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43-09  

  עיריית הוד השרון
   092/ישיבת מועצה מן המניין 

  2009/0212/מיום 
  

  ראש העירייה  -    מר חי אדיב  :         נוכחים

  מ ראש העירייה"סגן מ  -   מר יגאל שמעון   

  סגן ראש העירייה  -  מר אביאל אברמוביץ                          

    סגנית ראש העירייה  -  אביבה גוטרמן '                          גב

  חבר מועצת העירייה  -  מר יחיאל דמארי    

  חבר מועצת העירייה  -    מר אלי טימור    

  חבר מועצת העירייה  -   מר גדעון סעדי    

  חבר מועצת העירייה   -    מר נועם פעיל    

  חבר מועצת העירייה  -    מר נדב דואני    

  חבר מועצת העירייה   -    מר יואב רוזן    

    חברת מועצת העירייה  -    ת קריביפע' גב   

  חבר מועצת העירייה  -    מר ארז משה    

  חבר מועצת העירייה   -   מר חיים שאבי    

  חבר מועצת העירייה   -  מר אמיר כוכבי    

  

                 חבר מועצת העירייה-                מר איל אורן                 :נעדר

  

  ל העירייה "כמנ  -  מר נתן אברהם       :משתתפים

  היועץ המשפטי לעירייה   -  מר ירון סולברג    

              גזבר העירייה-                         מר מיכאל בלומנפלד     

  מזכירת העירייה   -    ניצה משה' גב  
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  . 2/09אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה . ערב טוב לכולם  :ניצה משה

שיפוצי קיץ במוסדות חינוך , 1176ר מספר "תב, אשוןעל סדר היום הנושא הר  

נשלח החומר .  מיליון שקל במימון קרן פיתוח5ס " ע2009ציבור לשנת 

 מר ציג את הנושא י. הנושא עלה לדיון בועדת כספים ואושר כנדרש ואליכם

  . יוסי בייר מנהל אגף החינוך

כמה ישיבות שאנחנו . ךשאלה לי אלי, חי? אפשר שנייה לפני שמתחילים   :יפעת קריב

תן לי לסיים , שנייה, מגיעים ואין מקום לכל האנשים שרוצים להשתתף פה

אולי אנחנו צריכים , באמת, חי, לא. אני פונה לחי, את השאלה נתן בבקשה

כי , שיאפשר ליותר אנשים תושבי העיר להשתתף, לשקול לעבור למקום אחר

, ם טוב לכל מועצת העירזה חוזר על עצמו ואני חושבת שזה לא עושה ש

  .שבעצם כל פעם אנשים בחוץ

  ,מעורבת בקהילהתושבים , יש לנו עיר פעילה  :חי אדיב

  ,אני חושבת שזה מאוד יפה שאנשים מגיעים   :יפעת קריב

. יש לנו עיר פעילה וכולם מעורבים וזה יפה מאוד וטוב, אני אענה לך, יפעת  :חי אדיב

 50חדר הדיונים שלהם לא עולה על , םחצי מיליון תושבי, עיריית תל אביב

עיריית בת . אם אני עושה את זה באופן יחסי אז החדר שלנו מאוד גדול. איש

 200,000 כיסאות ויחסית זה עיר של 3.5ים חדר הדיון שלה בקושי מכיל 

. בכל עיר, אז החדר הזה יחסית גדול מאוד למה שיש בערים אחרים. תושבים

אנחנו נשקול את מה . שנים גם את זה לא היהלפני שלוש ארבע , בלי קשר

ים זה המקום הכי נוח לחברי המועצה יבינת. שאת אומרת אם זה אפשרי

אם אני אמצא משהו . לחדר דיונים מסודר עם מכשירי הקלטה מסודרים

  ...מתאים אנחנו

. ה צעירים באים ורוצים לראות ולהסתכל'אני חושבת שזה כבוד גדול שחבר   :יפעת קריב

  ,שהם יושבים בחוץזה 

 אבל הם באים רק לאיזה ,ה הצעירים היו באים כל ישיבה'אי שהחברוהלו  :חי אדיב

 הנה הם יושבים, בסדרזה ו, שמדאיג אותםנושא משהו מיוחד כנראה 

   .בסדר. ומקשיבים
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  .אבל יש פה עוד מקום  :יפעת קריב

  .נשיםאם החבורה הזאת תעמוד אז אפשר להכניס עוד א. אז שישבו  :חי אדיב

  )מדברים יחד(

  

  2009 שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציבור לשנת – 1176' ר מס"תב  .1

  . יוסי בבקשה  :ניצה משה

 מיליון עבור ביצוע 5ר על סך "אנחנו מבקשים לאשר תב, ערב טוב לכולם  :יוסי בייר

  . שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציבור

עבודות , חשמל, סטרוקציהקונ,הנושאים המרכזיים שאנחנו נטפל בהם השנה    

, חול , סביבתיפיתוח, איטום, גידור, צבע, אינסטלציה, שונות בתוך המערכת

וכמובן אנחנו מדברים עם על רכישות למוסדות חינוך של . הדברה ועוד

ו כרגע נמצאים נמשום שאנח, זה בגדול עכשיו. מתקני חצר וציוד לימודי

 המוסדות חינוך ומוסדות בתוך, בשלבים של מעבר בתוך המוסדות חינוך

לאור התנאים שיש ומה שקורה . אנחנו בודקים דבר דבר כרגע. הציבור

אנחנו מאוחר יותר נעביר בדיוק מה התבצע בכל מוסד ציבורי ובכל , בשטח

  .מוסד חדש

 ותציין למה מוסינזון  שיפוץאני מבקש יוסי שתציין את בתי הספר שעוברים  :אלי טימור

  . לא בהסדר הזה

אנחנו .  אני אציין רק שמוסינזון הוא בית ספר שלא נמצא בבעלות העירייה  : בייריוסי

יכולים לבצע אך ורק במבנים ששייכים לעירייה ולכן מוסינזון לא שייך 

  .לסיפור הזה

, 5, 4, 3, 2, 1מה שאתם רואים זה גם סדר העדיפויות לפי , אני ברשותכם  :נתן אברהם

קונסטרוקציה . אחרי זה קונסטרוקציה, בעדיפות הראשונה' בטיחות רמה א

קונסטרוקציה השנה זה השנה . כל שלוש שנים אנחנו צריכים לעשות בדיקות

עבודות חשמל ואחרי זה שאר . השלישית שאנחנו חייבים לעשות את זה

  .הדברים
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כי הרבה פעמים .  מיליון שקל5אני רק רוצה להעיר לכולם על העניין של   :חי אדיב

זוהי המסגרת .  וזה משתנה,ון שקל ובפועל זה קצת אחרת מילי5אומרים 

, כל זה מותנה בהכנסות העירייה. הראשונה התכנונית שאנחנו רוצים לבצע

 בצורה ,היות ליםהבטיחות שעשוינושאי כל זה מותנה בסדר הדחיפויות כלפי 

 ולכן הדברים , שאנחנו עושים מקדימות אחרי ביקורות,כזאת או אחרת

ח " אנחנו מפרסמים דויםבסמוך לביצוע הפרוייקט. תנותיכולים גם להש

שקשורות מסודר לכל בית ספר ובסך הכל יש את הריכוז של כל הפעולות 

  . אם אתם רוצים, ואנחנו גם נשמח להעביר לכם,שיפוצי קיץל

אולי זאת אחת , אני רוצה לציין את העובדה החיובית שמועצת הוד השרון  :אלי טימור

שמחליטה מבעוד מועד על שיפוצי קיץ שהולכים , לההשנים הראשונות ש

שכבר יש החלטה . יוליחודש . וזה יפה מאוד, להיות באוגוסט בחודש פברואר

  .עכשיו וזה יפה מאוד

אנחנו גם הכנו . י רוצה להוסיף עוד הערה בעניין הזהא,  כבר ציינתאז אם  :חי אדיב

, שיבת מועצת העירצג ביהיא תוובין היתר , תוכנית חומש של שיפוצי קיץ

 דואח. תוכנית חומש של כל הפרוייקטים בנושא תשתיות, בישיבת הכספים

  . כן. תודה. הסעיפים זה גם שיפוצי קיץ ואתם תתעדכנו בעניין

  .וכםי מה שס"לתשיפוצי הקיץ בית ספר שנכנס באני רק רוצה לוודא :   אביבה גוטרמן

  .  אכן כן  :יוסי באייר

מאחר ואת מחזיקה את תיק החינוך תוודאי שכל , אביבה,  טובזה לפרוטוקול  :חי אדיב

אני לא רוצה את זה , אני לא צריך את זה לפרוטוקול, הרשימה הנוספת

  ,לפרוטוקול

  ,תהיה בטוח שזה יהיה:   אביבה גוטרמן

  .כן, תכניסו את זה לתוכנית עבודה, תבצעו  :חי אדיב

  )מדברים יחד(

 מיליון שקלים 5-ביקשתי לשאול ממה מורכב הכל הפעמים האחרונות ש  :אמיר כוכבי

נאמר לי שקודם כל מאשרים מסגרת ורק אחר כך רואים לאן זה , האלה

  .הולך
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  . כן  :חי אדיב

זו צורת עבודה שאני לא מבין וכבר אמרתי את זה וכנראה שאני אחזור ואגיד   :אמיר כוכבי

שאושר אבל השורה התחתונה היא שעכשיו אמרו , את זה עוד הרבה פעמים

או שאישרנו מסגרת ועוד לא יודעים , אז אני לא מבין. ר ספציפי אחד"פה תב

או שיודעים והצוות המקצועי של העירייה יכול כבר היום , מה יהיה כלול בה

כדי שנבין מה סדרי ,  מיליון שקלים האלה5-להציג תוכנית של מה כלול ב

  .העדיפויות של העירייה

, ר"זה לא מסגרת לתב. ר שהוא מסגרת"זה תב, ר"ר תבאנחנו חייבים לאש  :נתן אברהם

ר הזה אני לא יכול להוציא ממנו שקל אחד "מהתב. ר שהוא מסגרת"זה תב

  .עד שמשרד הפנים לא מאשר אותו

אנחנו נמצאים עכשיו בשלבים הסופיים של כל הבדיקות של היועצים     

ני מעריך א. גם הכל, גם חשמל, גם קונסטרוקציה, גם בטיחות, התכנוניים

אחרי שאנחנו מסיימים הדבר . עשרה ימים אנחנו נסיים את זה-שתוך שבוע

לפי העדיפויות . מתקיימת אצלי פגישה על כל הנושאים האלה, הבא שקורה

אנחנו מחלקים את העבודות ואחרי זה אנחנו מתייחסים לכל הבקשות של 

  .מה שנשאר את זה מה שאנחנו מחלקים, ובכסף. בתי הספר

כי , את הפירוט הזה אני חייב להעביר גם למשרד הפנים,  אני חייבאת זה    

את החוברת . משרד הפנים לא מסתפק בחמשה הסעיפים האלה כמו שראית

 ,הזו אנחנו נחלק לכם ברגע שהיא תהיה מוכנה נשים את זה על שולחנכם

  .באחת הישיבות הקרובות

ושר בפנים זה בעצם אמירה י א"לת זה אומר בעצם שהאמירה פה שהזה של   :אמיר כוכבי

  .לפרוטוקול ותו לא

  ...י"לתאני התחייבתי ל. י בפנים"לת, לא לפרוטוקול  :נתן אברהם

 מיליון 5. אני אעזור לחברי המועצה להבין את התהליכים, בוא אני אעזור לך  :חי אדיב

שעבורו זה לא פרוייקט אחד , אבל יחד עם זאת, שקל זה המון המון כסף

ואז אתה  מיליון 5 מיליון או 10 זה לא אולם ספורט שעולה , ח" מש 5 צריך

  .ויש מסגרת,  יודע בדיוק כמה



  ק.מ    00995
  12.2.09 מיום2/09'ישיבת מועצת העיר מס

   למען הרישום הטוב-"  חבר"                                             

6 

עוד גני , עוד תיכונים, טיבות ביניים חשלוש,  בתי ספר יסודיים10יש פה     

 "מכולת"יש פה רשימת , לכל אחד יש משהו.  גני ילדים60-70עוד , ילדים

. לכן יש תהליך. ולםאי אפשר לספק את הרצונות של כ. ארוכה מאוד

 מיליון שקל זה 5. ההערכה המקצועית של הצוות שהוא מצטבר לאורך שנים

אותם את מינוס היכולת של העירייה להוציא והיכולת שלנו לספק -פלוס

  .צרכים של בתי הספר

,  בתי הספריבתוך המסגרת הזאת מתנהל דיאלוג בין אגף החינוך לבין מנהל    

  -  י"לתית ספר לתקצב לבכמו למשל .  לענייןלפעמים גם ההורים משותפים

נוצרים סדרי עדיפויות ,  בכל אופן. שקל על הכנסת הטרנספורמטור150,000

  . מיליון שקל5-ואנחנו את סדרי העדיפויות חותכים ב

, ליכם אהרשימה הועברהאני חושב ש .במקרו יש רשימה של נושאים, בגדול    

כך מתנהל . איזה סדרי עדיפויות וב,איזה נושאים אנחנו רוצים להשקיעב

כי גם האישור ממשרד הפנים הוא תהליך , כאשר קודם כל אישור, התהליך

לכן אנחנו , שאם נחכה לו זה יהיה אחרי שיפוצי הקיץ, טי ארוךאבירוקר

אתם , כשיש את האישור, וכשיש לנו את התוכנית. מקדימים את התהליך

והנה לפרוטוקול אני .  שנהכך אנחנו עושים כל, ח מסודר"תקבלו את הדו

לשלוח ,  העירח להציג לחברי מועצת"אחרי שיגמר הדו, ל"מבקש מהמנכ

  . שיהיה להם לעיון,להם

קודם כל המצב הזה כמו שאמר אלי , חפזיקודם כל אל ת,   אני רוצה להעיר  :משה ארז

ישר ויים שנת הלימודים תסתליולי נגיע מסודרים רק , זה מוקדם וטוב

  ,תגמור, תכין את התוכנית, ל לא לעשות את זה בחופזהאב. מתחילים

  ... אחרי סיום התוכניות,כן, זה מה שאנחנו רוצים  :חי אדיב

  .יש הצעות מחיר, יש מכרזים - אני לא הזכרתי   :נתן אברהם

 שיפוצי קיץ 1176ר מספר "מי בעד תב. אני מעלה את זה להצבעה.  תודה רבה  :ניצה משה

  ? 2009לשנת במוסדות חינוך וציבור 
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הצבעה על  תב"ר מס' 1176 -שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציבור לשנת 2009- על סך 

:במימון קרן פיתוח ₪ 5,000,000. -  

  – בעד פה אחד 11 

, יאל אברמוביץבא,  יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון,  חי אדיב
.רז  ואמיר כוכבימשה א, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  

===================================================== 
 החלטה מס' 28/09:

מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס' 1176 -שיפוצי קיץ במוסדות חינוך וציבור לשנת 

. במימון קרן פיתוח ₪ 5,000,000. - על סך -2009  
================================================= 

  .ר אושר"התב.  תודה:   ניצה משה

  .ועדות נוספות.  אישור הרכב ועדות  :ניצה משה

גדעון , הנחתי על שולחנכם הערב את החבר הנוסף לועדה לפניות הציבור  :ניצה משה

 שהועדה אני מבקשת שתצביעו על מנת . שרוסעדי מצטרף לשני החברים שאו

  ? מי בעד . תתחיל לעבוד

  ?ול לפי איזה מפתח סיעה זה נעשה רציתי לשא  :אמיר כוכבי

  ?איזו ועדה, איזו ועדה  :יגאל שמעון

  . גם הועדה החקלאית  :אמיר כוכבי

לא ראינו אותה , ועדת רשות שלא היתה.  ועדת פניות הציבור זו ועדת רשות  :יגאל שמעון

ראש העיר נענה , אבל לשמחתי, בכל הארץ לא קיים דבר כזה. באף רשות

 שקמה ורוצה לתתשונה במדינת ישראל יש ועדה ולרא, לבקשתו של נדב

  .פתרונות ויש לברך על כך

  ? לאופוזיציה לא צריך ייצוג  :מיר כוכביא

  .גדעון סעדי חבר אופוזיציה? למה   :נדב דואני

  ,גדעון סעדי חבר,  לפרוטוקול  :אמיר כוכבי

  .אליציהיש לך נציג באופוזיציה ושני נציגים מהקו, הוא חבר אופוזיציה   :נדב דואני

  .אנחנו נדבר בינינו אחרי זה מה אתה רוצה,  כוכבי  :יגאל שמעון

  ? מי בעד. אני מעלה את זה להצבעה,  טוב  :ניצה משה

 הצבעה על ההצעה להצטרפותו של גדעון סעדי לועדה לפניות הציבור :

  – בעד פה אחד 11 

, אל אברמוביץאבי,   יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב
.משה ארז  ואמיר כוכבי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  
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===================================================== 
 החלטה מס'29/09– ועדת לפניות הציבור:

 מועצת העירייה מאשרת את מר גדעון סעדי כחבר הועדה לפניות הציבור:
  

  תפקיד  שם
  ר"יו  נדב דואני

  חבר  יאל דמארייח
  חבר  גדעון סעדי
  מוזמנת קבועה  איילת כתב

  מוזמן קבוע  יוסי רובינשטיין

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

  .ועדת בטחוןאישור הרכב אני עוברת ל. תודה רבה. חד פה א-:        ניצה משה

 יהיו לנו הרבה מאוד פניות  האם אפשר רק לפרסם את הועדה הזאת שאכן  :יפעת קריב

  ? מהציבור

  ...יפעת אני סומך עלייך:     יגאל שמעון

  , יפעת, כל המרבה  :חי אדיב

הרעיון הוא שיש ועדה לפניות הציבור בעירייה  .הסברת הועדה הזאתרק :   אביבה גוטרמן

  ,שעובדת יפה

  , יופי  :יפעת קריב

משום מה זה נפל בין , לקחו חודשים, אבל יש בעיות שלא באו על פתרונן:   אביבה גוטרמן

אז אני . אז זה אמור להגיע לועדה הזאת, לא משנה מה הסיבה, הכיסאות

  . מקווה שזה לא יהיה מוצף

  )מדברים יחד(

  .זה הרעיון, הרעיון הוא באמת לדון בבעיות שלא באו על פתרונן:   אביבה גוטרמן

משה , אלי טימור חבר, ר"יץ יואביאל אברמוב.  אני עוברת לועדת הבטחון  :ניצה משה

, ליזי אורון מנהלת אגף תפעול, אייל אורן חבר, חיים שאבי חבר, ארז חבר

בוריס קוסונבסקי מנהל מחלקת , נועם בן יהודה מנהל מחלקת ביטחון

  ? מי בעד? יש שאלות. נציג השר לבטחון פנים ונציג שר החינוך. פיקוח

  )מדברים יחד(
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 הצבעה על ההצעה להרכב ועדת הביטחון:

  – בעד פה אחד 11 
,אביאל אברמוביץ ,יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב  

. ואמיר כוכבי משה ארז, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  
 

 החלטה מס'30/09–ועדת הביטחון:
 מועצת העירייה מאשרת את הרכב ועדת הביטחון כדלקמן:

  
  תפקיד  שם
  ר"יו  אל אברמוביץאבי

  חבר  אלי טימור
  חבר  משה ארז

  חבר  חיים שאבי
  חבר  אייל אורן
  מנהלת אגף תפעול  ליזי אורון

  בטחון' מנהל  מח  יהודה-נעם בן
  הפיקוח'  מנהל  מח  בוריס קוסינובסקי

  נציג השר לבטחון פנים  
  נציג שר החינוך  

 

===================================================== 
.  תודה רבהפה אחד: ניצה משה  

. קיי.או. אין לי בעיה עם זה,  בועדות האלה שיגידהצטרףמי שרוצה ל, רבותי  :חי אדיב

  .קדימה

   1/2009ל מספר "בהתאם לחוזר מנכ. ועדת רכשאני עוברת להרכב    :ניצה משה

נות העיריות להסדר  הרכב ועדת הרכש המוקמת מכוח תק6/1/2009-מה                         

נדרש כי יהיה , 1998-א"רישום וניהול טובין התשנ, רכישות ניהול מחסנים

מיכאל בלומנפלד , ר"ל העירייה יו"נתן אברהם מנכ: מקצועי בלבד כדלקמן

  . מנהל מחלקת רכש חבראימיכאל גב, גזבר העירייה חבר

זו היתה הרבה זמן וגם אני חושב שלדעתי הועדה ה. יש לי משהו בנושא הזה  :יחיאל דמארי

, לא יכול להיות שמה.  ציבוריגם נציג חברי מועצה וגם נציג, נציגי ציבור

חייב להיות , רכש חייב להיות. יסלחו לי אלה הרשומים אבל זה כמו קנוניה

  . נציג ציבור
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, אני הערתי על זה בשביל זה דחיתי את זה לישיבה. אני מסכים אתך דמארי  :חי אדיב

