדיון הזה איך להגיד קצת התערבב ואני
כשאני כבר דיברתי על זה קודם עם אביבה ,אני רוצה
קודם לעשות סדר ברשותכם .כשדיברו על התמ"א
בהתחלה ,דיברו על ח יזוק מבנים נגד רעידות אדמה .זה
ותו לא .עכשיו ,זה דבר שהוא קריטי .הוא סיכון חיים,
כל יום שאין רעידת אדמה זה מזל ,אבל אלוהים יודע
שביום שאחרי יהיו אסונות גדולים  ,ואז כל אחד שיושב
כאן יצטרך לענות איפה הוא היה .כי גם אנחנו רשות
שהיא חלק מהדיון .לכן ,הנקודה הרא שונה שיש לדבר
עליה ,זה חיזוק המבנים הזה .מה שאנחנו ,מה שמדינת
ישראל עשתה שהיא הוסיפה לעניין את התמ"א ,היא
בעצם אמרה עכשיו בהזדמנות זו ,בואו נוסיף לאנשים
מקלט ,נוסיף לאנשים מרפסת ונוסיף לאנשים מעלית.
ואז זה כבר עלויות אחרות מאשר חיזוק ,ואז צריך
לבנות את הקו מות ,בקיצור 2.5 ,הקומות שמוקצבות,
או  1ל  , 3 -או כל מפתח שלא יהיה .עכשיו ,אתה בצדק
אמרת שלא בכל מקום אפשר לעשות את זה ,ובוודאי
שזה מטיל משקל או כובד על התשתיות העירוני ו ת.
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אנחנו בונים יותר בניינים בלי לתת יותר שטחים
ציבוריים וכדומה .עכשיו ,אמרה אביבה את מה שה יא
אמרה ואני לא הבנתי איך היא מדברת על סכומים
כאלה קטנים .ואז עכשיו אני הבנתי דבר פשוט .מה
שאביבה דיברה עליו ,זה פשוט חיזוק הבניין  . AS ISלא
מעלית ,לא מקלט ,לא מרפסת.
אביבה גוטרמן:

נכון.

רפאל בן מרדכי:

עכשיו תראו ,את זה אני חושב אמיר שאמרת דבר שאיך
נגיד ,אני הייתי מתחיל אתו  ,וזה מיפוי המבנים
שצריכים חיזוק.

אביבה גוטרמן:

יש לנו.

רפאל בן מרדכי:

בלי קשר לשום דבר אחר .כן או לא מקלט נוסףnice to ,
 . haveכמו שאתה אומר בצדק ,אפשר לקבל החלטה
שתאמר גם המבנים האלה  ,ששם זה לא הרבה כסף ,
ולאנשים שיש יכולים לשלם את זה ואז אנחנו נשארים,
עשינו סקר ,ראינו שיש כאלה ,סתם אני אומר250 ,
מבנים ,אנחנו רואים שמתוכם  200יכולים לשלם50 ,
לא .א' ,צריך לדאוג שה  200 -יעשו את מה שהם צריכים
ושה  50 -האחרים נראה מאיפה מביאים את הכסף .מה
זה אומר מבחינת העיר? דבר ראשון מה שאמיר התחיל
אתו  .לעש ות סקר ,דבר שני ,השלב הבא ,מי מהם יכול
לעשות ו  -ג' איפה שלא – מה עושים .אני חושב שאת
הדבר הזה צריך לבקש ,לא כל כך אכפת לי אם זה יהיה
מליאה ,משנה או כאן בשולחן הזה ,אבל צריך לעשות
את הסקר הזה  ,ואחרי זה בוא נגיד שתוך פרק זמן
מסוים צריך לבוא ולהגיד .אמיר ,אני חושב שאתה צריך
להגיד ,כמו שאמרת קודם על התשלום ,או על
התשלומים ש העירייה תצטרך לדעת לענות ,לקצר זמנים
כמו במקומות אחרים .אני חושב שאתה צריך לבוא
ולהגיד גם במקרה הזה שצריך לעשות סקר ,אני מבקש
שהוא יהיה תוך חודשיים ,שלושה ,ארבעה .אחרי זה
צריך לראות כמה מהם יכ ולים לשלם ,נניח באותו פרק
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זמן ותחזור אלינו כאן ,ואז נצטרך לפתוח את הדיון איך
עוזרים ומחזקים ,לא יותר ממחזקים לאלה שאין להם
אפשרות לשלם.
רינה שבתאי:

איך אתה בודק מי יכול ומי לא יכול לשלם?