 אחרי בדיקה מעמיקה,  דחיתי את זה מהישיבה הקודמת להיוםאני, שנייה

, כנראה שדעתנו לא נחשבת, וכנראה, אולי הוא יביע את דעתו, ש"עם היועמ

  . לא תישמע

  .באותה הזדמנות ירון בבקשה תסביר מה המשמעות של מקצועי בלבד  :אלי טימור

את הרשויות בעניין הרכב  מנחה 6/1יום  מ1/2009ל משרד הפנים " חוזר מנכ  :ירון סולברג

לאור ההיבטים המקצועיים הנוגעים ":  בין היתר כך,ועדת הרכש והוא אומר

  ,לפעולת הועדה והצורך במתן ביטוי בין היתר

  .תרים את הקול  :נתן אברהם

בהמשך לפסק הדין של בית ) "מקריא (– אני אתחיל מההתחלה,  סליחה  :ירון סולברג

מיות כי הרכב ועדת הבהיר לרשויות המקוהננו להנחות ול, המשפט העליון

ולא ,  העיריות נדרש כי יהיה מקצועי בלבדוקמת מכוח תקנותהרכש שמ

לאור ההיבטים המקצועיים הנוגעים לפעולת הועדה . יכלול נציגי ציבור

 הנוגעים משפטייםהכספיים וההיבטים ל, היתר בין, והצורך במתן ביטוי

יועץ לגזבר העירייה ו הועדה ייצוג ל ליתן בהרכבהננו ממליצים, לפעילותה

  , ההנחיה הזאת."המשפטי לעירייה

  ?יועץ משפטי   :דובר

הוא מוזמן אם תהיינה , הוא לא צריך להיות חבר, וזמןמהיועץ המשפטי ,  כן  :ירון סולברג

  .יש גבול לאפשרות להשתתף בכל הועדות. בעיות

, ות אומרות תקנות העיריות האלה בעניין רכיש.יש פסק דין ששינה    

רש את זה באופן שזה יבית המשפט העליון פ. שהמועצה תמנה חברי ועדה

כל אחד יוכל ,  אפשר.לא משנה כרגע הפירוט, צריך להיות הרכב מקצועי

 כרגע פועלים על פי פסק ,מכל מקום זו ההנחיה. לקבל את פסק הדין לעיין בו

לא נתון לשיקול דומני יחיאל שזה בשלב הזה . הדין של בית המשפט העליון

  . דעת

  ?אפשרי,  שני אנשים משקיפים  :יחיאל דמארי
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  . לא יודע מה זה משקיפים  :ירון סולברג

  ?אי אפשר לראות מה, ישמע רק, משקיף   :יחיאל דמארי

  ?מי מבקר את הועדה הזו:            חי אדיב

  ...מבקר העירייה יכול:      ירון סולברג

  )מדברים יחד(

אם הנהלת העירייה יהיה לה , ייהאדוני ראש העיר,  אם הנהלת העירייה...  :ירון סולברג

יוכל ראש ,  או רצון לבדוק את ההתנהלות של הועדה, מחשבה, או,בסיס

  .לבדוק ממנו כזה או אחר ולבקשכתב מינוי לבעל תפקיד העירייה לתת 

ר  אבל חוז,את ההערה שלך דמארי  אז אנחנו ניקח את זה בחשבון.הבנו  :חי אדיב

אבל אין , חשבתי כמוך בעניין, בניגוד לדעתי דרך אגב. ל זה מה שמחייב"מנכ

  . מה לעשות

  .אנחנו יכולים רק לעזור   :יחיאל דמארי

זה . המשמעות של מקצועי בלבד זה אומר שהוא חייב להיות עובד עירייה  :אלי טימור

  .כך אני מבין את זה, המשמעות של מקצועי

  . נכון  :ירון סולברג

לא שמענו כאן בצד הזה את היועץ המשפטי אז אני אשאל שאלה רק כדי   :כוכביאמיר 

  ?אין צורך בביקורת פנימית לועדה הזאת. להיות בטוח

כשאומרים נציגי ציבור זה לא כדי לתת .  לשום ועדה אין ביקורת פנימית  :ירון סולברג

  ...ביקורת פנימית אלא זה כדי לתת ביטוי

  )מדברים יחד(

 ןאות, בסופו של דבר משרד הפנים מנחה שאותם צוותים, העניין הוא, לא לא:  ירון סולברג

 , שעדיין לא עבר,וחוק העיריות החדש, ועדות יהיו יותר ויותר מקצועיות

... ,נכון להיום יש מגבלה מסוימת. מדבר על כך וקורא להרכבים מקצועיים

,  פיטוריןבועדת, רוצים משרד הפנים באמת שיהיו נוכחים בועדת תמיכות

 את נקודת האיזון וזה מה שמובא מצאנו, יש גבול מסויםאז ,  ועדותכל מיניב

  .לאישור בפניכם

מי בעד ועדת הרכש בהרכב הזה . אני מעלה את זה להצבעה. תודה רבה   :ניצה משה
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  ? שהוצע כאן

 הצבעה: 12 בעד פה אחד – 
, יפעת קריב, טימוראלי , יחיאל דמארי,  יגאל שמעון,                 חי אדיב  

משה ארז , נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל,                 אביאל אברמוביץ  
.                גדעון סעדי ואמיר כוכבי  

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

 
 החלטה מס' 31/09– ועדת רכש:

בהתאם לחוזר מנכ"ל מס' 2009/1  מיום 6.1.09  מאשרת מועצת העירייה את ועדת 
הרכש, המוקמת מכוח תקנות העיריות (הסדר רכישות, ניהול מחסנים, רישום 

: אשר נדרש כי יהיה מקצועי בלבד בהרכב כדלקמן1998-ו"התשנ, )וניהול טובין  
 

  תפקיד  שם
  ר" יו-ל העירייה "מנכ  נתן אברהם

   חבר–גזבר העירייה   מיכאל בלומנפלד
   חבר–רכש ' מנהל מח  מיכאל גבאי

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

נציגי מועצת העירייה בועדה . אני עוברת לסעיף הבא. תודה רבה, פה אחד:    צה משהני
. החקלאית  

הועדה הזאת היא נבחרת אחת למספר . יש לנו ועדה חקלאית בהוד השרון                

הועדה . א נבחרת בבחירות כמו לרשות המקומית הי.לחוקשנים בהתאם 

בקדנציה . שניים מהם הם נציגי העירייה, כשמתוכם, מורכבת מששה חברים

סעדי כנציג וגדעון נציג ציבור כ יהודה שוורצמן  ו נציגי העירייהי ההקודמת 

בסך הכל בארבע השנים האחרונות  נכון להיום הועדה הזו התכנסה .המועצה

 אבל אנחנו ,החקלאים הולכים ומתמעטים בהוד השרוןלצערנו . פעמיים

כאן הם הנציגים שמות  .ת נציגי העירייהמחוייבים על פי חוק לבחור א

ה  אם יש למישהו איז, ואני מבקשת את התייחסותכם, שקיבלתיהשמות 

  .שהם הערות

  ?מה זאת אומרת נציגי עירייה, המשמעות של נציגי עירייה זה לא מסתדר לי  :אלי טימור

   .ההרכב שנבחר בבחירות שהיו פה. ההרכבמופיע בפקודת העיריות    :ניצה משה

, פקידה מטעם משרד הפנים, יצא פרוטוקול הכרזה של פקידת, 13/9/2005-ב                         

מתוכם , נבחרו ששה אנשים. מקומיתהבחירות לרשות ב כמו ,שישבה פה

  . וא חבר מועצהכשאחד מהם ה, שניים מהם נציגי עירייה

נבחר בזמנו גדעון סעדי לייצג את המועצה ונבחר תושב העיר יהודה שוורצמן     
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. כרונייז למיטב, יש לו איזשהו חלק בפרדס בגיל עמלכי , חקלאישהוא גם 

אחד מהם נפטר לצערי ש, אני כבר יכולה להגיד לכם, שאר חברי הועדה

צביקה כהן ועדה הוא ר ה"יו. מרמת הדר, דרוב יעקבנ שמו היה ס,השבוע

אלה הם חברי . הוא מרמת הדרגם קרסו חיים חבר נוסף הוא , מרמת הדר

 לא רצוהחקלאים כי ,  בחירות לא התקיימוהשרון-בהודדרך אגב . הועדה

ניגשו בסך הכל ארבעה  והם לא רצו אפילו לקיים בחירות, להתמודד

  . בועדה הזו חברים  שהיו מוכנים להיות חקלאים

 . הועדהשאלה הם חבריהחליטה , תה פקידה שהגיעה ממשרד הפניםולכן או    

 כחברי היא הוציאה פרוטוקול הכרזה שבזה היא הכריזה על החברים האלה

המליצה  שהמועצה  נוספים חבריםשניועדה חקלאית כשאליהם הצטרפו 

את אביאל אברמוביץ כחבר ואת יהודה ,  אני מעלה את זה להצבעה.עליהם

  ? מי בעד. יג ציבורשוורצמן כחבר נצ

 
הצבעה על ההצעה להצטרפותם של אביאל אברמוביץ ויהודה שורצמן כנציגי 

 העירייה בועדה החקאלית : 13 בעד פה אחד – 
, אביאל אברמוביץ, יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב  

.מיר כוכבי וחיים שאביא, משה ארז  גדעון סעדי, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  

===================================================== 
 החלטה מס' 32/09– ועדה חקלאית:

לפקודת העיריות נוסח חדש מאשרת מועצת העירייה את  ) ב(153בהתאם לסעיף 
 נציגי העירייה בועדה החקלאית כדלקמן:

   חבר  אביאל אברמוביץ
  יבור נציג צ– חבר   יהודה שורצמן

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

  .תודה רבה, ה אחדפ:        ניצה משה

פעם הבאה שאת שולחת לנו משהו מהסוג הזה , אם אפשר בבקשה ניצה   :יפעת קריב

תכתבו לנו כמה שורות על זה שנוכל , ועדה חקלאית שאין לנו מושג מה היא

  ,כי באמת משהו. להתכונן על זה

היית פותחת את הפקודה אם . הכל רשום בפקודת העיריות ? אין לך פקודה  :ניצה משה

  .מה שאמרתי עכשיוכל , היית רואה את זה בדיוק

לחברי המועצה , דבר כזה חדש ראה בפקודת העיריות שנדע... קיי.או   :יפעת קריב

  .החדשים
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 פותחת היית רואה אם היית, לפקודת העיריות' ב153בהתאם לסעיף , כתבתי   :ניצה משה

  .את הכל, את זה

  .מאה אחוז   :יפעת קריב

, ותמיד אתם מוזמנים להתקשר אם משהו לא מובן. כל מה שסיפרתי עכשיו   :ניצה משה

  .ברצון, תמיד אני מוכנה לעזור לסייע ולענות

     . של המלצת ועדת השמות שדחינו מהפעם הקודמת, אני עוברת לנושא הבא               

בישיבה הקודמת חשב  .השבוע עם נדב והוא ביקש לעלות את הנושאשוחחתי                 

 אבל .  וביקש לדחות את הדיוןאיזושהי בעיה של תעבורהבכיכר נדב שיש 

אנחנו מעלים את ההמלצה . הבין שלא ניתן להזיז את הכיכרברר והוא 

החומר . לקרוא לכיכר ברחוב הבנים בצומת השחר ישורון בשם כיכר הבנים

  ? מי בעד.  הקודמתבישיבההועבר אליכם 

  ": כיכר הבנים"השחר /המלצת ועדת השמות לקרוא לכיכר ברחוב הבנים על הצבעה

  – בעד פה אחד 13 
, אביאל אברמוביץ,  יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון,  חי אדיב
.אמיר כוכבי וחיים שאבי, עדימשה ארז  גדעון ס, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  

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

 

 החלטה מס'  33/09-הנושא המלצת ועדת שמות מיום 24.6.08:
      לקבל את בקשת ועד המשפחות השכולות לקרוא לכיכר ברחוב הבנים/השחר

      כיכר הבנים.

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

  ,הגדלת חוזה, אני עוברת לסעיף הבא. תודה רבה, פה אחד:       ניצה משה

  ,יוסי מאיר יגיעצריך לדחות את הסעיף הזה עד ש, רגע שנייה  :חי אדיב

אבל את זה , 5' יוסי מאיר צריך להגיע אז אנחנו נעבור לסעיף מס. בסדר   :ניצה משה

  ,הייתי רוצה לעשות

  )מדברים יחד( 

צריכה להעלות את הסעיפים ואני את סדר , היום לשנות את סדר מבקשים   :ניצה משה

חברי המועצה צריכים לפחות שני שליש מעל שינוי בסדר היום .זה להצבעה

   .להצביע

  

, רוצים לדחות את הנושאים לדיון כדי לא לאפשר, למען הסדר הטוב, רבותי  :חי אדיב
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אנחנו משאירים את . נכנסים ויוצאיםלא לייצר פה מצב לא נעים של אנשים 

  ? מי בעד לדחות את הדיון. הנושאים האלה לדיון קצר בסוף

 הצבעה על שינוי בסדר היום: 13 בעד פה אחד – 
, אביאל אברמוביץ,   יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון,  חי אדיב
אמיר כוכבי וחיים שאבי, עדי גדעון ס,משה ארז, נדב דואני, אביבה גוטרמן, נעם פעיל  

===================================================== 
 החלטה מס' 34/09:

זימונן והנוהל בהן מאשרת , לתקנון בדבר ישיבות מועצה) ב(25בהתאם לסעיף 

 אישור המלצות - 6מועצת העירייה לשנות את סדר הדיון בסעיפים ולעלות את סעיף 

הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים 2009 לפני סעיפים 

. 5- ו4  

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

  )מדברים יחד(

אישור המלצות הצוות המקצועי למתן תמיכות לגופים ציבוריים  ל אנחנו עוברים:ניצה משה

  .בבקשה. 4/06ל משרד הפנים " בהתאם לחוזר מנכ2009לשנת הכספים 

  )מדברים ברקע(

שתתפת אינה מ ,ייה סגנית ראש העיר,אביבה גוטרמן' הגבש אני מודיעה    :ניצה משה

  . בדיון הזה ויצאה את אולם הישיבות

. כל הבקשותודנה בישבה , ל גזבר ויועץ משפטי"ועדת התמיכות בהרכב מנכ  :נתן אברהם

נתנו מספר . ותפורסמו בעיתונשהבקשות הוגשו לועדה על פי תאריכים 

 חור והקלנו כאשר קבענו אחרי האימאחריםמועדים נוספים לכל מיני 

אנחנו דנו בכל הבקשות על . זה בקשותמעבר לאנחנו לא מקבלים שהשלישי 

בכל נושא ונושא קיבלנו .  מועצת העירייהידיפי התבחינים שאושרו על 

יהיו לכם הם כל נציגי האגפים לגבי שאלות אם , אינפורמציה מכל אגף ואגף

 ,אנחנו הבאנו את זה בפניכם. שהם ממונים על הדברים האלה, נמצאים פה

 לא כרכנו את כל החומר שהוא חומר רב מאוד ,אנחנו השנה על מנת לחסוך

נאמר לי פה על ידי היועץ , לבקשתכם, אלא העלינו את זה בדיסקטים אליכם

  .המשפטי

 2.2  שנקבעו על סכום של רוצה שתדעו שהתמיכות האלהשאני , אני רק אומר                        

 בעקבות הקיצוצים שאנחנו עורכים  וזאת2008 מתקציב 50%מיליון שקל זה 

  .אם יש שאלות בבקשה.  2009בתקציב 
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אני רוצה לברך על . קודם כל אני רוצה לברך,  אני רוצה לומר קודם כל  :יגאל שמעון

במקום . אני חושב שזה מעשה נכון, החלטה לחלק לנו את כל החומר בדיסק

קיבלנו את זה על דיסקט וזה תחילתו של מהלך , כמויות של נייר, לקבל ספר

. וחשוב לציין לטובה. שצריך ליישם אותו בשאר הבקשות ובשאר הנושאים

  .דבר ראשון. מבחינתי בכל מקרה, מבחינתנו זה מעשה נכון, זה מבחינת

נעשתה כאן עבודה עצומה , שב שהעבודהאני חו, קראתי את החומר, דבר שני    

וכאשר מדובר רק על תקציב . עם תרשימים, עם הסברים, עם פרוטוקולים

  .זה מה שיש לי לומר.  איזה עבודה תעשה100% מעניין כשזה יהיה 50%של 

וגם יש פה נציגי , כיוון שלא כולם היו נוכחים בישיבה שדיברנו על זה:  אביאל אברמוביץ

אז תדעו לכם שאחת ,  מייצגים גם את העמותותציבור שמן הסתם

שהיינו צריכים להחליט על , שלנו, ההתלבטויות הקשות ביותר והדילמות היו

יש כאלה שאחרו , ל"זה אם לאפשר למי שמאחר כמו שאמר המנכ, זה

מי שמאחר אם האם לקבל , אחרי אורכה ראשונה עד שנייה) בהגשת החומר(

  . את זה או לא

, מאוד אוהבים את הציבור, חנו מאוד אוהבים את כולכםתדעו לכם שאנ    

, ומאוד מעריכים את זה, מאוד אוהבים את העמותות ואת מה שאתם עושים

אתם למעשה עובדים בתוך השטח ועוזרים לעירייה לעשות את כל מה . באמת

  . שאנחנו לא יכולים להשלים

לא הגישו כן , אבל כשאנחנו באים לשבת ואנחנו רואים שדברים לא מתנהלים    

אתם כבר יודעים השנה שאתם צריכים . הרי יודעים שנה מראש, הגישו

זה עושה ? אז למה האיחורים האלה. אין כזה דבר שלא, להגיש שנה הבאה

זה מסבך את העבודה שלנו וזה מקשה עלינו לקבל החלטה . טעם לא טוב

ו  אז אולי גם משה,אם אנחנו אומרים הם לא מסודרים. לתת את הכסף

ואז זה פוגע בעבודת הקודש שאתם למעשה עושים , מתנהל שם לא טוב

  . אותה

נציגי תקשורת וגם לנציגים של לאז הבקשה שלי מפה גם לפרוטוקול וגם     

. יש לכם שנה זמן להכין את זה, מאשרים היום, קחו בחשבוןית, הציבור זה
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לנו כמו שאנחנו מאשרים את הכסף וחשוב , ותתכוננו לזה בחרדת קודש

, תתייחסו גם לדברים האלה בחרדת קודש, למה שאתם עושים, בחרדת קודש

שלא , ביום המתאים, תביאו אותם ביום הנכון, תכינו את המסמכים בזמן

בתוכנו מתחילים כל מיני , ואז מתחילים בתוך. יהיה המצב הנגרר הזה

  .תודה. זאת הבקשה שלי. זה לא נכון, זה סתם. שיחות על זה

אני לא השתתפתי בדיון שאתה מדבר עליו , אני רוצה להגיד שאנחנו לא   :יפעת קריב

אבל אני רוצה להגיד שמאוד קשה לי עם הנושא , לפחות לא בחלקו, אביאל

כי מצד אחד ברור שאנחנו רוצים לאשר את התמיכות כי חשוב . של התמיכות

, מצד שני כשאנחנו מסתכלים על הסכומים. שהעיר תיתן תמיכות לעמותות

אני רוצה להגיד שזה בלתי נסבל ואני רוצה , בהשוואה לשנה שעברה

בנושא של . אני אתחיל ככה מהסוף של הטבלה. להתייחס לכמה נקודות

זאת אומרת אם אנחנו מתייחסים לנושא של עמותה לקידום . הספורט

, עכשיו. אנחנו בעצם הורגים את עמותת השחייה, השחייה בהוד השרון

שנמצאת שם בבריכה ואתה , ים וזאת עמותה מובילהכשבעצם הם זכו בפרס

בתקציב הזה , סליחה, לפני הבחירות הבטחנו שנעזור להם. מכיר את הסיפור

  .הווה אומר שעמותת השחייה תסתדר

  ?שנה שעברה כמה הם קיבלו   :ירון סולברג

הבקשות שלהם היו יותר גדולות וגם שנה שעברה הם , שנה שעברה הם היו   :יפעת קריב

  , 50 או 40הם קיבלו סכום אולי , נקו והשנה הםנח

  .הם לא קיבלו כלום:     נתן אברהם

  )מדברים יחד(

זה לא , גדעון אתה יכול להמשיך את זה, בכל מקרה בתקציב הזה אנחנו   :יפעת קריב

שמחזרת אחרי דלתות של ארגונים , עמותת שחייה שמקבלת פרסים. מצחיק

הם פונים .  להוסיף כאן בנושא הזהאני בטוחה שגם חיים יכול. אחרים

. לגופים מחוץ לעירייה ומחוץ להוד השרון לקבל מענקים והם לא מקבלים

בטח ביחס לכדורסל וביחס , והסכום הזה הוא סכום מאוד מאוד קטן

  . לכדורעף
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אתם יכולים לנהל את הדיון באופן כללי על , אם הייתם רק שומעים בעצתי  :ירון סולברג