רפאל בן מרדכי:

אני לא יודע להגיד את זה ,אבל אני בטוח שהרווחה
למשל תדע להגיד את זה.

רינה שבתאי:

זה לא קנה מידה.

רפאל בן מרדכי:

אני לא יודע להגיד.

רינה שבתאי:

זה ממש לא קנה מידה .

רפאל בן מרדכי:

אבל זה שאני לא יודע להגיד כאן בשלוף ,זה לא אומר
שלא צריך לעשות את זה .רגע ,רגע ,עוד הפעם .זה שאני
לא יודע לענות כאן בשלוף ,לא אומר שלא צריך לעשות
את זה .

רינה שבתאי:

יש סוגיות מורכבות מאוד .לבניין אחד אתה עוזר
ולבניין השני לא.

רפאל בן מרדכי:

חבר'ה יש בעיות מורכבות -

אמיר כוכבי:

אבל מאחר ואמרנו -

נדב דואני :

רגע ,יש דיון או אין דיון בנושא?

אביבה גוטרמן:

עשינו ,גמרנו ,יאללה .הגענו גם למסקנות.

אמיר כוכבי:

מאחר ואמרנו שמדובר בנושא מורכב מכל ההיבטים
שלו .נעביר את זה לוועד ת המשנה ,שגם אתה חבר בה,
שנוכל לדבר על זה שם שעות רבות .חברים ,נושא הבא.

הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ומשה חנוכה:
תקציב העירייה לשנת 2021

אתי ברייטברט:

הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ,אלון
גלבוע ומשה חנוכה מה  . 31.01.2021 -נושא :תקציב
העירייה לשנת  .' 21הצעת ההחלטה :ראש העירייה יגיש
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תוך  3ימים לעיון חברי המועצה את טיוטת התקציב
שהוצגה למנהלי העירייה  ,ותוך  10ימים יביא את
התקציב לאישור המועצה.
אמיר כוכבי:

יש לכם  10דקות .אתה רוצה את התשובה לפני? אפשר.

משה חנוכה:

אולי נחסוך את כל הדיון ,אנחנו כבר זה .בוא תגיד את
התשובה.

אמיר כוכבי:

אתה אומר הסרטון כבר יצא.

משה חנוכה:

יש סרטון המשך במוצאי שבת .

נדב דואני:

מי עשה לך את הקריינות משה?

אמיר כוכב י:

הגזמת .הוא מצא -

משה חנוכה:

כל מוצאי שבת אני עושה סרט.

אמיר כוכבי:

הוא מצא תחליף לטקסים מ הימים  . ..בקיצור ,תקציב
העירייה יוגש לאישור המועצה באמצע חודש מרץ .יש
לנו  5ימי רביעי בחודש מרץ ,יש לנו מגוון אפשרויות.
התהליך -

רפאל בן מרדכי:

אני לא חושב שיש כל כך הרבה ימי רביעי.

אמיר כוכבי:

כן ,אני הופתעתי גם ,אבל כן .התהליך יהיה כזה.
מאחר ,ואני אגיד את זה עוד פעם .זאת שנה לא פשוטה
והתקציב הזה יהיה תקציב שגם ימשיך לאתגר אותנו ,
וגם השנה תמשיך לאתגר אותנו ,אבל כן חשוב לנו
לעשות את התהליך  ,ולכן ספר התקציב גם ייצא אלי כם,
גם יועלה כמו בעבר על ידינו לרשת לעיון התושבות
והתושבים .גם יהיה כמובן יום עיון על התקציב לחברות
ולחברי המועצה .יהיה דיון פתוח גם הוא בוועד ת
כספים ,יכול להיות שאם נראה ש לא נוח לכולם  ,אז
נאחד את יום העיון וועדת הכספים  ,כדי שאפשר לעשות
שם דיון .הרעיון הוא לייצר פרק זמן סביר בין יום
העיון והדיון בוועד ת הכספים לבין האישור במועצה ,
כדי כן לראות דרך דירקטוריון העירייה אם יש דברים
אחרים שאפשר לעשות ,לשים אליהם לב ,או לבחון
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מחדש ולתת תשובות ואז זה יובא לאישור המועצה,
במסגרת לוחות הזמנים הללו.
אתי ברייטברט:

אז את ה מסיר אותה.

אמיר כוכבי:

תודה.

הצעה לסדר של חברי המועצה אביבה גוטרמן ,אלון גלבוע ומשה חנוכה:
אבטחת מידע התושבים ומערכות המידע בעירייה

אתי ברייטברט:

נעבור להצעה לסדר הבאה.

יגאל שמעון:

מהי?

אתי ברייטברט:

אבטחת מידע תושבים ומערכות המידע בעירייה .במלאת
ש נה להתקפת הסייבר על העירייה ,לקיים דיון בפריצה
שהיית ה ובעמידת העירייה בדרישות אבטחת מידע ,כמו
גם באיסוף נתונים אישיים על התושבים והשימוש בהם.

אמיר כוכבי:

אני יכול לענות גם פה רגע?

משה חנוכה:

לא ,תן לי רגע להגיד.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא .אני יכול לענות.

משה חנוכה:

תן לי כמה מילים.

אמיר כוכבי:

תזרום.

משה חנוכה:

כמה מילים.

אמיר כוכבי:

תזרום ,אולי תופתע .אם תגיד כמה מילים ,אולי לא
תופתע.

משה חנוכה:

אוקיי ,בבקשה אדוני.

אמיר כוכבי:

אז אתה מעדיף להיות מופתע?

משה חנוכה:

אני מעדיף ש  , -אתה מנהל את הדיון פה .בבקשה ,מה
שאתה רוצה ,נעשה .בבקשה ,כן דבר.

אמיר כוכבי:

קודם כל הנושא הזה של התקפת סייבר בה חלט היה
אירוע מכונן ,לפחות בתפיס ה שלנו ,אני מזכיר לכולם.
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גם עם כניסתה של המנמ "רית החדשה לתפקיד וגם עם
פרוץ משבר הקורונה .למדנו ממנו הרבה ,אנחנו עדיין
לומדים מהאירוע ה זה .מקבל את ההצעה ,אני לא בטוח
שזה דיון ,אפשר לעשות אותו במועצת העיר בדגש על
דברים רגישים  ,שאולי בהם נצטרך להתנתק מהשידור,
או לעשות אותו בוועד ה  ,אבל מבחינתי שתי האופציות
רלוונטיות.
משה חנוכה:

אין בעיה ,אני רק אגיד ,אתה פתחת את הישיבה בזה
שאמרת שהמדינה הול כת להביא עוד נתונים לגבי
החיסונים ,לא יודע איזה עוד נתונים רפואיים יעבירו,
אבל אני חושב שהעובדה שיש בהוד השרון כל מיני
סוגים שונים של מאגרי מידע SMS ,שמגיעים לתושבים,
גם מהחברות העירונית וגם זה ,אנחנו צריכים לעשות
סדר בכל עולמות אבטחת מידע.
אגב ,זה לא משה ו שהוא ייחודי להוד השרון .כל ארגון
גדול שמדברר דאטות כאלה ,כל ארגון גדול שיש לו
מאגרים על כל דבר בחיים של הבנאדם ,מהפרטים של
הילדים בגני הילדים ועד כל הפרטים במחלקת ההנדסה.
אנחנו מחזיקים בכל המידע שיש על התושבות
והתושבים ,אנחנו חייבים לנהוג במידע הזה בזהיר ות
המתבקשת  ,וכן אירוע הפריצה למערכות המידע של
העירייה מאוד מאוד מדאיג .כל מה שאנחנו רואים
בחברות ביטוח ,במקומות אחרים .אני חושב שחייב
להתקיים דיון רציני .לי אין בעיה אגב ,שהדיון הזה
יתנהל בשלב ראשון לא כדיון סגור  ,כדי שבאמת נוכל
לקיים דיון מעמיק עם נתונים .אם אנחנו רוצים לשמור
על אבטחת המידע  ,אז לקיים בשלב ראשון את הדיון
הזה כדיון סגור ,אבל בהחלט לקיים דיון .זה בהחלט
אחד הנושאים אני חושב הרגישים .אגב ,לפי דו"ח מבקר
המדינה מ  2015 -אם אני לא טועה  ,אחת השרשראות הכי
חלשות בשרשרת אבטחת המידע זה רשויות מקומיות.
רש ויות מקומיות כמו שאמרתי מצד אחד מחזיקות
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הרבה מאוד נתונים ,מצד שני לא תמיד מחזיקות בצורה
טובה ואנחנו חייבים להיות אחראים לעניין הזה.
יגאל שמעון :

אני חושב שתעבירו את זה לוועד ה של רן.

רן יקיר:

בדיוק מה שרציתי להציע.

אמיר כוכבי:

אני כן אציין שכולנו הרגשנו ,אף אחד כמובן לא עשה
את זה בשולחן הזה ,אבל כולנו הרגשנו בבחירות איך
תושבות ותושבים מקבלים פתאום  SMSפוליטיים,
למרות שהם לא נתנו את הטלפון שלהם.

אביבה גוטרמן:

נכון.

אמיר כוכבי:

ולכן כ שהתחיל משבר הקורונה ,ניצלנו את ההזדמנות,
גם היו פה חילופי תפקידים בתפקיד הזה של מנהלת
מערכות מידע .ניצלנו את ההזדמנות כדי להתאים את
הסטנדרט של העירייה לחוק מאגרי המידע המחייב.
למעשה ,מאגרי המידע שיש הם נושאיים ,למשל
אוכלוסיית רווחה וכו' וכו' ,אבל הדברים גם ממודרים
מההקשרים שלהם ,זה לא שמנהל או מנהלת בעירייה
יכול היום להיכנס ולר אות מאגר מידע של אגף  Xאו
אגף  . Yכן אגיד ,שעשינו את הדבר הזה את הטיפול
המתבקש לאור נושא החירום  ,וגם השליטה היא ישירה
של מנהלת אחת שהיא אמונה על זה.

נדב דואני:

היא חתומה אגב על המאגר?

אמיר כוכבי:

היא חתומה על המאגר.

נדב דואני:

וכל מנהל אגף חתום על המאגר שלו?

יגאל שמעון:

יש חתימה.

משה חנוכה:

אגב ,אדוני ראש העיר אני כן מבקש אבל שהצוות
שיוקם יהיה צוות ייעודי ולא ועדה בוועדו ת העירייה
הקיימות  .צוות שאתה תסכים להוביל יחד עם מבקר
העירייה ,יחד עם הצוות המקצועי ,יחד עם המנמ "רי ת .
אני חושב שזה נושא מספיק חשוב כדי שאתה תעמוד
בראש הצוות.
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נדב דואני:

למה? הו ו עדה של רן ,היא מספיק מקצועית וחשובה.

רן יקיר:

יש ועדה לזה .יגאל ואלון חברים בה בטוח.

נדב דואני:

עם המנמ"רית לבדוק את זה במסגרת הוועדה.

אמיר כוכבי:

שניה ,שניה ,שניה .אנחנו לא מקימים עכשיו צוות
בדיקה כי הבדיקות נ עשו ,אתה ביקשת עדכון .

משה חנוכה:

לא רק עדכון  ,אני אומר אולי צריך לקבל עוד החלטות
אופרטיביות.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,את הדבר הזה ,קודם כל את העדכון אפשר
לעשות כפי שאמרנו בדלתיים סגורות.