יחדו את הדיון לפי  אני מציע שת,ון של שנים קודמות אבל מניסי.הכל

לקיים דיון על , נציגיהן כאן אולי כדאי להתחיל מתנועות הנוער ש.נושאים

 על התמיכה בתנועת תקבלו החלטה,  תגידו מה שיש לכם.תנועות הנוער

ואז ... אני פשוט רואה כאן, לא יודע, תדונו בספורט, תעברו לספורטהנוער  ו

  .תוכלו לקבל החלטות, ייםנהיה תכלית

  )מדברים יחד( 

שאלה רשמית . האם אביבה גוטרמן יכולה להשתתף בדיון על סעיף התרבות   :נדב דואני

  .שאני שואל

  , רבותי. את השאלה שלו, אני מקבל את ההערה, כן  :חי אדיב

  .אני רציתי להעלות אותו, לקחת לי את הנושא של השחייה זה בסדר  :אלי טימור

  .קדימה. שאלו פה שאלה משפטית אני רוצה לקבל הערה,  רק רגע  :חי אדיב

ה והעקיפה בנושא של עמותת מופת  אני חושב שכיוון שסכום התמיכה הישיר  :ירון סולברג

ולכן הייתי . זה סכום שהוא נכבד מאוד,  שקלים500,000-כ,  א סכום נכבדהו

ל מלהשתתף הייתי מציע לה להימנע בכל, חבל שהיא לא פה, מציע לאביבה

בעמותת מופת היא , כי בתרבות היא היחידה. כמובן שלא רק בתרבות, בדיון

שהיא לא ,  שאין מה לקייםobviousזה , העמותה היחידה לכן זה ברור

  אם כל סכום התמיכות הוא , לגבי עמותות אחרות. יכולה להשתתף בדיון

הרי , לא משנה כרגע,  או שנים וחצי, אחד מיליוןלמשל, ₪   מיליון 2.2                        

שזה יכול לעבור מתחום , שבסופו של דבר מדובר על סוג של קופה סגורה

  , אחד לתחום פעילות אחר

  ,אתה מציע שהיא לא תשתתף בדיון  :חי אדיב

אני , אני לא יכול לחייב, אני ממליץ,  ולכן עלולה להיות לזה השפעה ולדעתי  :ירון סולברג

  .ני רק יכול להגיד את דעתי בענייןלא יכול לחייב א

  . כן. נשאיר את זה ככה  :חי אדיב

בלי שנתאם , אני נתתי את רשות הדיבור באהבה רבה ליפעת ומן הסתם  :אלי טימור

  ,היא העלתה את הנושא שהוא גם לי מאוד מציק, בינינו



  ק.מ    00995
  12.2.09 מיום2/09'ישיבת מועצת העיר מס

   למען הרישום הטוב-"  חבר"                                             

19 

  .ואחר כך אני אמשיך עם הנושאים האחרים  :יפעת קריב

אני הסתכלתי , אני באמת לא יודע איך נעשה, תראו. צים אותוואני רוצה להע  :אלי טימור

אבל .  וראיתי איך שזה הולךexelעל הדיסקט בבית וישבתי על הטבלאות 

 שמקבלת עמותה אחת 90%איך יש את ההפרשים בין , נבצר מבינתי להבין

 כשמספר הילדים הוא מסתובב סביב השליש שני 10%-לשל כדורגל וכדורסל 

  .מרת היחס לא יכול להיות כל כך קיצוניזאת או. שליש

לכן מה שאני מבקש קודם כל להתייחס לסוגיה של מספר המשתתפים בכל     

ה 'אתם יודעים שהחבר. מה סוג הפעילות, כמה ילדים משתתפים. עמותה כזו

- משלמים למעלה מ, ואני עשיתי בדיקה,  ילדים280האלה מהשחייה כמעט 

מן , עכשיו. במקרה של השחייה. עילות שקלים לחודש לפ300,  שקלים300

 שקלים כמו שמשלמים 160או שהילדים האלה ישלמו , הסתם הייתי מצפה

לשנות את , או לשנות, ה בכדורגל ובכדורסל ובמקצועות אחרים'החבר

בהחלט לא להשאיר ביחס כל כך קיצוני את   , אבל בהחלט לא. הקריטריונים

  .התמיכות שנותנים לילדים האלה

, זה יכול להיות במחול, זה יכול להיות בטניס, זה יכול להיות בשחייה, ועכשי    

  .זה יכול להיות בכל דבר, ודו'זה יכול להיות בג

אני מבקש את כל הנושא של הקצאת , העובדה שאני מחזיק את תיק הספורט    

הכספים לתמיכות בנושא הספורט לא להעלות עכשיו לסדר היום אם זה 

  .אפשרי

זה יחזור על , אביאל ברשותך.  אני הייתי מבקש רק להתייחס לסוגיה הזאת  :ירון סולברג

  ,עצמו אני מניח

אין לי כהוא זה לא נגד עמותת הכדורסל ולא הכדורגל ולא , אני חייב ברשותך  :אלי טימור

אבל , כולם בניי בנושא הזה, אני לכולם. מועדון ספורט חינוך ולא אף עמותה

  .  להיות פהשוויון או שוויוניות חייבת

, בהתייחס, וזה תבינו לגבי,  אנחנו מדברים ברמה העקרונית בלבד כרגע  :ירון סולברג

אולי זה יעניין אותך לגבי . אולי זה יעניין אותך לגבי תחום פעולה אחר, יפעת

ים הגיע מנהל מחלקת הספורט ועכשיו הוא יבינת. תחום פעולה אחר בהמשך
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  . רים אמוריםגם יוכל להסביר לכם בדיוק במה דב

 התיקון האחרון שלהם ,  הם תוקנו,התבחינים שנקבעו נקבעו מבעוד  מועד    

מיד לאחר , 2008טמבר בספ, אני אגיד לכם, אני לא זוכר כרגע לומר, היה

לכן אתם . 2009-אלה התבחינים המחייבים ל.  פורסם בעיתון3/9-ב, מכן

  .תצטרכו לדון בהתאם לתבחינים הללו

 צריך 2010אם רוצים לשנות לקראת ינואר . מן רץ מהר מאודיחד עם זאת הז    

לאשר במועצת העיר ,  תבחינים עם אנשי המקצוע"לגלגל", לדון עכשיו כבר

עד סוף אוגוסט את התבחינים החדשים ואז התבחינים החדשים אנחנו 

זה נכון . 2010- וזה מה שיחייב ב2010 לקראת 2009 מברנפרסם בספט

  .זה נכון לכל תחום פעילות אחר בנושא התמיכות, זה נכון לדת, לספורט

להוריד מפה , יש לנו איזושהי אוטוריטה לשנות מספרים באחוזים מסויימים  :אלי טימור

  ,אבל בתוך הטווח הזה, את הטוטל, ולא לשנות את הטווח, להעלות פה

 אתם. אתם צריכים לחלק את התמיכות בהתאם לתבחינים,  אני אומר כך  :ירון סולברג

אתם יכולים , מה שהצוות המקצועי ממליץ זה לא קודש הקודשים, רשאים

יחד עם זה השינוי חייב להיות מטעמים ענייניים ושינוי שהתבחינים . לשנות

  .סובלים אותו

 1 נגד 12יש רוב של , אם זה למשל שינוי דרסטי מנותק לחלוטין מהתבחינים    

? קיי.או, לטה שלא תעמודזו הח',  שקלים לעמותה ב100' להעביר מעמותה א

  . צריך לבדוק כל דבר לגופו. כי היא לא נסמכת על כלום, כי היא שרירותית

, יהיה לכם הרבה יותר קל. להתחיל תחום תחום, שב על הצעתי חי, אני חושב    

אתם תראו שלאט לאט אנחנו מוציאים פרוסות מהעוגה הזאת ונותרים 

פעם , כרגע הדיון הוא רחב. בסופו של דבר עם תחומים מאוד ממוקדים

הספורט פעם סוגיה אחרת ואנחנו עלולים להתפזר ולא לקבל שום החלטות 

  .בסופו של דבר

  .התחלנו בספורט, בוא נתמקד בספורט   :יפעת קריב

, לדעתי בנושא הספורט אם כבר נגעת בו. יעוליאני רוצה רק להגיד כהצעת     :חיים שאבי

  .בקדנציה הקודמתמה שלא היה , יש היום ועדת ספורט
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. על פי ספירת קולות החיילים אין שינויים במנדטים, אני רוצה לעדכן פה, לא  :חי אדיב

שיהיה ' א, זו הזדמנות טובה לבקש מחברי הכנסת החדשים ומכל הסיעות

שכולם , שילמדו מהוד השרון שיש קואליציה רחבה' וב, להם בהצלחה

  ,יצטרפו

  )מדברים יחד(

  .ברי כנסת מהוד השרוןשני חיש   :אלי טימור

  )מדברים יחד. (אז קדימה תמשיך. נאחל להם גם בהזדמנות זו הצלחה, נכון  :חי אדיב

, אני מאמין שזה לגבי כל התחומים אבל בעיקר בספורט, לגבי הספורט בעיקר: חיים שאבי

את , שאתה עומד בראשה, יש ועדה חדשה שהיא אמורה בוא נגיד להוביל

אפשר לא , ד זה לא מה שחשבו בקדנציה הקודמתבוא נגי. המחשבה לעומק

  ? להפריע

אני יכול להגיד . שתדון בנושא הספורט,   הועדה החדשה שאתה מוביל אותה                      

לא יכולה לשנות הרבה כי בגדול , עם כל הרצון הטוב, לך שגם הועדה החדשה

צריך להיאבק זה מה שכן .  האלהזה על בסיס הגיון מאוד רחב הקריטריונים

. שתקציב התמיכות בסך הכל של הספורט יגדל ואז תוכל לתת באמת לכולם

עם כל הרצון הטוב לעזור לשחייה זו לא , כי הפעילות של הכדורעף והכדורסל

זה , אם דיברנו על השחייה הנושא המרכזי זה המתקן, מה שכן. אותה פעילות

שאותה צריך לפתור , שמשלמים עליה מאות אלפי שקלים, הבריכה עצמה

זו . משהו כזה, ואפשר לפתור אותה תוך כדי אני מעריך שנה את הבעיה הזו

אבל לגבי שאר העמותות צריך בשביל לתת , הבעיה הגדולה של השחייה

אם יורדים לרמות . לכולם יותר צריך להרחיב את סל הספורט באופן כללי

זה . ד לא יהיה מרוצהתאמין לי אף אח, האלה של מיליון שקל או מיליון וחצי

  .גם השחייה וגם הכדורעף

שננסה באמת בכל אופן לא לפגוע , אז אנחנו עוברים שנה לא קלה השנה    

להגדיל את סל התמיכות של , אבל המטרה היא בסך הכל להגדיל, בספורט

הספורט ואז אפשר אולי לרצות את כולם כי מבטיח לך שאף עמותה לא 

  . המצבאבל זה , מרוצה ממה שיש היום
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שהעמותות הן לא , סליחה ברשותך למצב, אבל אנחנו לא רוצים להגיע  :אלי טימור

. תהיינה מרוצות אבל חוסר שביעות הרצון שלהם באחד יהיה כזה באחד כזה

אבל אי . אם יש חוסר שביעות שזה יהיה משהו ברמה שוויונית מה שנקרא

  .אפשר להעמיק את חוסר שביעות הרצון עד כדי כך

  . ההערה במקום אני אתייחס אליה בסוף  :בחי אדי

לא רואה פה את העמותות  קודם כל צר לי שאני.  אני רוצה קצת להתייחס  :יחיאל דמארי

  ,לא רואים פה באמת של ה. של הדת

  ?כל העמותות הסתיימו, ירון זה הכל הסתיים ,  לא רואים פה  :משה ארז

צד . זה צד אחד. אל תעזור לי בבקשה, מךאני יותר זקן מ, אל תעזור לי, ארז   :יחיאל דמארי

, אני הגשתי גם לחברי מועצת עיר, ר העמותות"אני זוכר כשהייתי יו, שני

איזה , הגשתי למועצת העיר כל עמותה ועמותה כמה יש אנשים, סליחה

  .מה הם צריכים לכל עמותה ועמותה, פעילות הם עושים

 שקל 70,000 ואני רואה פה  שקל2,000 לא יכולים לבוא ולאשר יש אני ראיתי    

לתת , בעצם צריך לתת לנו ואני ביקשתי גם פעם שעברה, ותלוי לכמה אנשים

  .פירוט על כל עמותה ועמותה

  ... בדיסקט קיבלת את הכל  :ניצה משה

דיסקט שיהיה , שיהיה שקף, מה שאני מציע באמת בפעם הבאה להביא פה   :אלי טימור

  .ה ועמותהפה שקף ושאפשר יהיה לעבור כל עמות

  .תודה רבה,  טוב  :יחיאל דמארי

אני לא , אני חושב שאיך אומרים.  אני מצטרף ליחיאל ומשה בנושא של הדת  :גדעון סעדי

מאשים את הועדה כי הועדה עשתה את עבודתה ועבדה עם החומרים שהיו 

אבל אין ספק ואני חוזר על דברים שאמרנו גם לפני חמש שנים ולפני . לפניה

אנשים שעובדים שם , יםיראזה גופים וולונט, העמותות זה אנשים. עשר שנים

בדרך כלל רואה , לא לפעמים, לפעמים אפילו רואה החשבון. בהתנדבות

ואפשר . ממש בהתנדבות מלאה, ההנהלות הם עובדות בהתנדבות, החשבון

  . להבין אותם שהם מתעכבים

בעלי תפקידים מקבלי שכר ו,  עובדים700, אנחנו גוף מנוהל כמו שצריך    
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ואנחנו סלחנים כלפי עצמנו לא פעם ולא פעמיים כשאנחנו עוברים תאריך 

יודעים לסדר את ,  בכל זאת אנחנו הפה שאסר הוא הפה שהתיר.מסוים

ויש לנו הוכחות מההתנהלות שלנו ומההתנהלות בעבר וגם , העניינים תמיד

  .כלהחיים הם יותר חזקים מה. אין מה לעשות, ככה זה, של העתיד

 ולתקן ןומשום מה בנושא של העמותות אנחנו מה שנקרא רוצים ליישר אות    

ולהעמיד אותם על טעותם ולהכניס אותם ללוחות זמנים ולסד , ןאות

, ושוכחים שבאמת מדובר באנשים טובים שבאמצע הדרך. התנהלות מסוים

שמפנים זמן באמצע החיים שלהם ועוזבים את הבית שלהם ובאים להתנדב 

אני מדבר על העמותות , אני לא מדבר לגבי שכר, ם לעשות פעילותובאי

שאנשים שהם לא מקבלי שכר ויש הרבה כאלו בהוד השרון שעובדים , ברובם

בטח לא להתחיל אתם לעשות , ואני חושב שאנחנו לא צריכים. בשיטה הזאת

ואם אנחנו . יש עוד הרבה דברים בעיר שצריכים לעשות שמה סדר. סדר בעיר

  .  עכשיו נגיע לעשרה רעיונות של איך עושים סדר בעירנדבר

הם לא , אבל לבוא עכשיו ולהתחיל דווקא מהגוף שצריך אותנו כביכול    

האנשים האלו עושים פעילות . בואו נבין, צריכים אותנו אנחנו צריכים אותם

זה לא אנשים . לנו עצמנו כשנהיה קשישים, לשכנים שלנו, בעיר לילדים שלנו

, חוץ מלהוציא כסף מהכיס שלהם. הם באים והם נותנים.  אותנושצריכים

  . הם משקיעים משאבים, הם נותנים זמן

  ?אז מה אתה אומר   :דובר

אתה לא היית בתחילת הישיבה אבל , אני אומר שזה לא יכול,  ולא יתכן  :גדעון סעדי

יש תאריך , צריך, דיברו על זה שצריך מה שנקרא להכניס אותם ללוח זמנים

אז אני לא אומר שאפשר לנהל הפקרות מושלמת . ובע וכן הלאה וכן הלאהק

וצודק היועץ המשפטי שצריך לעשות איזשהו סדר שיש , בתחום של העמותות

אפשר להחליט שעושים , אבל יחד עם זאת. תאריכים ופרסמנו חזור ופרסם

שפעם , כמו שמחנכים כל גוף בתהליך, את זה בתוכנית כמו שמחנכים ילד

ולאט לאט העמותות ,  שולחים ועוד פעם שולחים ועוד פעם מוותריםאחת

  .מי שלא יתיישר אחרי שלוש ארבע פעמים אז באמת הוא יפלט. יתיישרו
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אתה . אין בזה אסון. זה לא שאנחנו עושים פשע, אין אסון גדול בלהיות סלחן    

אתה בסך הכל נותן להם אפשרות , בסך הכל לא מוציא יותר כסף מהכיס

מי שלא הגיש בסוף את הניירת . אנחנו לא נעבור על החוק. ארגן יותרלהת

הוא לא ,  כמו שצריך הוא לא יכנס החומרכמו שצריך ומי שלא הגיש את

  .יקבל

אנחנו , אבל להיות סלחן בלוח זמנים אני לא חושב שאנחנו עושים להם טובה    

ת כל בל נשכח שוב פעם שמדובר באנשים שעושים א. עושים לעצמנו טובה

אז דווקא בעניין הזה צריך יותר . העבודה שלהם עבודת קודש בהתנדבות

  .חילו ורחימוד

. אמר יחיאל ואמר משה, ואני רוצה להוסיף ולומר גם בנושא של הדת    

יש . לא רק שלא נשאר נפח, בנושא של הדת יש כבר ואקום, התהפכו היוצרות

מבורכת שמקבלת שה חדעמותה , יש פה יד רפאל, פה איזשהו משאל התלמיד

היום .  שקל בסך הכל40,000,  שקל30,000 שקל ויש קהילת יונתן 3,000איזה 

מי , היהדות בהוד השרון זו יהדות אורתודוכסית שכולנו או רובנו נמנים עליה

ובכל . לא צריך להיות עם כיפה בשביל להיות דתי, שעם כיפה ומי שבלי כיפה

אבל . בר נגד עמותה כזאת או אחרתושוב אין לי שום ד, זאת שומו שמיים

לכל אחד שסביב השולחן הזה במעגל הראשון ובמעגל השני ואנשים 

רובם , צריכים להבין שלא יתכן שאנשים פה בנו את המדינה, שנמצאים בעיר

כשיש ,  שקל10,000יה בהוד השרון והם מקבלים פה יחד י מהאוכלוס99%

  . שקל30,000פח שלה הוא עדיין הנ, עמותה שיש בה מכובדים ככל שיהיו

אלו שלא היו . אני לא בא אליהם בטענות דווקא לאלו שהיו מסודרים, עכשיו    

  .מסודרים הם לא הגישו בזמן ושוב פעם זה מתחבר לנושא הקודם

כמו שאלי ביקש בנושא של הספורט לעשות מה , לכן אני חושב שבנושא הזה    

, אני חושב שזה,  אתםשנקרא חשיבה מחודשת ולראות איך אנחנו נוהגים

חיים אני חושב שאנחנו חייבים בעניין הזה לתת , תתקן אותי אם אני טועה

ושוב פעם זה לא ,  שקל ילך לכל40,000-לא יצא מצב שש, את הדעת שאנחנו

זה בסך הכל לרוב . זה הולך לקהילה גם לא של חובשי כיפות, לדתיים רבותי
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  .  מהוד השרון99%-ל, הקהילה

איפה שיש מקבלי שכר אני בעד , אני לא מדבר על מקבלי שכרושוב פעם     

שלא יתפרש שהעמותות שהם מקבלי , לא. אין מקבלי שכר. לחתוך אותם

  .תודה רבה. שכר

  . אחרי הסקירה הכללית אני רוצה להיכנס לנושא נוסף, רבותי. תודה גדעון  :חי אדיב

י דרך נהדרת להציג דברים  יש לחבר הנכבד שלי מהאופוזיציה גדעון סעד  :אמיר כוכבי

אתה מדבר על עמותות . נורא מסוכנים אבל במסווה של נחמדות והכל טוב

אתה מדבר על עמותות שלא הגישו . שלא הגישו מסמכים של מינהל תקין

  ,מסמכים

  , אני לא אמרתי שמגיע להם  :גדעון סעדי

  ,אתה מדבר על עמותות שהגישו דברים באיחור רב  :אמיר כוכבי

  , אבל אני אומר  :דיגדעון סע

  , וגם כשהגישו  :אמיר כוכבי

  .אין ויכוח על זה,  מי שלא תקין לא יקבל  :גדעון סעדי

אדוני ראש , אז בוא.  גם לא להגיש בזמן אחרי השלושה חודשים שניתנו להם  :אמיר כוכבי

מועצת העיר פה לפי דעתי צריכה לקבל החלטה שהיא חוקית , העירייה

מי שלא עומד בתנאי הסף . נו צריכים להתעסק אתםועקרונית ובכלל לא היי

  .ים שכר לא מקבלים שכרלזה לא מעניין כן מקב, לא נדון בכלל

  ,עד הסוף תלך,  אז כולם גם אלו  :גדעון סעדי

  , לא נכון  :יפעת קריב

  . שצריך להוריד אותם40%יש פה ,  לא  :גדעון סעדי

  )מדברים יחד(

שיש בעיות בעירייה ואנחנו יודעים שגם בעירייה , ן אל תבוא ותגיד לי גדעו  :אמיר כוכבי