משה חנוכה:

אני לא רוצה עדכון  ,אני רוצה החלטות .אני רוצה
לשנות מציאות ,לא להתעדכן על המציאות.

אמיר כוכבי:

פה כתבת זה.

כנרת א .כהן:

כתבת אבל לקיים דיון ,מה אתה לא רוצה עדכון ?

משה חנוכה:

דיון ,לא רשמתי דיון עדכון .

אמיר כוכבי:

נקיים דיון בפריצה שהיית ה  ,בעמדת העירייה ,בדרישות
אבטחת המידע כמו גם באיסוף נתונים אישיים
והשימוש ב הם.

משה חנוכה:

יפה ,אין בעיה.

אמיר כוכבי:

אין בעיה ,זה בדיוק מה ש -

משה חנוכה:

זה לא עדכון  ,זה לא הצעה.

אמיר כוכבי:

אבל בינתיים יתקיים דיון .אוקיי ,יתקיים דיון.

משה חנוכה:

כמו שאמנה זה לא מסמך כוונות.

אמיר כוכבי:

בסדר .יתקיים דיון במתכונת שנמצא לנכון ,אני יכול
להבטיח לך שאני אהיה חלק ממנו .זה בהחלט נושא
רגיש.

משה חנוכה:

אני רוצה גם לברך אותך ,אני רוצה לברך אותך .שמעתי
שהצטרפת למפלגה חדשה .הרביעית ,החמישית .אז
מ'מרצ' ל'קדימה' ,אתה הולך ימינה אמיר .לא ,הלכת
מ'מרצ' ל'קדימה' -
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אמיר כוכבי:

בעיקרון -

רפאל בן מרדכי:

האם אתה יכול לאשר את זה ,אמיר?

עדי פרילינג אנקורי :

הוא יכול לאשר את זה .משה ,אתה גאון.

אמיר כוכבי:

לסי כ ום הערב ההיתולי.

משה חנוכה:

רגע ,בוא נדון רגע ב עניין הזה.

אמיר כוכבי:

אז אני אגיד ש אני מעדיף למקם את עצמי במקומות
שאני חושב שיכולים להשפיע ,ו אני לא מאמין בללכת
בלי ולהרגיש עם .כמו למשל להיות חבר במפלגה אחת
אבל לעבוד עם שר שכבר עזב אותה ומשרת מפלגה
אחרת  ,וראש ממשלה אחר  .ולכן

משה חנוכה:

רגע ,בואו נעשה דיון.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

לפני רגע ציינת על שר לשעבר שרצה לצרף לנו רצועת
חוף .אז אם אתה זו כר נכון ,אז גם עבדתי אתו דרך
המפלגה.

משה חנוכה:

היית ב'מרצ' באותה תקופה?

אמיר כוכבי:

מה פתאום?

משה חנוכה:

'קדימה' ו'מרצ' ועכשיו ל'יש עתיד' ,אז אתה הולך
ימינה.

אמיר כוכבי:

אז כבר הצטמצמת ל  3 -מ  , 4 -למה אתה חייב להגזים?

משה חנוכה:

לא ,כי הלכת וחזרת .

אמיר כוכבי:

אבל למה אתה חייב? לא ,לא .ובסופו של דבר וגם עכשיו
אני מנצל את ההזדמנות להגיד ,מנצל את ההזדמנות
להגיד לכם שבאמת הגיע הזמן לממשלה שפויה שתדאג
לתושבות ולתושבים.

משה חנוכה:

ושגם העירייה תאכוף ותאכוף.. .

אמיר כוכבי:

בינתיים היא אוכפת רק למפלגה אחת.

מש ה חנוכה:

חוק אחד לכולם.

100

עיריית הוד השרון
ישיבת מועצה מן המניין מס'  3/21מיום 24.02.2021

אמיר כוכבי:

יש הזדמנות חברים ,שלא נגיע לבחירות חמישיות
ושיהיה ערב טוב לכולם.
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