מעגלים פינות לפעמים אז בגלל זה צריך לעגל פינות לעמותות שלא הגישו 

  ,בזמן

  ? זה מה שאמרתי  :גדעון סעדי

אז בא נחליט שאנחנו לא מתעסקים בדברים כאלה .  כי זה לא עובד ככה  :אמיר כוכבי
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 מתקציבים 50%-ד שזה שקיצצו ביכולת דרך אגב לבוא ולהגי. ונמשיך הלאה

יכולת להגיד שזה , של שנה קודמת באופן דרסטי בלי לתת לעמותות להתרגל

  . בעייתי מבחינתך

  , זה גם בעייתי ואתה צודק  :גדעון סעדי

  , שלא קיבלו כסף במקום לבוא  :אמיר כוכבי

  , גם על זה אני מצטער  :גדעון סעדי

משנה הבאה צריכות , גות לחינוך פה של הילדים עמותות תנועות הנוער שדוא  :אמיר כוכבי

  , פחות50%להתמודד עם 

  ...אני מצטער,  לא לא לא  :גדעון סעדי

  )מדברים יחד(

שינוי תבחינים .  הדבר הזה אדוני ראש העירייה מוביל אותנו לשינוי תבחינים  :אמיר כוכבי

 שהוא רלוונטי רק לשנה הבאה אבל אני, ודיבר על זה פה היועץ המשפטי

עיריית הוד השרון צריכה לדאוג . אולי זה יחלחל, מעלה אותו כבר מעכשיו

והתבחינים האלה צריכים להצביע על שיפור או , לתושבים שלה קודם כל

משרתות את ,  משרתות את תושבי הוד השרוןןמתן תמיכות לעמותות שה

ולא לעמותות שדואגות לכל , וה להוד השרוןומסבות גא, העיר הוד השרון

  .י כאלה ואחרים בערים אחרותמינ

  דוגמאות:  יחיאל דמארי

אין שום בעיה כי השנה הם , אני. אתה את הדוגמאות שלי תקבל אחר כך: אמיר כוכבי 

אני אומר לשנה הבאה בוא לא נסמוך . פשוט לא הגישו בזמן אז הם לא קיבלו

  ? בסדר יחיאל, על המזל

  ,אמיר אני מקבל את מה שאתה אומר  :חי אדיב

זה אולי קצת באיחור אבל להעמיד את החברים האלה פה עם ,  אני רוצה  :ר כוכביאמי

קיצוץ ב, החולצות החומות והכחולות ויש גם ירוקות ויש גם את בני עקיבא

אנחנו מקצצים ואתה מוביל קיצוץ .  זה משהו שהוא בעיניי לא הגיוני50%של 

אבל , ר בטווח הרחוקואני מברך אותך על זה וזה חשוב וזה טוב וזה יועיל לעי

זה , שהיא אולי אבן היסוד של העיר הזאת,  קיצוץ לפעילות חינוכית50%
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ויש עמותות שאני בספק אם יוכלו לעמוד בזה , קיצוץ שהוא דרסטי מדי

למרות שלי עוד אין , ויש לזה השפעה מיידית על הילדים של כולנו. בכלל

  . כאלה

גזירה שהציבור גוזרים ון בעניין הזה שאין קודם כל אני רוצה להפנות את גדע  :ארז משה

מה שעשו פה עם העמותות האלה שהגישו באיחור זו . לא יכול לעמוד בה

ופה אתה נותן  50% פהים מורידכמו שהוא עכשיו מדבר איך אנחנו . גזרה

ל "וזה לא ראוי וחוזר מנכ הגיוני ה על העמותות האלה ואני חושב שזה לאכלי

וקובע שבעניין הזה יקום צוות בדיקה מיוחד , בענייןמשרד הפנים נותן דעתו 

 ר"יוואני מבקש מראש העיר למנות את . ויעשה שימוע לכל העמותות האלה

אני מוכן להצטרף , שיזמן את כולם, אם יסכים ראש העיר, ועדת כספים

כמובן שאם חסרים . שכל אחד ינמק מה הסיבה, לשימוע עם פרוטוקול

אבל אם זה . לא לדון בהם בכלל, יפסל מיידית, האם לא עומדים בז, מסמכים

אז הייתי מבקש מראש העיר . עם כל מיני סיבות שהם ינמקו לנו, רק האיחור

  . להביא החלטה כזאת שתרצה אותנו ושיהיה שימוע לקבוצות האלה

משה ארז כולם שהגישו באיחור הגישו מכתבים וחלק התקבלו וחלק לא    :נתן אברהם

  .התקבלו

  ?מי מחליט את זה, מה זאת אומרת   :יחיים שאב

  )מדברים יחד(

  ?אתם דנתם על זה, אתה בועדת כספים, חיים, אני רוצה להבין   :חי אדיב

  .לא דנו על זה, לא  :חיים שאבי

  . יפעת רגע, שנייה. כן יפעת. קיי.או, מספיק  :חי אדיב

הגיד שהנושא התחלתי ונשארנו בספורט אני רוצה ל,  אני רוצה להגיד ככה  :יפעת קריב

שאם היום אנחנו נצביע נגד זה אז אולי , הזה מטריד כי מה שמטריד זה

השאלה אם אנחנו נלך , השאלה אני אומרת. תחליטו אולי לא לתת תמיכות

  . בעצם הנושא של תנועות הנוער, על זה והתמיכות האלה יהיו המינימום

  ,יםכל אחד מהאנש, כל אחד מהאנשים שיושבים כאן סביב השולחן    

הבטחנו ,  וחיים שאבי וגדעון סעדי וכולם וחי נמצא בראשם"ירוקיםה                        "
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. הבטחנו שנשקיע כסף בתנועות הנוער, "תכלס"וכמובן גם אתם , שנשקיע

לא ישב . הבטחנו שהנוער יהיה בראש סדר העדיפויות שלנו אחרי הבחירות

נוער נוער נוער תנועות ,  מקוםבנאדם אחד שלא דיבר בחוגי הבית ודיבר בכל

  . הנוער

עמדנו בפני האנשים שנמצאים פה והבטחנו להם עם מבט לעיניים שאנחנו     

. גם בתמיכות, בציוד גם, גם בפעילויות, גם במבנים. ניתן כמה שיותר, נעשה

והיום אנחנו נמצאים פה בסכום שאי אפשר להעביר אתו מספר חודשי 

השאלה איך אפשר ? כולים לאשר נייר כזהוהשאלה איך אנחנו י. פעילות

בכלל להתמודד ואיך אפשר להגיד לתנועות הנוער להפסיק לפעול ולהפסיק 

השאלה מה אנחנו הולכים ? בעצם לעבוד למען בני הנוער שלנו פה בעיר

  ? לעשות עם זה

  .כן, אני רוצה להיכנס לדיון פרטני, אחרון. אני  אתייחס לזה בסוף. קיי.או  :חי אדיב

... ל זרק פה הערה שחלק מאלה שהגישו באיחור כן אושרו וחלק לא" המנכ  :ואב רוזןי

  ?ולפי איזה קריטריונים החליטו כן או לא, סוברני להחליט מי כן ומי לאמי 

חומר שהעברנו לפי ה .מקצועיתהועדה ההועדה זו . לא הבנתי את השאלה  :ירון סולברג

,  יש בקשות? כן או לאריטריוןלפי איזה ק? מה השאלה. ל הפנים"חוזר מנכ

אם עמותה למשל דיווחה . יש נימוקים של בקשה, יש בסופו של דבר שכל ישר

 מאושפז במחלה  היה בנו,שאותו פעיל שהיה צריך להגיש את הבקשה במועד

תה יאם לעומת זאת הי.  הועדה הסכימה,בקשהונבצר ממנו לטפל ב' קשה וכו

 וכרוני הייפרח מז, לא הספקתי, יתסלחו ל, בקשה של עמותה שבאה ואמרה

 ודאי לא ,רוחילא מצאנו בזה נימוק סביר לא, לי עיסוקים אחרים וכן הלאה

  ,שנה שעברה שהנחת בנושא זהבלאור החלטות מועצת עיר קודמות 

  ? יש פרוטוקול  :יואב רוזן

  ,דיסקט של כל מילה שנאמרה בדיוניםכרכים עבים ויש שני ,  פרוטוקול  :ירון סולברג

  .בפעם הבאה להראות לנו... אבל באמת אם אפשר   :פעת קריבי

 brakeאם אפשר לעשות , אני דפדפתי בדיסקט ואני שואל אם אפשר  :אלי טימור

downזה אומר כזה דבר וזה אני שואל את .  של כל אחת מהפעילויות האלה
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זה היה הראשון אז אני מעלה את זה , למשל עמותת אל סם. ל ברשותך"המנכ

, מספר המשתמשים:  שמחולקים150. אם אפשר לפרט,  שקל150,000 .ראשון

  , מבנה

  , בדיסקטהכל נמצא אצלכם   :חי אדיב

  ,אני לא קראתי את זה בדיסקט  :אלי טימור

  , הכל מפורט  :נתן אברהם

  . הכל מופיע בצורה יסודית. אי ובכל עיר יהיה דבר כזהוהלו  :חי אדיב

י  "הוא לא רש, שלא לצורךהוא פרשן אותי כי , מיר לאאני חייב רגע להעיר   :גדעון סעדי

 אני חושב שאתה צודק במאת , כן אני . הוא לא רבי שלמה יצחקי, שלי

 שנה הראשון שדאג לנוער 16אני לפני . צריך לדאוג לתנועות הנוער, האחוזים

אז זה שאולי הבלטת את זה קצת יותר והנוער היה אתך שאפו באמת , העובד

 שנה 16אבל אני כבר לפני , יחקת אותה בגדול ומגיע לךכל הכבוד לך וש

אז . אצל ניצהבארכיון דאגתי לנוער העובד ויש פרוטוקולים במועצת העיר 

כמו שאר תנועות הנוער , באמת אני חושב שהנוער העובד עושה עבודת קודש

ה האלה יקבלו תקציבים 'ואני חושב שעדיף לנו שהחבר, כמו שאומרת יפעת

ועם כל . מסגרות ויעשו פעילות מבורכת מאשר יסתובבו ברחובותויהיו בתוך 

  .בטח לתנועת הנוער העובד, הכבוד באמת לכל תנועות הנוער

, יש נושא של עמותת רעים. אני כל פעם נזכר, אני עוד פעם, סליחה רק זה   :יחיאל דמארי

אתה יודע , אדוני ראש העיר.  שקל14,000פה מאשרים להם , ואני לא יודע

הם ? מה זה נותן להם,  איש350,  איש500,  איש400, ה יש לפחות בחגיםכמ

אם יש , אז אני מבקש בכל לשון של בקשה. מחלקים פעם בשבועיים סל מזון

  .פשוט זה בושה בשביל הוד השרון, אפשרות להעלות להם את הנושא הזה

 שגדעון סעדי אחד הנושא שרציתי להתייחס למה. אז יש לי עוד שני נושאים   :יפעת קריב

. ואני רוצה להתייחס לנושא של קהילת יונתן, דיבר על הנושא של הדת

זה מה שהובטח לה ובסופו ,  שקלים48,000קהילת יונתן שנה שעברה קיבלה 

למרות שהם הסתמכו על , 25%של יום היא לא קיבלה את זה כי קיצצו 

ברת רגע אני מד, כמו לכל העמותות, מה שהכניס אותם לגרעון, הכסף הזה
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ועדיין .  שקלים שאתו הם מתחילים את השנה18,000בגרעון של , בשמם

שהיא קהילה אחת , הסכום הזה הוא סכום מאוד נמוך ומאוד קטן לקהילה

וגדעון אני מזמינה אותך . שמייצגת פה קבוצה מאוד מאוד גדולה של אנשים

לבוא ולראות אירועים ולראות כמה אנשים , או שהם יזמינו אותך

  ,תתפיםמש

  ?איך אני אבוא בשבת, אמרו לי לבוא בשבת   :גדעון סעדי

אני , אני רוצה לסיים, אבל שנייה, ו בשבט"תבוא בט? מה פתאום בשבת   :יפעת קריב

קהילת יונתן זה נושא שדורש את ההתייחסות שלנו כחברי  ,רוצה להגיד

ת כי זה נושא שנדחה מהקדנציה הקודמת והגיע הזמן שהמועצה הזא, מועצה

  .תיתן מענה

  ?למה  :חי אדיב

  ?למה, דבר נוסף   :יפעת קריב

  ?למה  :חי אדיב

  .לקהילת יונתן   :יפעת קריב

  , מענהאבל היא נתנה  :חי אדיב

  ,דבר נוסף   :יפעת קריב

שהקהילה האורתודוכסית היא יותר , רק גדעון בנימוס אמר, היא נתנה מענה  :חי אדיב

  ,רחבה ויותר ענפה

  . וגםשיתנו גם   :יפעת קריב

  )מדברים יחד(

  .אני לא רוצה להתווכח... והיחס  :חי אדיב

  , שאלה אחרונה   :יפעת קריב

  .כן. אני רוצה להתקדם לשלב הבא, שאלה אחרונה  :חי אדיב

שלושת , בנושא התרבות, חי, אני צריכה לשאול את השאלה הזאת בזהירות   :יפעת קריב

אני . א של התרבותלגבי הנוש, ש"ל הגזבר והיועמ"האנשים שישבו המנכ

,   אני רוצה לדעת לאביבהאומרת אני שואלת את זה בזהירות כי זה לא קשור

האם בהוד השרון קיימת רק עמותה אחת , אני רוצה לדעת בנושא התרבות



  ק.מ    00995
  12.2.09 מיום2/09'ישיבת מועצת העיר מס

   למען הרישום הטוב-"  חבר"                                             

31 

  ?האם רק עמותה אחת הגישה? ויחידה שעוסקת בנושא התרבות

  , זה עמותהמה, תלוי איך סופרים ואיך, היועץ המשפטי התייחס לזה  :חי אדיב

בנושא התרבות שזה נושא ופן מרכזי בעיר הוד השרון יש לנו רק עמותה    :יפעת קריב

  .אחת

זו אולי שאלה יפה אבל היא . זה לא רלוונטי, יפעת? מה זה קשור לדיון הזה  :חי אדיב

  .לא רלוונטית

יע היית יכולה להג, יש היום. לגבי נושא התרבות, אדוני ראש העיר ברשותך  :נדב דואני

  ,אתמול לחזרה נהדרת

  ?מה הקשר   :יפעת קריב

חברנו . את לא רוצה להקשיב זו בעיה אחרת, אני רוצה לענות לך תשובה  :נדב דואני

שעשתה אתמול , היקר חבר מועצת העיר נועם פעיל עם תזמורת מדהימה

הם לא עמותה אבל הם , מקבלת תמיכה, רק שנייה, חזרה במרכז אמנויות

נותנת להם מקום . העירייה מסייעת להם, רייהמקבלים תמיכה מהעי

.  שקל130,000-וגם יש תמיכה ישירה של סביב ה. לפעילות וזו תמיכה עקיפה

  ,בנוסף לזה

  ?וזה לא מופיע כאן   :יפעת קריב

. מוקמת כרגע עמותת אמנים בהוד השרון שפעילה וגם היא תקבל תקציב  :נדב דואני

תה יזו גם לא הי, נכון, ה אחתתה עמותיאבל במהלך השנים האחרונות הי

  . תה אמורה לצאת בפשיטת רגל ולהיסגריהיא הי. עמותה לפני כן

  .אבל הם לא הגישו נדב  :יפעת קריב

ואם לא נאה לך לשמוע את לא חייבת , ואני רוצה לומר מה שאני רוצה לומר  :נדב דואני

א אני ל, נורא פשוט יפעת. ואני לא עצרתי אותך אל תעצרי אותי, לשמוע

יתה יכנראה שה. תנסי לאמץ משהו, לית אין לךאתרבות שיח מינימ, מבין

ויש עוד עמותות . עמותת תרבות אחת בהוד השרון שפעלה ונתנה מענה נהדר

אני לא חושב , למרות שאני ברמה האישית לא מקדש את העמותות, שיקומו

שצריכות לקום , זו פשיטת רגל של המדינה העמותות. שזה דבר פנטסטי

זה לא דבר , טריות אחרי הגשם ולא צריך לתקצב כל עמותה ועמותהכפ
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, צריך לסנן את העמותות. הם פושטים יד בכל מקום וזו בעיה קריטית. קדוש

זה , לזקק אותם ולתת רק לעמותות שבאמת פעילות ונותנות מענה לציבור

  .הכל

. הויכוח ביניכםאני לא רוצה להיכנס עכשיו לדיון ו, רק שלא נתבלבל, רבותי  :חי אדיב

יש עוד הרבה , שלא נתבלבל, זו לא הפעילות היחידה התרבותית שיש בעיר

בלי קשר לסוגיה . לכל הגילאים לכל התקופות, פעילויות וכל אחד בתחומו

  . ולמחלוקת שהיא ידועה ולא צריך להעצים אותה פה בפורום

ם לא דרך תקצוב איך כן תקצבו את התזמורת א,  אני רוצה לשאול שאלה  :אמיר כוכבי

  ?תמיכות

. אני רוצה להתקדם. זה לא קשור באמת, בוא נעשה על זה דיון אחר כך  :חי אדיב

 גם ,ויפעת אמרה את זה,  שאושראם לא נקבל החלטה פה גם המעט, רבותי

אני אז ו,  כל מה שאמרתםאחרי אני רוצה להסביר , תראו. זה לא יעבור

, אחרי זה הצעה לסדר אני אשמח עוד תהיהאם . כנס לפירוט יותר מדויקא

אחד להבהיר את מה שאתם אמרתם ולהיכנס . אבל אני רוצה לעשות סדר

  . למסלול החלטה אופרטיבי

, עוד לפני הקדנציה הזאת, בעיריית הוד השרון עשו עבודה מצוינת. 1    

עם , עם ספריםמסודרים ויש פה תבחינים , והעצימו אותה בקדנציה הזאת

שלחנו דיסק עם ספרים מסודרים ומאורגנים וכל אחד , הקלנו עליכםדיסק ו

כולל השאלות שנשאלו פה בפורום , יש לו את כל הנתונים עד הפרט האחרון

זה רשימה ארוכה של אנשים , ולכן אני מודה לכל הצוות שהכין אותם. הזה

  .אני לא בטוח שיש את זה בכל הערים. שעבדו קשה מאוד

יש פה נבחרי ו, כל נבחרי ציבור חדשיםשל  תמיד נשאלת השאלה, הדבר השני    

ותיק בתהליך הזה חבר יש פה מחזיקי תיק חדשים וגם אני כ, ציבור חדשים

וזה לגיטימי כי כל אחד . יש לי הרבה מאוד התלבטויות על נושא התבחינים

אבל כל הזמן , כל אחד יש לו סדרי עדיפויות אחרים, יש לו מדיניות אחרת

  .ההתלבטות הזאת קיימת

לבחון את התבחינים , ואני מזמין את כל מחזיקי התיקים וכל מי שמעוניין    
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כדי , להגיד שהוא רוצה לשנות את הקריטריון הזה או אחר, בתחום עיסוקו

, עדיפויות העירונייםה או יותר או פחות על פי סדרי ,להעצים קבוצה אחרת

שאמרת כמו שהערת פה וכל מה , או להשוות קבוצה אחרת לקבוצה שנייה

ואני נותן לך את כל הגיבוי לתקן ולשנות . הוא לגיטימי ואני אברך על כך

אם זה לשנת התקציב הבאה ואם אפשר לעשות משהו . ולהביא לדיון נוסף

 תהליכים ארוכים אבל הם מחייבים להיכנס לעומק של הדברים אלה, אחר

  .כי כל שינוי קטן משפיע על משהו אחר, עמוק עמוק

על פי דין היום ואנחנו נכנסים לאיזושהי מסגרת ב זה מחוי, עברזה לא היה ב    

כל פעם מישהו אחר כי , קצת קשים וכואביםשלה  "חבלי הלידה"שאולי 

  .דאחדבר זה . קצת נפגע

בכל סוגי ,  אני מזמין את כולם לבוא ולתקן ולשנות,שובואני אומר , דבר שני    

  . ווחה ועוד כאלה ואחרים ר, חינוך, דת,ספורט -התחומים  בכל , העמותות

דווקא יש פה את החבורה הצעירה , אני רוצה להגיד לפרוטוקול, נוסףדבר     

כולנו חיים במדינה , ה'חבר, אני רוצה להגיד, שאני מאוד אוהב ומעריך

כולנו קוראים עיתונים כל בוקר ואם לא לפחות רואים את הכותרות . הזאת

הולכת , רון הולכת לקצץ במשרותעיריית הוד הש. המצב לא טוב. בעיתונים

והיא כבר התחילה בפעולות קיצוץ משמעותיות כמעט בכל , לקצץ בשכר

אנחנו . היעד המרכזי הוא למרות הקיצוצים לא לפגוע בשירות. תחומי החיים

  . אתם תרגישו את זה בתקציב שנציג לכם  בעוד כחודש ימים, נעשה את זה

 מגיע בסוף להחלטה כל אחד מושך אי אפשר להגיד מקצצים מקצצים וכשזה    

התקציב שאנחנו , כדי להבין את המצב, אז כדי להבין. את היד אחורה

העולם , מדינת ישראל. 2007הולכים לאשר הוא דומה פחות או יותר לתקציב 

 . הבזבוזיםברמת, ברמת הכספים, ברמת התקציבים, כולו חוזר אחורה שנה

להתווכח על עוד שקל פה או שקל אפשר , בשנה פחות או יותר פלוס מינוס

, אני מסתכל עליכם, אני מסתכל בעיניים לכל הצעירים. ולכן זה המצב. שם

זה , אז אם נתווכח ונוסיף עוד שקל פה עוד שקל שם. אני אומר לכם זה המצב

  .זה בנושא של העמותות. יתחלק בין כולם אבל לא יהיה שינוי דרסטי וקיצוני
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אנחנו עושים כמה פעולות , רק שלא מקצציםבנושא החינוך אנחנו לא     

אתם תראו את .  בטח לא פוגעים.התייעלות ואנחנו הולכים להוסיף דברים

אנחנו הולכים לחינוך אישי שזה , "אופק חדש"אנחנו הולכים ל, זה בתקציב

,  מאות שעות במערכת החינוך בשנת העבודה הבאה או בספטמבר הקרוב

  .תסתכלו על זה איך שאתם רוצים

כך שהמצב הוא לא פשוט ואם יש הכנסה או מקור אחר ואם תהיה פה     

אבל . אני תמיד אשמח לבחון אותה או לבדוק אותה, החלטה כזו או אחרת

אם נאתר , צריך לקבל החלטה על מה שיש ואפשר לקראת ישיבת התקציב

אני הראשון שישים את הכסף הזה , אנחנו.  ניתן- עוד איזה מקור תקציבי

לא רוצים לפגוע בנוער ולא רוצים לפגוע חלילה אנחנו . שא הנוערבנובטח 

  .אם אפשר להעצים עוד יותר נעצים, בפעילות של הנוער

ים וכדי שנוכל להניע את יכדי שנהיה יותר אופרטיב, מה שאני מבקש    

מנהל . אני מציע נעבור נושא נושא, התקציב ולהביא את התקציב לאישור

  .נתחיל בנוער? בנוער? איך אתה רוצה? ספורטמחלקת הספורט פה נתחיל ב

  ? מי מטעמך מציג את הנושא של הנוער, יוסי בייר. אנחנו מתחילים בנוער  :נתן אברהם

. הערה אחרונה,   אבל לפני שמתחילים אני רוצה לתת עוד איזה הערה  :חיים שאבי

  ,בעקבות מה שנאמר פה

י מקבל את ההערה שלך ואנחנו אנ, לא התייחסתי להערה שלך, רק לפני זה  :חי אדיב

וועדת הכספים תדון בסוגיות האלה ותביא החלטה או שנקים ועדה חדשה 

  . למועצת העיר

אני קורא את זה פעם , כשאנחנו קוראים את זה,   אבל אני רוצה עוד משהו  :חיים שאבי

שזה למעשה ועדה שהיא , ל שזה ועדת משנה לתמיכות"חוזר מנכ, ראשונה

שהיא בוחנת את ההמלצות של הצוות , עצה לפי מפתח סיעתיבנויה מחברי מו

אחרת אם זה תהיה התשובות , המקצועי והיא מחליטה לקבל או לדחות

  ,בחנו

גם להערה של אמיר כוכבי גם למה , אבל אני רוצה להגיד את זה בפורום, לא  :חי אדיב

אני מקבל את שתי ההערות במכה אחת למרות שזה נוגד אחד . שאתה אומר
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 כי זה בסופו של דבר פוגע ,צריך לעשות סדר ואי אפשר להתעלם.  השניאת

אבל גם אנחנו בני אדם . ויהיה קריטריונים שצריך לעמוד בהם, בעמותות

אבל צריך תמיד לבחון והצוות המקצועי שיבחן או . וצריך לראות איך זה

 לבין זה שבאמת,  של הצוות...תבחן עד כמה יש... הועדה הציבורית בודאי

  ,כי בסוף מי שנפגע זה האזרח הקטן. צריך לתת להם

אני רוצה רק . כי יש פה חברי מועצה חדשים, אני חייב להגיד עוד משהו,   חי  :חיים שאבי

מה שקרה בתמיכות , מה שקורה. תקשיב ואז תבין את מה שקורה, להזכיר

 זה 2004- ל2009השינוי של מה שקורה בשנת , במהלך השנים האחרונות

אבל כל העמותות באוקטובר של , שינוי לטובה, שינוי דרסטי,  דרסטישינוי

ואם תסתכלו בתהליכים שהם . השנים שעברו לא ידעו מה הם מקבלות

  ,הגישו

  ... שנה מקדימהאוקטובר סוף שנה לא   :גדעון סעדי

והיום העמותות האחרונות שהגישו באיחור זה ,   לא ידעו מה הן מקבלות  :חיים שאבי

  ,זה היה פשוט, ואני חושב. ז זו התקדמות אדירהא, בדצמבר

  , אתה בית הלל והוא בית שמאי  :חי אדיב

 מה שקרה פה מבחינת, אני חושב שמה שקרה פה גם מבחינת העמותות,   לא  :חיים שאבי

איזה ,  זה שינוי דרסטי לטובה ועשו את העמותות מגישות באיחורהעמותות

  ,שהם הגישו המקסימום בדצמבר... איחור

ר ועדת כספים ויש לך מנדט לעשות דיון פנימי "אתה יו, בוא לא נתווכח, חיים  :חי אדיב

  קיבלת את המנדט... ולאשר או לא לאשר

  )מדברים יחד(

שבשנים האחרונות ,   אני רק רוצה לסיים ולציין לטובה את הצוות המקצועי  :חיים שאבי

ינואר או וזו פעם ראשונה שדנים ב, עשה פה מהפכה בנושא התמיכות

למרות שמקבלים חצי אבל יודעים מה מקבלים כי באוקטובר בשנת , פברואר

אז יש התקדמות אדירה ובאמת נעשתה פה .  לא ידענו מה מקבלים2008

  .עבודה

אני חושב שצריך להגדיל את סך הכל תקציב התמיכות בזה נפתור את רוב     
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  .הבעיות

  .חיים תודה רבה  :נתן אברהם

  .פים תעשה את זהועדת הכס  :חי אדיב

  , המגמה שלנו להתחיל בינואר, רק רגע. תודה רבה  :נתן אברהם

  .ואנחנו קצת באיחור, בינואר             

שחיים מזמין לשימוע את המאחרים , מה שאומר ראש העיר תקשיב, נתן   :משה ארז

  , ויגיש פרוטוקול ונראה

  ...זה רשום לפרוטוקול לביצוע:           חי אדיב

  )ים יחדמדבר(

בוא נחשוב ביחד למה מי שצריך להגיש את הדפים שהוא צריך להגיש , חיים  :אלי טימור

יכול להיות שזה עשרה דפים מאוד מסובכים ואפשר לצמצם , לא מגיש בעצם

  . את זה לשני דפים ואז יהיה יותר קל להגיש

  .זה לפי החוק  :נתן אברהם

  ,כל כך הרבה דפיםאבל יכול להיות שזה , גם לפי החוק  :אלי טימור

  )מדברים יחד(

רק אני עושה כאן בהירות , אני מצטרף רגע לחיים, חבריי למועצת העיר:  אביאל אברמוביץ

, אנחנו בכלל שוכחים, היה ברדאק כזה עם התמיכות פה שאתם. יותר גדולה

. אדירה, אני מחזק את מה שאתה אומר, אז אנחנו בהתקדמות אדירה חיים

התבחינים נתנו איזשהו ,  שנעשו ועוד במועצה הקודמתהתבחינים, התבחינים

אני שומע טוב מה כולכם , השדרוג שאני רואה עכשיו. סף להתחיל לעבוד אתו

השדרוג שיגאל ברך עליו עדיין , מדברים ואת מה שקורה כאן ומה ששואלים

אם . זה השדרוג של הבנק. זה הדיסקט הזה, אנחנו לא הטמענו אותו, לא

היו נחסכות המון המון , כולנו את כל מה שהיה כתוב שמההיינו קוראים 

והדיסקט , זה שדרוג אדיר לכיוון צדק, אז התבחינים קיימים. שאלות

  .מאפשר לקרוא את זה

  . ל מנהל עכשיו את המצגת של כל תחום ותחום"המנכ  :חי אדיב

  .בבקשה, יוסי בייר מציג את תנועות הנוער  :נתן אברהם
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ארבע תנועות נוער הגישו . ארבע תנועות נוער הגישו בקשות.  ערב טוב לכולם  :יוסי בייר

, בני עקיבא ותנועת נועם שהיא תנועת חדשה, הצופים, הנוער העובד, בקשות

  , תקשיבו זה ארבע תנועות, נועם

  )מדברים ברקע(

ה לסבר את אני רק רוצ,  מטעם האגף ביצעה את הפיקוח על תנועות הנוער  :יוסי בייר

בכל תחום יש מפקח שבודק את . ידיעותיכם ואת האוזניים של כולכם

אם זה , אם זה הספורט, אם זה הדת, אם זה תנועות הנוער, התחום שלו

האם באמת , בודק לאורך השנה את הפעילות. אם זה התרבות, החינוך

, הכספים שניתנו הלכו לאותם יעדים שהוצהרו מראש על ידי כל גוף וגוף

חות עם ההמלצות שלנו על פי "ואת הדו. שם כך הם רוצים את התמיכהשל

אנחנו מעבירים לועדה , הקריטריונים שאושרו על ידי מועצת העיר הקודמת

  . והועדה המקצועית דנה ומחליטה באמת מה ואיך, המקצועית

נירית , שהיא רכזת הנוער העירונית, המפקחת שלנו בנושא הזה היתה נירית    

בחוברת ' בנספח קו, דול תוכלו למצוא את כל הנתונים בסעיףובג. סוקול

  . שמופיעה או בדיסקט שאתם קיבלתם בנושא לתנועות הנוער

התלבטנו אם להביא את הדיסק ,  מכיוון שהנספח לא נמצא ואין כרגע מצגת  :יפעת קריב

כמה לדעתך הם צריכים , אתה יכול בבקשה רק להגיד כמה הם ביקשו, אבל

  ?לווכמה הם קיב

כמה . בנספח', כמה הם ביקשו נמצא בתוך בקשת התמיכה בסעיף קו.  ככה  :יוסי בייר

אני לא יכול לומר לך , הם קיבלו על סמך הקריטריונים שאושרו, הם קיבלו

  .כרגע כמה הם קיבלו

  ?כמה הם צריכים לדעתך  :יפעת קריב

זה הולך על סמך . זה לא הולך כך, זה לא הולך כך?  כמה הם צריכים לדעתי  :יוסי בייר

  .הקריטריונים שאושרו על ידי מועצת העיר

הבסיס לפי , כאשר זה מתחלק,  לתנועות הנוער250,000מדובר על סכום של   :ירון סולברג

 שזה 8%לכל תנועות הנוער סכום אחד שווה של , התבחינים של מועצת העיר

 8%ה ח לכל התנועות ביחד ז" ש20,000, סליחה, ח לכל תנועה" ש20,000
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, שנייה. וזה הבסיס, לכל עמותה₪  5,000זה צפוי להתחלק מיד . 250-מתוך ה

  .דקה

  .רק תענה לי גם על מה ששאלתי אותך   :יפעת קריב

  .כמה הם ביקשו זה לא רלוונטי,  דקה  :ירון סולברג

הם . אם זה הנוער העובד והלומד כמה הם ביקשו, זה מעניין לדעת, לא   :יפעת קריב

  .הצרכים שלהםביקשו על פי 

  .זה לא רלוונטי   :רון סולברגי

  , אנחנו מבקשים לדעת את זה וכל החומר אמור להיות בשקיפות   :יפעת קריב

  ... קיבלת,אבל יש לך את זה  :נתן אברהם

אנחנו נוכל לבדוק את הנתון הזה ולהגיד לך , סליחה יפעת, קודם כל, סליחה  :ירון סולברג

אני רק מנסה להסביר . הכל גלוי, רים כלוםאנחנו לא מסתי, הכל שקוף, אותו

  ,8%אז יש . שהחלוקה של התמיכות היא בהתאם למה שקבעה מועצת העיר

כשקראתי את החומר בבית ורציתי . אני אסביר לך למה זה מעניין אותי  :יפעת קריב

אם הם ביקשו את אותו סכום אז , חיפשתי מה הם ביקשו, לדעת איך להגיב

  , 5 או פי 4הם ביקשו סכום שגדול פי אבל אם , ברור שנאשר

  , זה לא משנה מה הסכום  :ירון סולברג

  , להבין את זה  :יפעת קריב

  ,שזה לא משנה מה הם ביקשו,  אני רק מנסה להסביר יפעת   :ירון סולברג

  ? למה זה לא משנה  :יפעת קריב

  .  תני לי רק להשלים את המשפטים   :ירון סולברג

  . ברשותך, גדעון, יון ככהאי אפשר לנהל ד  :חי אדיב

 92%-בנוסף ה. 400- מתחלק לכל ה20,000אמרנו ,  זה סכום שווה לכולם8%  :ירון סולברג

 זה סכום שמחולק לפי מספר 92- מתוך ה80%כאשר , הנותרים מתחלקים

כאשר לבני . ח והיתרה זה לפי מספר ימי הפעילות" ש184,000חניכים זה 

אנחנו לא , לא. דקה, דקה חברים, מי חבר חניכים שמשלמים ד168עקיבא יש 

אלא הנתון הרלוונטי , בדקנו לפי הנחיית מועצת העיר כמה משלמים כל אחד

,  חניכים168בני עקיבא . נקודה, דמי חבר שמשולמים על ידי החניכים, הוא
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 חניכים משלמים והתנועה 435הצופים , 1680הנוער העובד והלומד 

  . יכים חנ2,338סך הכל . 55המסורתית 

 אנחנו 2,338- מחלקים ל184,000אם לוקחים את הסכום שאמרנו , עכשיו    

כמה שווה כל חניך לצורך מתן , מקבלים בסופו של דבר חלוקה לפי מפתחות

בני עקיבא . שהונח בפניכם' אותו נספח קולואז אנחנו מגיעים . התמיכה

בני עקיבא זה בגין ימי הפעילות של , 13,222הסכום בגין מספר החניכים הוא 

 30,000 שאמרתי בהתחלה בסך  הכל 5,000-הסכום בסיס של ה, 12,690

  .שקלים

, ח" ש132,216מספר חניכים מזכה אותם בסכום של , הנוער העובד והלומד    

סך .  סכום הבסיס5,000- ועוד ה12,690ימי הפעילות מזכה אותם בסכום של 

  .  שקלים149,905הכל 

 12,690ימי הפעילות , ח" ש34,234-זכה אותם במספר החניכים מ, הצופים    

  .ח" ש51,924סך הכל וב, 5,000וסכום הבסיס 

  . 4,328לגבי התנועה המסורתית שמספר החניכים שלהם נמוך זה     

זה . זה היה לי מאוד חשוב מה שאתה אומר, לא, זה בעצם בא ואומר,  לא  :יפעת קריב

בחניך בתנועת נוער לשנה בעצם בא ואומר שהשקעה של עיריית הוד השרון 

  .חישבתי עכשיו תוך כדי שדיברת.  שקלים89היא 

  ?מה את רוצה להגיד מהנתון הזה: אביאל אברמוביץ

  . שזה נורא מעט  :יפעת קריב

  ?מה הקשר אבל עכשיו: אביאל אברמוביץ

  . זה נורא מעט, הולכים לאשר תקציב?  מה הקשר  :יפעת קריב

מישהו רוצה , לגבי תנועות הנוער.  שאת אומרתהבנו את מה, בסדר יפעת  :חי אדיב

  ?להוסיף עוד מילה

  ?כמה קיבלו שנה שעברה תנועות הנוער, אפשר עוד נתון אחד אם יש פה   :יואב רוזן

    היהתשלום בפועלה 2007-בו₪  אלף 375 היה 2008- בפועל בתשלום   :ירון סולברג

  .₪ אלף 300                         

 רציני לנסות לא , מכובד, עילאי,חנו לא יכולים לעשות מאמץ עליוןאנ   :יואב רוזן
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  ... לפגוע

קשה , אנחנו לא נגיד להם לא, אנחנו לאור הנוער הנחמד והיפה שעומד מולנו  :חי אדיב

אבל , ר ועדת הכספים יבדוק מאיפה מביאים"ולכן מה שאני מציע שיו. מאוד

בדוק עוד פעם מה אפשר והיועץ המשפטי י, זה משבש את כל הקריטריונים

אבל אנחנו נראה איך מגדילים את הסל . לעשות עם התבחינים והקריטריונים

אבל אנחנו בואו נאשר את מה שיש קודם כל ונעיר הערה לפרוטוקול . הזה

נאשר תוספת כזו בהתאם , שלישיבת הכספים שתהיה בעוד כחודש ימים

  .לועדת כספים

  ) צעקות-מדברים יחד (

ועכשיו מתחילים ברמה ... אנחנו רוצים ללכת להצבעה, ו נעשה סדרבוא  :חי אדיב

  ... לא לא לא, האישית

  )מדברים יחד(

  .התחלנו טוב אז בוא נסיים, בואו נשמור על תרבות דיון, שנייה  :חי אדיב

  )מדברים יחד( 

אני . אבל אני רוצה להגיד פה, הכלממהרווחה ומהדת ו, אכפת לנו מהנוער  :חי אדיב

רק , אבל? מה לעשות, אני רואה את הילדים אני נמסכי כש,  לנועראמרתי גם

  .בואו נשים את הדברים על השולחן, לא, לא לא לא, רגע

  ,הוא נמס לילדים שנמצאים פה וגם שלא נמצאים פה   :דובר

בדת יש ילדים , ברווחה יש ילדים ונוער, בספורט יש ילדים ונוער, אבל יש  :חי אדיב

  , ולכן אני אומר לכם. מירה מסוימתאבזה ונוער ולכן יש 

  .תגדיל את סל התמיכות   :דובר

לכן בוא נאשר את מה שיש ואחרי זה . אני אגדיל את סל התמיכות, שנייה  :חי אדיב

, כשנתמודד עם התקציב ונקצץ במשרות ונקצץ בשכר גם ונקצץ בכמה פעולות

ד הערה אבל להעיר לכל אח, אני מציע לכולנו. אתם תגידו איפה על חשבון מה

לכן קל להגיד תעלה . חבל על האויר, משיך לתפקד בצורה קצת יותר שקטהנ

, זו תקופה לא קלה, פשוטולכן זה לא . השאלה היא מאיפה ועל חשבון מי

אנחנו הולכים אחורה בתקציבים לפחות שנה , ולכן אמרתי כאמירה כוללת
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אין מה . הבעוד שנה נהיה שנתיים אחור, אם לא נלך שנה אחורה. אחורה

גם אצלנו בבית אנחנו , ואם לא נבין את זה כולנו. צריך להבין את זה, לעשות

וכל הילדים פה יש להם הורים ', וגם עם הילדים עושים קווץ' עושים קווץ

ואנחנו חזרנו , זה המצב, זו המערכת. ולכן צריך להבין' שגם עושים קווץ

זה לא עניין של  . וןשנה אחת התייעלות לא קורה אס. 2007אחורה לשנת 

אותו נוער מקבל תקציבים בנושא החינוך , באותה נשימה, מדיניות

  .ונמשיך השנה להשקיע, והבגרויות ואנחנו משקיעים המון כסף

  ?אפשר להצביע ניצה, מי בעד, תנועות הנוער בוא נרים יד, לכן רבותי                       

  )מדברים יחד(

  .ר את תנועות הנועראנחנו רוצים לאש  :חי אדיב

  . סליחה חי לפני שמצביעים תבהיר  :יפעת קריב

  .אנחנו מצביעים, נגמר הדיון, שנייה שנייה  :חי אדיב

  ? על מה מצביעים  :יפעת קריב

  .ועדת הכספיםקיבלתי את ההערה שלך נבחן את זה ב  :חי אדיב

  . כמו שאתה אמרת2007בואו נצביע על תמיכות    :דובר

יש . אתם אל תערבבו את הדיון, רבותי תקשיבו, אמרתי, מרתי כלוםאני לא א  :חי אדיב

ביקשתם לא רוצים ספרים קיבלתם , קיבלתם ספר עב כרס, פה פרוטוקול

. עשינו את כל מה שאתם רוצים ואתם לא קוראים את מה שכתוב. טדיסק

 על תנועות הנוער לפי מה שמופיע צביעיםאנחנו מ. תעשו שיעורי בית תחזרו

  ...לכםאצ

, םשכולכם קיבלת' הסכומים המפורטים בנספח קו אני מעלה להצבעה את   :ניצה משה

  ?מי בעד. זאת ההצבעה

 
 מתן תמיכות לתנועות הנוער – נספח קו':

 הצבעה: 

 10 בעד – חי אדיב, יגאל שמעון,  יחיאל דמארי, אלי טימור, אביאל אברמוביץ, 
וחיים שאבי,    גדעון סעדימשה ארז , נדב דואני,                 נעם פעיל  

.אמיר כוכבי, יפעת קריב,   יואב רוזן-  נגד    3  
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===================================================== 

 החלטה מס'35/09 –  מתן תמיכות לתנועות הנוער:

,69 – 67' עמ(, 20.1.09 מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי מיום   
סעיפים 12–22), כי סך התמיכה לכל אחת מתנועות הנוער יהיה כמפורט במסמך 

 המסומן כנספח קו'.
================================================ 

  )מדברים יחד(

  .תודה, אושרו' בנספח קולתנועות הנוער  הסכומים שפורטו   :ניצה משה

  .יוסי בייר. הנושא הבא חינוך  :נתן אברהם

י זו עמותה "עמותת מד, י"ה שאנחנו דנים עליה היא עמותת מדהעמות  :יוסי בייר

עם זאת היא גם מקבלת . שפועלת בעיקר בקרב הנוער המסורתי הדתי בעיר

המטרה היא . לשורותיה ולעבודה היומיומית גם נוער חילוני בתוך המערכת

הם .  המערכתכמובן יצירת מקורות תעסוקה לבני הנוער ולתלמידים בתוך

בתוך , הם מפעילים פעילויות בחופשות,  פעילויות בחגים,רוניםמפעילים צה

מסובסדת בחלקה על , פעילות שהיא מאוד מבורכת. המערכות השונות בעיר

כך שהם , ידי גרעינים בתנועות כאלה או אחרות שעובדות בעיר כולה

גם צהרונים וגם פעילויות , מצליחים גם להוזיל מחירים ולתת גם קייטנות

  . ות לתלמידים במחירים יחסית נמוכיםחגים מיוחד

  )מדברים יחד(

זו עמותה שכרגע אין לה , י"אני רוצה להעיר הערה לגבי מד,  סליחה  :יוסי בייר

כרגע אין . עמותה שהיתה בתחום הדת עברה לתחום החינוך. תבחינים

  .תבחינים וההחלטה היא על פיקס פרייס לגביה

  ?תאם להמלצות הצוות המקצועיי בה" מי בעד מתן תמיכה למד  :ניצה משה

 
 מתן תמיכות לחינוך – מד"י – מרכז דתי יישובי:

 9 בעד – חי אדיב, יגאל שמעון,  אלי טימור, אביאל אברמוביץ, נדב דואני,
וחיים שאבי,  יפעת קריב,               משה ארז   גדעון סעדי  

  .יואב רוזן ו יחיאל דמארי-  מנעו  נ2
     =============================================== 

 החלטה מס'  36/09-מתן תמיכה למד"י:

, 77' עמ(, 27.1.09את המלצות הצוות המקצועי מיום  מועצת העירייה מאשרת   
. י מרכז דתי יישובי"מד  - 6' מסבבקשה חלטה ה, )45-48סעיפים   

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

  .אושרה 27/1-בהתאם להמלצת הצוות המקצועי מה, י"צבעה בעניין מדהה   :ניצה משה
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העמותה הזו לדעתי כל . מכיר את העמותה הזולא אני . אני רוצה להתייחס   :יחיאל דמארי

אני , סליחה, אני לא יודע אם. פעם מתחלפת וכל פעם יש שמה אנשים אחרים

, לכן אני הצבעתי נגדאז , אני לא כל כך זה. לא יודע אם יש לה פעילות רצופה

, אבדוק אותה אם היא עובדת או לא עובדתאני ? חי אתה שומע... אולי אני

אני אצביע ... לא יודעת אם היא באמת עומדת ויחים ממנהומה אנחנו מר

  ... כרגע אני יודע שהעמותה הזו, בעד

  )מדברים יחד(

  .י היא צריכה לעמודלפחות במה שאני מבחינתהעמותה הזו היא לא עומדת    :יחיאל דמארי

  . הלאה יוסי. תודה, נרשם בפרוטוקול. קיי.או  :חי אדיב

עמותה ותיקה ,  עמותת התרבות שהגישה לקבלת תמיכות היא עמותת מופת  :יוסי בייר

, כשאנחנו מדברים על הצגות, למעשה כמעט פעולות התרבות. שפועלת בעיר

רון מתקיימות תבימכשאנחנו מדברים על פעילות לילדים בתוך המבנה של 

, תיאטרון, סדרות של פעילויות, יש לה סדרה של. באמצעות עמותת מופת

היא עובדת על קהל . מועדוני ימי שישי, מועדוני זמר, קונצרטים לילדים

ובסך הכל באמת מאפשרת פעילות . גדול בכל התחומים, מינויים רחב מאוד

  . תרבותית לצרכני התרבות בעיר כולה

 אני חייב לציין שחוץ מזה העמותה משכירה גם את האולם ,אנחנו חייבים     

החלפת , ו ברקונרכש,  בוצעו שיפוצים במקום2008בשנת . לפעילויות נוספות

 אבל ,הושקעו בכניסה כספים נוספים, חדר אמנים, צביעת הבמה, מסך קדמי

נכונה מאוד . זה בסך הכל אני חושב שהפעילות שלהם היא חיובית מאוד

  . תוטובה למערכ

  יש עוד עמותות שאתה מכיר של תרבות שלא הגישו בגלל סיבה זו או אחרת   :אלי טימור

  ?את הבקשה לתקציב

  .לא מוכרות לי עמותות אחרות בנושא.  הגישה רק מופת. לא מוכר לי  :יוסי בייר

  ,איך בעצם מגיעה תמיכה  :יפעת קריב

אנחנו ,  בדבריו הקודמיםדבכרגע כמו שציין נ, סליחה דקה,  אנחנו כרגע  :יוסי בייר

כרגע אנחנו פועלים יחד . פועלים להקמה של עמותה של עמותת אמנים בעיר
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המטרה היא באמת להרחיב ואני מאמין שלקראת שנה . עם תזמורת מסוימת

  . עמותות נוספותגשוהבאה יו

אני מציע שגם יכתבו בתבחינים כמה זמן עמותה מהרגע שהוקמה כמה זמן    :דובר

  ,לפעולהיא צריכה 

  .שנתיים לפחות כדי להוכיח רצינות בפעילות שלה, ודאי,  ודאי  :יוסי בייר

, זאת אומרת מה זה בעצם? במה באה לידי ביטוי התמיכה העקיפה,  אחת  :יפעת קריב

  ?2008כמה כסף הם קיבלו בשנת , ושתים? איזה סוג של תמיכה

  . אלף390   :נתן אברהם

  ?ם וגםג, גם כולל תמיכה עקיפה  :יפעת קריב

  . לא  :יוסי בייר

ביחד בתקציב זה הופיע ,  דמי השכירות210 תמיכה ישירה ועוד 520 זה היה   :ירון סולברג

וכמו כל יתר העמותות שולמה ,  תמיכה עקיפה שולם210בסופו של דבר . 730

 ואכן זה הסכום שהתקבל , מאותו סכום אחר75%תמיכה ישירה בשיעור של 

  ,בתמיכה ישירה

  , אלף390   :יוסי בייר

 ועוד התמיכה 260 השנה מדובר על התמיכה הישירה שהיא בסכום של   :ירון סולברג

  . כל התמיכה כחצי מיליון סךכך שזה בסך הכל, 241-העקיפה צפויה לגדול ל

  ?שהתמיכה העקיפה מה זה שכר דירה בהתאם   :יפעת קריב

  .דמי השכירות, בדיוק,  דמי שכירות  :ירון סולברג

  , זה חלק מה... בבמה יוסי הזכיר שהשקיעו השנה  :אלי טימור

  .זה עקיפה,  זה עקיפה  :יוסי בייר

  ,... שנה שעברה היו נושאים של בטיחות שהעירייה  :ירון סולברג

  ,בעתיד, אה, בהתאם לכך מהתקציב הזה או שזה התקציב  :אלי טימור

 מועצת העיר אמרו חברי, כרוןירק מהז,  בסופו של דבר למיטב זכרוני  :ירון סולברג

הבטיחותיים שהושקעו במקום יבוא בנוסף לתמיכה  הנושאים שהסכום של

  .שהוחלט עליה

נגיד שבתנועות נוער לא כתוב . באמת שאני אבין, ירון רק לצורך הבנה   :יפעת קריב
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  , תמיכה

  )מדברים יחד(

ין זה מעניונוער הלמשל היא העירה פה על תנועות , אני רוצה להבין, ירון   :חי אדיב

מבנה שלם עולה מיליון , הנוער העובד והלומד עכשיובעבור הבנייה , אותי

  ,אני לא יודע כבר כמה, מיליון דולראו , שקל

  , זה בהקצאת קרקע  :ירון סולברג

  ?זה לא נכנס לתמיכות העקיפות. אבל אני בונה עכשיו. לא משנה  :חי אדיב

  ,84בשנת . ככה.  לא  :ירון סולברג

  .ףזה גם כס  :חי אדיב

שהוא באמת כלל ,  היה חוזר הראשון של תמיכות84בשנת ,  סליחה סליחה  :ירון סולברג

בעקבות . 'וכובמבנים  שימוש ,עקיפותה ,בעצם את כל התמיכות הישירות

,  להכינו הוחלט על נוהל הקצאת קרקע שלקח כמה שנים97-צ בלומנטל ב"בג

 להקצאת קרקע  מאז בעצם כל מה שקשור. הקצאת קרקעוכן נוהל ה2001-ב

אם . ולכן זה לא בא לתוך התמיכה העקיפה, ובתחום מבנים זה במסלול אחר

  , או לכל עמותה אחרת,אתה מקצה לעמותת תנועת נוער

  ... אבל זה מאמץ עירוני של  :חי אדיב

  )מדברים ביחד(

המבנה של הנוער , הדוגמה. חי רק כדי להבין, כדי להמשיך את השאלה, חי   :יפעת קריב

  ?  על זההשכירות הם משלמים,  והמבנה של הצופיםהעובד

אם היינו מבקשים את זה זו היתה תמיכה של מאות אלפי . הם לא משלמים  :חי אדיב

  . שקלים

 , בזמן הקרוב,תוך שלושים יוםאתם אישרתם אישור עקרוני של ההקצאה וב  :ירון סולברג

שהחלטתם צריך לבוא בפניכם המערכת ההסכמית עם שלושת תנועות הנוער 

להקצות להם את הקרקע אתם תרימו את היד ותאשרו את שלושת 

  ,..... ששם יהיה כתוב וההסכמים אתם

  .מה שאישרנו לפני שתי ישיבות אני חושבת. תודה   :יפעת קריב

  .נכון  :ירון סולברג
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  , הצוות המקצועיבהתאם להמלצותהתרבות אני מעלה להצבעה את נושא    :ניצה משה

  ? מי בעד. 51 עד 49סעיף , 27/1/09- מיום ה                        

 

 מתן תמיכות לתרבות – מופ"ת:

  הצבעה: 13 בעד פה אחד – 
, יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון,                 חי אדיב  

יואב רוזן , משה ארז, נדב דואני,  נעם פעיל,                 אביאל אברמוביץ  
אמיר כוכבי וחיים שאבי,            גדעון סעדי       

=================================================== 
 החלטה מס'  37/09–תרבות – מופ"ת:

, 77-78' עמ( 27.1.09מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי מיום 

.ת" עמותת מופ– 3'  החלטה בבקשה מס-,)49-51סעיפים   

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

  )מדברים ברקע(

  .עוברים לתמיכות בדת:        ניצה משה

שלצערנו , הוגשו הרבה בקשות של עמותות דת,  השנה הוגשו הרבה מאוד  :יוסי בייר

כמעט כולן הגישו את הבקשה , הרב כמעט כולן בעצם הגישו את הבקשה

למרות שפנינו וחזרנו ופנינו . טפסים חסריםמאוחר ולא בזמן עם הרבה מאוד 

, לא קיבלנו את הטפסים ולא קיבלנו את ההשלמות ולכן אי אפשר היה לדון

והוחלט באיזשהו שלב שמפסיקים עם הסיפור עוברים לדיונים ולא מקבלים 

  .ר את הבקשותתיו

 ותחום אחד של כוללים ותחום שני בדת ז. הבקשות כללו שני תחומים    

  .בותפעילות תר

  ,... הכולליםהאם במסגרת,  יש לי שאלה  :נועם פעיל

? קיי.או,  אם היית נותן לי לדבר אולי היית מקבל את התשובות עד הסוף  :יוסי בייר

, זה נבדק. תחום אחד זה הכוללים והתחום השני זה פעילויות דת בתוך העיר

ם גם לזה וג, יש קריטריונים שמועצת העיר אישרה בשנת העבודה הקודמת

בדיקות שנעשו בשטח על ועל סמך אותם קריטריונים ועל סמך אותם , לזה

  . אושרה התמיכהידי המפקח

אני חייב לציין שבכל ביקורת נעשות לפחות שתי ביקורות במהלך השנה לפני     

, נבדק הנושא של הרישום. שניתנות ההמלצות לכל עמותה ועמותה בנפרד
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 האם זה באמת עונה .נבדק מה נעשה שם, נבדק אחוז ההשתתפות

  . כמו בסעיפים הקודמים,לקריטריונים ולבקשה הקודמת

  ? האם תלמידי הכוללים הם תושבי העיר  :נועם פעיל

אבל עכשיו אני חייב .  יש ביניהם כאלה שהם תושבי העיר ויש ביניהם שלא  :יוסי בייר

 אף כולל לא מקבל לומר שהשנה אם אני לא טועה ואם אני זוכר טוב

  ...תמיכה

  )מדברים יחד(

מועצת העיר מאשרת את המלצת הצוות .  אני מעלה להצבעה את נושא הדת  :ניצה משה

  ? מי בעד. 64-67 בדף 1-11המקצועי כמפורט בסעיפים 

 
 מתן תמיכות לגופים שפועלים בתחום הדת:

 

 הצבעה: 11 בעד -  חי אדיב, יגאל שמעון,  יחיאל דמארי, אלי טימור, נדב דואני,  
,חיים שאבי, משה ארז,  יפעת קריב, נעם פעיל,                      אביאל אברמוביץ          

.                             ואמיר כוכבי  

     גדעון סעדי ויואב רוזן- נגד 2               

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

:ועלים בתחום הדת תמיכות לגופים שפ– 38/09' החלטה מס  

,67- 64' עמ (20.1.09מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי מיום   
 – 7'  בקשה מס,  משען לתלמיד אופקים– 4' החלטות בבקשה מס ,)1 -11סעיפים 

.  יד רפאל– 5' בקשה מס, קהילת יונתן  

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

  . אני מצביע בעד עמותות הדת האורתודוכסיות. ביע בהסתייגותאני מצ  : ארזמשה

  .  עם הסתייגות, אני בעד  :נועם פעיל

  . ושירשם לפרוטוקול שהוא רוצה להגדיל לתנועה הרפורמית  נועם אתה בעד  :ניצה משה

  . אושרו11 עד 1                          התמיכות בנושא הדת כפי שפורט בסעיפים 

צריך   ..., וראש העיר אתה בראשם,השרון-הוד עיר לב אני חושב שזה יום עצו  :גדעון סעדי

היום אתה נותן ,  שאתה מייצג את הדתיים הלכת לכל מקום,להתבייש

,  שקל2,000לכמה עמותות דתיות אתה נותן ,  שקל30,000לקהילת יונתן 

  ,אני חושב.  שקל7,000

  ,אל תהיה פופוליסט  :דובר  

אני חושב שמה , אני חושב שזו תעודת עניות.  אותי עכשיו"דליקת" אל   :גדעון סעדי
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הדתיים  החרדים , הם לא התומכים שלי, שקורה פה בעיר יש איזושהי מגמה

אני , הכוללים לא תמכו בי אז זה מראה שזה לא פופוליסט, לא תומכים שלי

יש לך את נועם פעיל מנגן לך , ראש העיר עשה באמת יפה מאוד. לא פופוליסט

אבל אני ,  ובמוזיקהניגוןסליחה מדבר אתך ב, בקלרינט ויש לך את כל ה

אני , אתה חבר שלי, חושב שרוב הציבור בעיר עם כל הכבוד לנועם ידידי

  . אורתודוכסי גם שהם לא חובשי כיפהזה ציבורחושב שרוב העיר 

  .זה לא נכון,  אני מצטער  :נועם פעיל

  )מדברים יחד(

יפעת את , יפעת, מי שחושב שאורתודוכסי זה כיפה וזקן, ד עם כל הכבו  :גדעון סעדי

קודם כל יש לך קול נעים ואת גם . אני משתדל לא להפריע לך, מפריעה לי

  .נראית טוב אז אל תפריעי לי

  . תודה רבה  :יפעת קריב

  )מדברים ברקע( 

. דוכסיהוא אורתו, לא כל מי שיש לו כיפה וזקן הוא שייך, רבותי,  בכל אופן  :גדעון סעדי

כל מי שלא הצהיר על עצמו רפורמי או , למעשה כל מי שהיום במדינת ישראל

, אין לי, מבורכת ככל שתהיה ואין, כל מי שלא נמנה על הקהילה הזאת

 99%עדיין , זכותם לעשות את מה שהם מאמינים ואיך שהם מאמינים

, הילדים, ההורים, יה בהוד השרון היא אוכלוסיה אורתודוכסיתימהאוכלוס

כרות שלהם ובכיפור וראש השנה עדיין זסליחה בחג ובה, שבשבת, הנכדים

מעדיפים ללכת ולמלא את בתי הכנסת האורתודוכסים וזו הראייה לגברתי 

נלך ביום . שאומרת שהקהילה הרפורמית היא יותר גדולה, חברתי יפעת

נלך ביום כיפור ונראה את בתי הכנסת של , ארז, כיפור ונראה

, שנייה, שנייה, נלך ביום כיפור ונראה את הבית כנסת אחד, האורתודוכסים

עם כל הכבוד לכל . אבל פה גזרנו היום גזרה... ה אני יודע גם לעשות'חבר

אני חושב שעוד חברים פה , לחיים ולארז ולדמארי לפחות, החברים שלי

אני חושב אני . שההורים שלהם והם שייכים לזרם הזה, שייכים לעניין הזה

שהיום למעשה אתה טובע מטבע ואומר אמירה שלמעשה , ראש העירפונה ל
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  ,בגלל שהעמותות האלה לא הגישו בזמן והעמותות האלה

  ,גדעון, אבל החלטנו  :חי אדיב

אני מאוד מקוה שהועדה חיים . אני רוצה שזה ירשם בפרוטוקול,  שנייה  :גדעון סעדי

אלו ואני מברך אני חייב להגיד את הדברים ה, שתעמוד בראשה באמת תעשה

שהועדה שאתה תעמוד בראשה תעשה את העבודה ותתקן את העוול , אותך

העוול הזה בשביל כלל הציבור , העוול הזה זה לא של הדתיים, שוב פעם. הזה

אני מבקש שהעוול הזה , ואני אומר את זה עוד פעם לראש העיר. בהוד השרון

שהאולם זה כמו שהיה ואני חושב שאם זה לא יתוקן אני אדאג , היום יתוקן

, ותאמין לי שאני מסוגל... אני אדאג שהאולם הזה יהיה, בני עקיבא פה

  . עשיתי דברים כאלה בעבר

אתה הנציג שלהם והוא הנציג שלהם וכל , אני לא הנציג שלהם, אני מבקש    

. זהו. אני לא אפוטרופוס שלהם, אני לא לוקח עמותות. אחד פה נציג שלהם

  .תודה רבה

, אני מכבד אותו ואני, לא. אני לא רוצה לעשות דיון, אני רוצה לסכם, לא  :חי אדיב

  .אתה לא צריך להגיד לי אבל להתבייש כי אני אדם ביישן באופיי

  .יש לך עוד כמה תכונות שנעלמות,  ביישן  :גדעון סעדי

  )מדברים יחד(

מר לך ולכל אני מסתכל לך בעיניים ואו, אני רוצה להגיד לך שתקציב הדת, 2  :חי אדיב

למרות כל מה שהערת פה לכל , עלה בהוד השרון בתקופה האחרונה, הדתיים

  ,אין לנו. החברים

  ? עלה  :גדעון סעדי

  ,ר של מיליון של לבתי כנסת"יש תב. באופן מוחלט וברור ויחסי עלה. עלה  :חי אדיב

  ,ר הזה כבר" התב  :גדעון סעדי

  )מדברים יחד(

  .זהאנחנו נבצע את , שנייה  :חי אדיב

  . שנה12 הוא מחכה כבר   :גדעון סעדי

אבל מי , אין קשר בין חובש כיפה לזה כולם אזרחים טובים, הדבר השלישי  :חי אדיב
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ארז , יחד עם זאת. שלא מקיים את הוראות החוק אז שלא יבוא בתלונות

שאם יבואו וישכנעו את , וחיים שאבי העירו הערה לסדר וקיבלתי את ההערה

  . לדיוןם ישקלו בחיוב להביא את זה חזרהועדת הכספים אז ה

ואני מאוד מקווה שחיים יתקן את העוול הזה ,  מחובתי לומר את הדברים  :גדעון סעדי

  . ומועצת העיר תתמוך בזה, בועדה שהוא יעמוד בראשה

  )מדברים יחד(

  .בבקשה אביטל בר, אנחנו עוברים לרווחה:       ניצה משה

קטגוריה אחת . ם הרווחה מתחלקים לשלוש קטגוריותהתבחינים בתחו, טוב  : בראביטל

שמפעילות , עמיחי ויד ביד, חן, קליק: מתייחסת לארבע העמותות הגדולות

קליק מפעילה לנו את כל מערך . שירותים גדולים בקהילה, שירותים בקהילה

, חן מפעילה מרכז מאוד גדול לנכים וחולי נפש, המסגרות של הקשיש בעיר

  . יגים ויד ביד לילדים בסיכוןעמיחי לילדים חר

, הקטגוריה השנייה זה שתי עמותות שמפעילות שירותים קטנים בקהילה    

זהבי מפעילים מרכז למידה לילדים והליונס מפעילים מרכז . זהבי וליונס

  , ושאר העמותות זה עמותות קטנות שהמלצנו, השנה לציוד רפואי

  .ליונס לא מופיעים   :דובר

  .אבל אני מדברת על התבחינים באופן כללי, נס לא הגישו בקשהכי הליו  : בראביטל

  .לא הגישו. כספיםהיבדקו עם ועדת יגם הם   :חי אדיב

והקטגוריה השלישית זו קטגוריה של עמותות שפועלות בקהילה ואנחנו   : בראביטל

חושבים שצריך לתת להם איזשהו סכום אפילו הקטן ביותר בשביל לעודד 

  , ניצה, אתם רוצים.  זה מאוד בגדול לגבי התבחיניםאז. את הפעילות שלהם

מועצת העיר מאשרת את המלצות הצוות :  אני רוצה להקריא לגבי הרווחה  :ניצה משה

. 'ורה'  בהתאם למפורט בנספח רד52-83 סעיפים 27/1/09-המקצועי מיום ה

  ? מי בעד

  )מדברים ברקע(

מחזיק , ר"אני רוצה להתייחס כיו, סליחה רגע,  אני רוצה להתייחס לנושא  :יחיאל דמארי

מה . אני רוצה רק להגיד לכם שנעשית עבודה באמת קשה מאוד, תיק הרווחה
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ששמה , מה שצריך בעצם לחזק את הנושא של הרווחה זה כוח האדם, שאני

לא מספיקות לקבל את מענה , רב העובדות סוציאליות עובדות בחצי משרה

  .י בעיות שישנןהטלפונים ומענה ביקורי הבית וכל מינ

, לבדוק את הנושא הזה, אם אפשרי, אני הייתי פה באמת מבקש מראש העיר    

, ה'חבר. איך אפשר במקום הזה להכניס כוח אדם ולהגדיל קצת את התקציב

הרבה , הרבה איומים, הרבה צרות, אין לכם מושג כמה שיש שם הרבה עבודה

  .כל מיני בעיות

יותר לא מחזיק את , ך אותם כי אני לאאני רוצה בהזדמנות זו לבר, לכן    

  ,אז אני. כבר התעייפתי ממנו, התיק הזה

  .הזדמנות טובה להגיד לך תודה  :חי אדיב

באמת להגיד לה הרבה תודה עבור ,  ולהגיד באמת לצוות ולראש אגף הרווחה  :יחיאל דמארי

ואני ,  שנים יפה בצורה מאוד יפה5-6שיתוף הפעולה שעבדה אתי במשך 

  .תודה רבה, לתפקד כי אנחנו הולכים לעשות כמה דברים יחדממשיך 

  ?יפעת רצית להגיד משהו. תודה רבה  :חי אדיב

שדווקא שירותי , קודם כל להתחבר יחיאל דווקא לדברים שלך ולהגיד,  כן  :יפעת קריב

הרווחה זה אחד הנושאים שבעיר שבעצם הם יותר מקצועיים מאשר עמותות 

י חושבת שבנושא הזה צריך להקצות משאבים ואנ. וולונטריות שעובדות

כי מהניסיון האישי שלי בעבודה לצד הרווחה כמתנדבת , הרבה יותר גדולים

אנחנו תמיד מוצאים , בארגונים ההתנדבותיים שאני חברה בהם פה בעיר

. הישחסרים תקציבים ושהתקציב לא מספיק ביחס לדרישות של האוכלוסי

הווה אומר , ון כלכלי ושל משבר כלכליאם אנחנו נכנסים לתקופה של מית

ואני חושבת . שהרווחה יצטרכו הרבה יותר משאבים והרבה יותר תקציבים

תקציבים שאנחנו , שיחסית מההיכרות שלי עם רשויות מקומיות אחרות

אולי לא ביחס למה שכתוב בנייר , ים להם הם תקציבים מאוד קטניםבמקצי

זה סכומים ממש ,  שקל700,000שקל  600,000אבל תקציבים לעבודה פר שנה 

  . ממש נמוכים

, בנוער לא? איפה את רוצה לקצץ, אני רוצה לדעת איפה את רוצה לקצץ   :נדב דואני
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  .להוסיף, אה? איפה לקצץ. בספורט לא, ברווחה לא

  .להוסיף?  מה פתאום לקצץ  :יפעת קריב

  . אמיר. שמעתי. קיי.או, כן  :חי אדיב

את יכולה . משפט האחרון שאביטל אמרה על העמותות הקטנותעל ה,  שאלה  :אמיר כוכבי

  ?לחזור על הדברים

  , כדוגמת, כדוגמת קשב, יש עמותות כדוגמת רוטרי,  כן  : בראביטל

  .אני לא מבין?  איך רוטרי זו עמותה  :נדב דואני

  ? איך מה  : בראביטל

  ,זה לא?  איך רוטרי זו עמותה  :נדב דואני

  )מדברים יחד(

  . רוטרי זו עמותה   : בראביטל

  .גם ליונס זה מועדון חברים:              דובר

  .גם ליונס זו עמותה:     נתן אברהם

   בעולם1רוטרי זו עמותה מספר    :יפעת קריב

  ? מה אתה שואל  : בראביטל

אני לא מבין למה אני צריך לתת למועדון ? אני לא מבין למה זו עמותה,  לא  :נדב דואני

, ליונס צריך מלא כסף. אני לא מבין את האבסורד הזה, חברים כסף כל הזמן

. אני אומר את דעתי, ה'חבר. יש עמותות שצריכות יש עמותות שלא צריכות

  .אני חושב שיש בעיה לחלק למועדוני חברים כסף

אנחנו מוכנים , בסדר, למרות שאני מכבד את דעתך אז הערה, עודד בונה  :חי אדיב

אמיר רצית להגיד . קיי.או, אבל, עיר על זהתמיד שווה לבדוק ולה, לשקול

  .משהו

משהו שלא התכוונתי זה נגיד כנפיים , אני אמקד,  השאלה שלי לצורך העניין  :אמיר כוכבי

, מוציאה שם די טוב לעיר בכל מקום,  שהיא עמותה מקומית קרמבושל

זו עמותה שהוקמה על ידי צעירה הוד ? מה זה, ראיתי אותה בבאר שבע

התקציב הזה זה התקציב שהם . היא מקדמת אותה ואת העירהשרונית ו

  .ואני  אומר לא ראיתי בגלל זה אני שואל, ביקשו או שזה מה ש
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  ?מה שהם אמורים לקבל,  מה  : בראביטל

כל אחד יכול לבקש כמה . כל אחד שואל כמה הם ביקשו. בוא נעשה סדר  :חי אדיב

התקציב נגזר , תקציביש , םלואי אפשר לספק את הסחורה לכ. שהוא רוצה

גם בקדנציה הקודמת מי שהיה וגם בקדנציה , על פי הקריטריונים שאושרו

על פי הקריטריונים לפי סך הכל . ועל הבסיס הזה נגזרת החלוקה, הזאת

  ,אפשר תמיד לשנות את הקריטריונים. התקציב זה מה שקיבלו

דנציה הזאת לא השפיע על מי שנבחר בק. זה ברור וביקרנו את זה,  אין בעיה  :אמיר כוכבי

  ,התבחינים של שנה שעברה

  .2010אז אתם תשפיעו על התקציבים של שנת   :חי אדיב

שמוציאה שם טוב לעיר בכל ,  אני שואל על עמותה שהיא עמותה מקומית  :אמיר כוכבי

  .מקום ועכשיו מדווח שהיא בקשיים כלכליים ועומדת להיסגר

לאור המצב הכללי בארץ ובעולם זה ' ב,  שמעתילא' א? קרמבוכנפיים של , מי  :חי אדיב

 אבל . את זה כרגע בפעם הראשונהכי שמעתי  אבל אותי זה מפתיע,לא מפתיע

כל מה . גם זו סוגיה שצריך לבחון, שובבואו קודם כל נאשר להם ונבחן 

  ...אבל איך אמר. תאמינו לי אין לי אפשרות להתווכח אתכם, שאתם אומרים

  ". אין לי"אריך שהיה שר אוצר ,       פעם                  

  , זה לא דיון פופוליסטי לצורך העניין  :אמיר כוכבי

  .אתה צודק, לא  :חי אדיב

  , האם המצוקה שלהם,  זו שאלה מקצועית  :אמיר כוכבי

אם אתה , אפרופו, דרך אגב. היא עמותה ארצית והיא לא עמותה מקומית  :חי אדיב

זו עמותה שנותנת שירותים לכל , ה ציניתרוצה שאני אגיד לך ככה בהער

אבל אנחנו בהחלט מעריכים ומוקירים , בסדר. הערים לא רק להוד השרון

 וזה גם סוג  בינתייםזמני, הם קיבלו מאתנו איזה מקום. את העבודה שלהם

  .גם לא מעט כסףכך שזה , תמיכה עקיפהשל 

ל עמותת קליק שמבחינת ברשותך ראש העיר אני רוצה לשאול את אביטל ע  :אלי טימור

מאיזה . סדר גודל של תקציב היא כמעט חצי מסך כל התקציב של הרווחה

  ?מקום זה בא
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יש גבול . כי לא עניתי לו בעצם,  אני אענה לך וזאת תהיה תשובה גם לאמיר  : בראביטל

מסוים וכמה שתגדיל אותו בסופו של דבר תצטרך לעשות בתוכו איזשהם 

אי אפשר לתת לעמותות כל , אחד.  אני רוצה להגידשני דברים. סדרי עדיפות

אני יושבת סביב השולחן הזה והכי רוצה , גם מבחינת, מה שהם מבקשות

אבל בתפיסת עולם המקצועית שלי אני חושבת , מכולם תקציבים לרווחה

זאת אומרת אם הם . שעמותות לא יכולות להישען על תקציב עירייה

, שאנחנו צריכים לתת להם אין סוף כסףמבקשות אין סוף כסף זה לא אומר 

. והם צריכים גם לדעת לגייס כסף מהקהילה ולא לבקש אותו רק מהעירייה

אני צריכה לעשות מבחינה מקצועית איזשהו סדר , בתוך הפול שקיים, עכשיו

  .והתבחינים שיצרנו משקפים את סדר העדיפות, עדיפות

ילה מערך שלם עבור עמותת קליק מקבלת משאבים גדולים כי היא מפע    

  פרויקט היא מפעילה, היא מפעילה חמשה מועדוני קשישים. קשישי העיר

היא מפעילה המון המון , היא מפעילה מרכז יום לקשיש, של קהילה תומכת

  ? מה, עכשיו התבחינים. פעילות

  )מדברים יחד(

רבה  עמותת קליק היא דוגמה לעמותה שמגייסת חוץ מכספי עירייה עוד ה  : בראביטל

  ,כספים

  )מדברים ברקע(

 שירותי הרווחה לא יכולים לבוא כמו תנועות הנוער פה עם חולצות יפות עם   :גדעון סעדי

ואני לא אומר את זה לגנאי את , במלוא הדרם הנוער היפה שלנו, שרוכים

, מי שמכיר את העמותות. רק לצורך הציון של הזה, נועם, תנועות הנוער רק

 הלך וביקר ,מי שמכיר את עמותת חן, מועדונים מי שמטייל ב,את קליק

אסור להגיד המסכנים אבל בעלי , מי שהיה בעמיחי וראה את הילדים, שמה

כנפיים של קרמבו מי שהספיק לראות את הפעילות . הצרכים המיוחדים

ממש עם ילדים , אם בטלויזיה ובכל המקומות שהם הופיעו, שלהם

ל שכל "שוב. תקשור מה שנקראעל גבול ה? שמתקשרים אבל איך אומרים

כי , פעם באים לשמה ומקבלים הצעות מחיר ואז מתחייבים איך אפשר לעזור
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 קשה לעמוד , בריאות לכל בשינייםאנשים לא יכולים לעמוד, כמעט המחירים

ת על קעמותת רעים שציינו את זה פה שמחלקת סלי מזון ומתדפ. במילה לכל

  . דלתות העירייה ומבקשת עוד קצת זה

יש את . זה עובר כזה, אין להם פה שיבוא ויצעק פה, אין לעמותות האלו פה    

שאביטל בעצמה עם כל העבודה המבורכת שלה קורסת , הדיווח של אביטל

אבל העמותות האלו מי שיכול להיות , עבודת קודש, עושה עבודה, תחת הנטל

שים אנ. אין להם שדולות נוספות, השדולה שלהם זה מי שפה סביב השולחן

הולר ועוד כאלו 'כמו עדי אלצ,  משוגעים לדבר2-3יש שמה בכל עמותה , שמה

  , וגם בקליק וגם בעמיחי מי ש, שעובדים בהתנדבות מלאה, באמת

 אותם תמייצג, ראש העיראשת יש להם את , יש להם שדולה חזקה מאוד  :אלי טימור

ה אני יודע בכל אחת מהעמותות האל. נאמנה ועוזרת ומחלקת כל שנה

  ... מיכל,מתמודדת

  , אתה אמרת אין שדולה, יש להם שדולה  :אלי טימור

 אני מציע, אז אולי נזמין את מיכל באמת שתבוא תילחם בשבילם,  אז באמת  :גדעון סעדי

אני מציע באמת לאמת את .  כנראה שהיא לא קיבלה סדר יום.שמיכל תבוא

לגייס ,  ה הבאהאו שנדחה את זה לישיב, הבקשה של חברי הטוב אלי טימור

אבל אם היא באמת בארץ אז שתבוא באמת , כספים ממקורות נוספים

אני מכיר , היא באמת עושה עבודת קודש מי כמוני יודע, ותעשה את העבודה

... במקום שיבואו וידפקו לך על הדלת, אבל אני חושב חי. אותה הרבה שנים

, באמת מסכניםוהאנשים האלו אנשים מסכנים , לאביטל על הדלת וברחובות

  ,ואני לא הפטרון שלהם, מקבלים מהם פניות... ולא אני הפה שלהם אבל

  ,אני מסכים אתך  :חי אדיב

תן להם דגים אל תיתן , בעיות כל השנה שבמקום שתהיינה לך אבל אני חושב  :גדעון סעדי

  .תן להם חכות סליחה ואל תיתן להם דגים, להם חכות

  . חכות אני נותן הרבה.גזה לא חכה זה דסל מזון   :חי אדיב

תעשה , תעשה תוכנית חומש, תביא כסף תעשה להם סדנאות,  תעשה סדנאות  :גדעון סעדי

גם לחתוך ... גם, אבל לבוא.  תעשה להם תהליכים אני בעדcoachingלהם 



  ק.מ    00995
  12.2.09 מיום2/09'ישיבת מועצת העיר מס

   למען הרישום הטוב-"  חבר"                                             

56 

אתה עושה להם חורים גדולים בסל נופלים מוצרים ובסוף . להם את הסל

ו דווקא אני מדבר עליהם אני מדבר על לא, אז אני חושב. יוצא להם סל ריק

כולנו שדולה אחת , אני חושב שבעמותות רבותי אין פה שדולות, כל העמותות

  ,שלמה לטובת ה

 על פי צוות המקצועי קבעשה, אני מוכן לפתוח את זה לדיון קצר ולהגיד לך  :חי אדיב

 100, עכשיו.  שקלים100שלכל נזקק יהיה סל מזון של , המלצה של הרווחה

היא מקבלת או , העמותה הזאת גם נתמכת על ידי. שקלים זה רק התמיכה

והיא מקבלת . כך שהסל בסוף יהיה יותר גדולאחרים מגייסת עוד מקורות 

 שקלים זה הבסיס של 100אבל , לית בחגיםא מה שנקרא לא פורמהגם תמיכ

  .זה הכל, ואם צריך עוד ניתן עוד. התמיכה שלנו לכל נזקק

כל החברים .  שקל100,000אבל שנה שעברה הם היו עמותת רעים וקיבלו    :גדעון סעדי

המלצה ,  ומצאנו לנכון שצריך לתת להם,התחלפוחלקם ים יבינתששישבו פה 

? 14איך זה נהיה , מה, מה קרה. אפשר להוציא פרוטוקולים, של ראש העיר

  .  אחדהייתה החלטה פה ו,  שקלים היה100,000. זה נעלם, זה לא התכווץ

  ,בכל מקרה, עוד פעםועדת הכספים תבדוק את זה   :חי אדיב

הם צריכים ?  או לשומרי משקל" מוריתימרז"מה הם נכנסו ל,  מה קרה  :גדעון סעדי

  .להמשיך לאכול

אנחנו נאשר להם את מה שיש ונעלה , לבקשתך גדעון, לבקשתך, גדעון גדעון  :חי אדיב

  ,לדיוןאת זה לדיון נוסף בועדת כספים שתביא את זה 

  . אבל אני לא מדבר רק עליהם אני מדבר על הרווחה  :גדעון סעדי

אני מדבר על המזון . על הרווחה בגדול אני לא רואה איזה בעיה קיצונית  :חי אדיב

  . שווה בדיקה, שווה בדיקה, אפשר

אבל ,  מי שלא מגיע לו שלא יקבל....ושוב פעם,  הרווחה כדאי להשקיע בזה  :גדעון סעדי

  . זה הכל. ע לו שיקבלמי שמגי

  .קיבלתי את ההערה, גדעון. קיי.או. זה שווה בדיקה מחדש  :חי אדיב

  ... מדברים על זה,  מדברים על להוסיף כסף לרווחה  :גדעון סעדי

  .ועדת כספים תדון על זה  :חי אדיב
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  .אני רוצה להיות מוזמנת לדיון:      יפעת קריב

  

  

 יכול להיות שהיית  היית מחזיקה את תיק הרווחה אזאם. את מוזמנת תמיד:          חי אדיב

  ...מוסיפה 

 מועצת העיר מאשרת את : את ההחלטה הבאהאני רוצה להעלות להצבעה   :ניצה משה

  לפירוט  בהתאם52-83 סעיפים 27/1/09-ת הצוות המקצועי מיום הוהמלצ

 27/1/09ובעניין עמותת אל סם החלטה מיום ' ורה' הסכומים בנספח רד

  . ח" ש150,000 להמלצות בסך של 43- ו42פים סעי

  ...מה קפצת מהרווחה,  רגע  :גדעון סעדי

  ...זה שייך לרווחה:     נתן אברהם

   ? ההצעה  בנושא השירותים החברתיים כפי שהעליתי אותהמי בעד   :ניצה משה

 

 הצבעה: 13 בעד פה אחד – 
,  אביאל אברמוביץ, ריביפעת ק, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב

אמיר כוכבי וחיים שאבי, גדעון סעדי, יואב רוזן, משה ארז, נדב דואני, פעיל  

================================================= 
 החלטה מס' 39/09 – תמיכה בגופים הציבוריים הפועלים בתחום השירותים החברתיים -  

,78-83' עמ( 27.1.09המקצועי מיום מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות   

כי סך התמיכה לכל אחת מהגופים הציבוריים שפועלים בתחום ,)52 – 83סעיפים 
השירותים החברתיים יהיה כמפורט במסמך המסומן כנספח רד' וכמפורט במסמך 

 המסומן כנספח רה'.
=============================================== 

 
           הצבעה את התמיכה לאל סם בהתאם להמלצות הצוות אני מעלה ל: ניצה משה

:המקצועי                     

 

 הצבעה על התמיכה ל"אל-סם": 13 בעד פה אחד – 
נעם , אביאל אברמוביץ,  יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב

ר כוכבי וחיים שאביאמי, גדעון סעדי, יואב רוזן, משה ארז, נדב דואני, פעיל  

===================================================== 
 החלטה מס' 40/09 – אל סם:

 

,76' עמ( 27.1.09מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי מיום   

. ₪ 150,000. -  על סך )42 – 43סעיפים , 1' בבקשה מסהחלטה   

===================================================== 
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אנחנו עוברים לעמותות .  התמיכות לרווחה אושרותודה רבה, פה אחד:    ניצה משה

  . הספורט

  . מנהל מחלקת הספורט–דור - ק בןיאיצ:   נתן אברהם

זה ,  בני נוער1500-שמאמצות בתוכן כ, בספורט יש לנו שלוש עמותות גדולות  :ורדאיציק בן 

גשנו לתת בימעבר לכך פעם ראשונה אנחנו . הכדורסל והכדורעף, הכדורגל

יש את אליצור אלון . עם כל הבעיות שיש במתקן, תמיכה לעמותות השחייה

ומעבר לכך יש את עמותת השחייה בית ברל הוד ... בכדורעף שמקבלת תמיכה

לא , השרון שהיות ורוב המשתתפים והפעילים בה לא גרים בהוד השרון

את התמיכה שפעם היא ,  העמותה בקשתתה לנו ברירה אלא לבטל אתיהי

  .קיבלה

  ....גם היא איחרה בעצם   :דובר

  ..היא החזיקה את השחייה בעיר ולאט לאט  :איציק בן צור

אני חושב שמועצת . ברשותך, אני רוצה להגיד איזה משהו אדוני ראש העיר  :נדב דואני

, כוללר הועדה לספורט אלי טימור חייבים להוביל מהלך עירוני "העיר ויו

  . בהוד השרון לעמותה אחתשיאגד את כל עמותות הספורט 

  .אסור, אסור  :ורדאיציק בן 

  . ברעננה זה קיים. אחת  :נדב דואני

  .אסור  :ורדאיציק בן 

ברעננה אני יודע . תן לי רגע לומר את הדברים ואני אשמח לשמוע, דקה דקה  :נדב דואני

אני . מתעסקת בנעריםיש עמותה ש, בנערות, שיש עמותה שמתעסקת בנשים

פיקוח מאוד ' יאפשר לנו א, חושב שאיגוד של כל העמותות לעמותה אחת

אני חושב שזה דבר מאוד מאוד , מאוד מדויק ומדוקדק לאן כל שקל הולך

ואם אנחנו מתקצבים את . אומרים בעל המאה הוא בעל הדעה, חשוב

  . זה אחד, העמותות אנחנו צריכים לדעת לאן הכסף הולך

אני חושב שאנחנו כרשות , סליחה נועם, אני חושב שאנחנו כרשות,  שנידבר    

יכולים לתת לאותם הורים שהילדים שלהם פעילים במספר ענפים בספורט 

כיום ילד שפעיל בכדורסל וילד שפעיל בכדורעף , אולי אפילו הנחה מסויימת
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ך ולכן אני חושב שזה מהל. לא יקבל הנחה מכיוון שזה שתי עמותות נפרדות

  ...עירוני כולל שיחסוך לנו הרבה כסף ויעזור המון המון בסופו של דבר

 לעשות בחינוך הלא אולי זה יכנס במסגרת החברה הכלכלית שאנחנו חולמים  :חי אדיב

  ,...פורמאלי

  ? אני שואל מה ההבדל בין האיגוד הזה לאגד את כל תנועות הנוער ביחד   :אלי טימור

אתם . אין לכם שליטה על העמותות, כם שליטה על העמותותאין לאלי אבל    :ירון סולברג

 או שאתם מאגדים את כל "כובשים את סוריה"לא יכולים להחליט שאתם 

  .העמותות

  ?למה לא   :דובר

  ? למה ברעננה עשו את זה  :נדב דואני

אנשים שהחליטו , כאן זה גופים, אני לא יודע מה קיים ברעננה, סליחה   :ירון סולברג

, היא לא יכולה לכבוש אותם, לעירייה אין שליטה, ופן מסויםלהתאגד בא

  .זה משהו אחר, הגיד אני לא נותנת תמיכההעירייה יכולה ל

  ....אני לא אמרתי:       נדב דואני

  ,  אני רוצה רגע להגיד משפט  :ורדאיציק בן 

  )מדברים יחד(

היום הולכים על . מרויש משהו במה שהוא או,  אני רוצה קצר לענות לנדב  :ורדאיציק בן 

עמותה רב ענפית כזאת שמאגדת . ה עמותה רב ענפיתזעמותות קוראים ל

כי בכדורגל רק כדורגל יכול להיות רק , בתוכה בדרך כלל ענפים אישיים

עמותת כדורסל רק כדורסל יכולה . עמותת כדורגל לא יכול להיות משהו אחר

  . נפרדתחייבים עמותה , אין כזה דבר. להיות ולא משהו אחר

  . עמותות כדורסל בעיר3-4לא יכולים להיות ,  מה שאתה אומר  :גדעון סעדי

  .תזמין את מנהל מחלקת הספורט ונדבר. בואו נעשה על זה דיון בנפרד  :חי אדיב

  ?זה לחוד ממה? 29-ב, אני רוצה לשאול רגע מה זה כיתות:  אביאל אברמוביץ

 שנה כיתות 14-כ, ונים יש כבר מספר שניםבבית ספר הראש.  אני אסביר לך  :ורדאיציק בן 

הכיתות האלה כבר פועלות . כדורעף ומחול, כיתה מיוחדת לספורט. ספורט

בשנים האחרונות התקציב של משרד החינוך ירד בצורה ,  שנים14
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ראש העיר לקח את ההשקעה הזאת על העירייה והחליט . משמעותית

בתבחינים קבענו , תולהכיתות האלה מקב. שהכיתות האלה ימשיכו לפעול

  .ח" ש30,000שכל כיתה כזאת תקבל 

  ?הם עמותה:  אביאל אברמוביץ

עמותה שקוראים לה מועדון הספורט . עמותה, כן,  הם עמותה בתוך בית ספר  :ורדאיציק בן 

כבר , ח" ש30,000 כל כיתה מקבלת .הזה והם פועלים רק בתחום, הוד השרון

  .'וט' ח' ז,  שנים יש כיתה בכל שכבה14

אני מפנה את תשומת לבכם לכך שבעמותת הכדורעף של , משה,  חברי מועצה  :ירון סולברג

זה אותו מנהל נמצא שם וזה בעצם סוג , הבוגרים ושל הכיתות ספורט הללו

קחו י בפניכם שתזההערנו את , עמדנו עליה, יש בעייתיות מסוימת. של כפל

אבל ,  הספורטת מחלקאבל המלצנו לקבל את ההמלצות של, את זה בחשבון

כי זה לכאורה המנהל מקבל פעם אחת דרך עמותת . צריכים להיות ערים לזה

  ,...הבוגרים ופעם אחת הוא מקבל דרך ה

אם זאת ההנהלה זה יוצר ? הכסף הזה יכול להיות צבוע, יש לי שאלה :אביאל אברמוביץ

  .בעיה

כי עד עכשיו לא אמרנו שום  ,תודה על השאלה הזאת,  אני כאן רוצה להעיר  :ירון סולברג

על פי . אני רוצה להאיר את הנקודה הזאת, מילה ויש חברי מועצה חדשים

ל משרד הפנים אנחנו חייבים לייעד ולהגדיר לא רק את סכום "חוזר מנכ

בפועל אנחנו לא עושים את . התמיכה אלא גם את תנאיה וגם את מטרותיה

בין , ובעים את הסכומיםאנחנו לא קובעים ואנחנו לא צ, מלאכתנו שלמה

בפני הצוות ,  בפנינוותהיתר משום שהמחלקות המקצועיות בעירייה לא מביא

 מבחינת ,כמובן שהרצוי.  את היעוד לסכום כזה ולסכום אחר,המקצועי

-ה, זה שאתם כחברי מועצת העיר תאשרו סכום מסוים ותגידו, המושלם

 30,000, כדורים שקלים לרכישת 25,000 : שקלים האלה הולכים100,000

  . לגידור וכן הלאהשקלים 

בפועל אנחנו כצוות מקצועי לא מצליחים לעמוד בזה ולכן גם אתם לא     

, גם ברווחה, הכל זה תולדה בעצם של הצוות המקצועי. יכולים לעמוד בזה
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לפחות לפי דעתם אם , שהם לא מסוגלים, גם בתחומים אחרים, גם בספורט

, את הכסף כמו שנאמר פהעם לנסות לצבוע זה די חסר ט, אני אסכם אותה

  . אלא אומרים אנחנו נותנים לפעילות הכללית של העמותה

אם נצליח להשתפר גם בחלק הזה ואם המנהלים גם יביאו בפנינו כסף צבוע     

הרי , מיועד שחברי מועצת העיר יאשרו סכומים מסוימים לפעילות מסוימת

  .ליאשזה באמת המצב האופטימ

כי אני . הקשבתי למה שאתה אומר אבל יש לי עם זה בעיה, אני שמעתי:  ביץאביאל אברמו

מי שהלך לכיתת ספורט שיקבל את כל , רוצה שיתנו לילדים האלה את הכל

  .הכסף ושלא ילך לשחקן זר מברזיל בכדורעף

  . זה לכיתות ספורט. זה הולך לכיתות ספורט, זה לא הולך,  לא  :ירון סולברג

   .לגבי הכיתות:  אביאל אברמוביץ

  ,אבל לגבי הכסף שהולך למשל לעמותת הכדורעף,  כיתות - לגבי הכיתות:           ירון סולברג

  )מדברים יחד(

 ואני חושב שאנחנו טוב שנעשה את זה כל אחד בתיק. מילה אחת אני חייב  :אלי טימור

 המפרגנים של אביטל ממחלקת הרווחה הואני רוצה להמשיך את דברי. הוא

תי לתיק הזה במשך החודשיים שפאני נח. עושה את עבודתה נאמנהשהיא 

האחרונים ואתם יודעים אני מרתוניסט ואני איש ספורט ואני מתעסק 

שכשאתה לא נמצא שם אתה לא יודע בדיוק מה , ואני אומר לכם, בספורט

במחלקה הזו גם , על הספורט, והמחלקה הזו. מה עושה המחלקה הזו, עושים

עושים מבחינת , נה עליה ויוסי בייר הוא ראש אגף שלהזו שאיציק ממו

. הרבה מאוד פעילות ואנחנו נלך ונעצים את זה, מצויינת, ספורט עבודה יפה

  .ואני באמת מודה לך

  ,רק אחרי שיהיה מסלול ריצה, אדוני  :חי אדיב

  ,אנחנו עושים  :אלי טימור

  .ותחרות ריצה  :חי אדיב

אנחנו הולכים ? איציק אתה שומע, ים לרשום לכםאתם יכול, אנחנו עושים  :אלי טימור

  .יהיה. לעשות את זה במשך השנה
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  .השרון-מרתון הוד:              דובר

מועצת העיר מאשרת את המלצות . אני מקריאה את ההחלטה. תודה אלי  :ניצה משה

 להמלצות וכמפורט 23-41 סעיפים 20/1/09-הצוות המקצועי מיום ה

  ? מי בעד.'ורב' רא', בנספחים ר

: על תמיכה בעמותות הספורט בהתאם להמלצות הצוות המקצועיהצבעה  

  – בעד פה אחד 13 
, אביאל אברמוביץ,  יפעת קריב, אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב

.גדעון סעדי  ואמיר כוכבי , משה ארז, נדב דואני, פעיל  

==================================================== 
 החלטה מס' 41/09 תמיכה לגופים ציבוריים שפעילים בתחום  הספורט:

 

,69-73' עמ( 20.1.09מועצת העירייה מאשרת את המלצות הצוות המקצועי מיום   

מסמך המסומן כמפורט באחד מהגופים יהיה  כי סך התמיכה לכל ,)41 – 23סעיפים 
כנספח ר', כמפורט במסמך המסומן כנספח רא', וכמפורט במסמך המסומן כנספח -

 רב'.

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

 
.התמיכות לספורט אושרו:      ניצה משה  

 
.אביבה גוטרמן חוזרת לאולם הישיבות' הגב***  

.יפעת קריב עוזבת את אולם הדיונים' הגב***  
 

 יש לנו את מזכירת .אני מבקש להודות לעמיתיי היועץ המשפטי והגזבר  :נתן אברהם

  ,...ח ארז" ואת רו שעזרעד אביד" יש לנו את עו, הועדה את עדי

  )מדברים יחד(

עבודות עפר ,  עם הקבלת בדני אילן66/07הגדלת חוזה , 4אני חוזרת לסעיף   :ניצה משה

כולכם קיבלתם הסבר נמצא פה יוסי מאיר והוא . 50%-מ עד ל"ופיתוח בע

   .רצותיוסיף על ההסבר במידה ו

  )מדברים יחד(

קבלן בדני על עד האגף ההנדסה מבקש להגדיל את החוזה לעבודות קטנות מ  :יוסי מאיר

העבודות האלה אינן עבודות שהעירייה .  על פי סכמות של מועצת העיר50%

שהם למעשה , במסגרת היתרי בנייה, צריכה לבצע במסגרת התחייבויותיה

חיבורים של , ות רטובותהכנת תשתי. מתנגדות בסלילת והתקנת מדרכות

. כל חיבורי הבתים, חברת חשמל, תאורה, מים, תשתיות רטובות כגון ביוב
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, בורות, שקיעות, כמו כן בחוזה הזה עבודות שוטפות של תחזוקת העיר

במסגרת החוזה הזה . טיפולים בביוב העירוני וכדומה, עבודות חרום

דוני נוער שאנחנו לדוגמה מוע, מתבצעים חיבורי תשתיות למוסדות ציבור

  .בית אמנויות וכדומה, בתי ספר, אולם ספורט, גני ילדים, מסיימים כרגע

 אף 2009-2013-מכיוון שאנחנו בשלב הזה לא אישרנו את התוכנית עבודה ל    

יש צורך על מנת לשמור על רצף מתן , על פי שהתוכניות שלנו מוכנות

  .שירותים להגדיל את החוזה

ן ואני מניח לאחר אישור של תוכנית עבודה אנחנו מכרז בחוזה חדש מוכ    

  .נפרסם אותו בחודש מרץ

  . התקופה האחרונהוז   :דובר

אני רק רוצה לוודא שלא קורה מקרה כזה שבמהלך ? ואז עושים מכרז חדש:   אביבה גוטרמן

זה אני מבקשת , שנה מאשרים עוד פעם ועוד פעם ומגדילים את החוזה

  .שים להבא שלא יקרהזה אנחנו מבק. שיהיה להבא

  . זה גם לא קורה  :יוסי מאיר

  .קיי.או:   אביבה גוטרמן

עד ארבע . החוזה מראש מתוכנן לתקופות. לא לא לא.  זה גם לא קורה  :יוסי מאיר

 500-מ,  שקל1,000-אלה העבודות שמתחילות מ. מראש מתוכנן, תקופות

  , אלה עבודות קטנות.  שקל500,000עד , שקל

  ? זה קטן500,000   :נדב דואני

ובמהלך ביצוע שנה שעברה למשל עשינו בית . זו עבודה קטנה,  זה קטן מאוד  :יוסי מאיר

  , עשינו אולם ספורט, ספר

  .אתה חוגג עליו, בסכומים הקטנים   :דובר

כל אלה  מצטבר , חשמל, מים, מדרכה. עשינו חיבורים, לא עשינו,  לא לא לא  :יוסי מאיר

כי ,  שקל עשינו את הכיכר500,000הכי גדולה העבודה . בעבודות קטנות

במסגרת המכרז לא עמדנו בהתחייבויות של העירייה , לא, נכשלנו במכרז

 ונאלצנו לעשות את זה 740מכרז יצא ,  שקל600,000תוקצב לנו . תקציבית

חוזה מראש . ... כאילובשביל זה נוצר כזה רושם, אלה. 560-וגמרנו את זה ב



  ק.מ    00995
  12.2.09 מיום2/09'ישיבת מועצת העיר מס

   למען הרישום הטוב-"  חבר"                                             

64 

  ,  וגם היוםפותתקוהיה מוגדר לארבע 

  ,איך הצעת המחיר  :נדב דואני

  ? מה  :יוסי מאיר

  ?איך ההצעה למכרז החדש  :נדב דואני

 שקל ומעל 40,000עד ,  שקל20,000עד ,  שקל10,000 הצעה לעבודות עד   :יוסי מאיר

  . שקל וככה זה בנוי40,000

שאתם לא כשאני קורא את זה זה נראה , לי זה נראה.  יוסי יש לי שאלה  :נועם פעיל

  , ניסיתם לעבוד מישהו אחר במשך הרבה הרבה

  .החוזה הזה שנה וחצי, ? זה הרבה שנה וחצי  :יוסי מאיר

נדמה לי כבר עובד עבור , אם חברת הקבלן בדני,  אני מתכוון לפני זה  :נועם פעיל

, אם אתה יכול להגיד. אם אני לא טועה, נדמה לי, העירייה הרבה מאוד זמן

  ,... שניםכמה 

אלה מכרזים . חברת בדני זוכה במכרזים של העירייה.  בוא אני אגיד לך  :סי מאיריו

ניסיתי , אני הרי לא הרבה זמן פה, אני באופן אישי, ואני ניסיתי, פומביים

, פשוט בתחרות. הוא לא עומד מולו. להכניס קבלן למשל מחברה למשק

אנחנו , בייםהרי מכרזים כולם פומ, קבלנים ש. הוא לא עומד מולו, במחיר

ממכרזים האלה באים קבלנים . מכרזים פומבייםה, ויותרלא עושים התמח

במחירים הרבה יותר גבוהים וכתוצאה מכך הוא . שממש לא עומדים מולו

,  אמרתי לך,זה עבודות. זו עבודה מיוחדת. הוא פשוט מכיר את העיר, זוכה

 ב שלנוהביו.  שקל3,000-זה מתחיל מ. התארגנות לכל עבודה ועבודה

  ,...בקטסטרופה

  ,אמר לו...    :דובר

 הדברים טופלו שנה לא 40. מבחינת תשתיות,  המים שלנו בקטסטרופה  :יוסי מאיר

והוא מאורגן . האלה וכתוצאה מכך יש תקלות ספציפיות ובדני מטפל בזה

  ... בתחרויותלזה ועומד

  )מדברים יחד(

מקום לתת את זה לקבלן האם בדקתם אפשרות ב.  שאלה אחרונה שלי  :נועם פעיל
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  ? האם שקלתם את זה כלכלית, חיצוני לעשות את אותו דבר בעירייה

  )מדברים יחד(

  . כל התקציב הענק הזה ילך למשכורות  :יוסי מאיר

מה המניעה בעצם של הגוף המקצועי בעירייה למנוע ,  אני רוצה לשאול בעצם  :אמיר כוכבי

יודע מה צריך , מכיר את העירכמו שאתה אומר , מצב שבו קבלן ניגש למכרז

 זמן בא Xואז כל , מציע את מה שצריך להציע כדי לזכות במכרז, להציע

  ,ומבקש שנעלה לו

  , זה ההיקף או הזמן. ארבע תקופות, זה מובנה בתוך המכרז. הוא לא מבקש  :יוסי מאיר

 אם הוא היה מסיים בשנה את המיליון וחצי כל חודש או כל שבועיים גם  :נדב דואני

  ?מבקש העלאה היית

  ...או היקף או זמן, התקופה הקובעת תקופה היא,  כן  :יוסי מאיר

  .זה אנחנו קובעים, זה לא הוא קובע את קצב העבודה  :חי אדיב

  . אבל פה קבע ההיקף.  או היקף או זמן  :יוסי מאיר

  . נגדיל עשרות חוזים במועצת העיר הזועוד:        משה ארז

בלי קשר לבדני או לא , כמה שאלות בעניין הזה חייב להביןנשאלו , תראו  :חי אדיב

, יש פרוייקטים והפרוייקטים. מעניין אותי על ההתנהלות של העירייה, בדני

תוכנית חומש שמדברת על כמה מאות , ואתם תראו את זה בישיבה הבאה

מעבר לתוכנית החומש יש . מיליונים של שקלים ואנחנו נציג לכם אותה

כדי לפתור את הבעיות , שנייה,  רק כדי לפתור את הבעיות.דברים שוטפים

להקים מדרכות חסרות בכל מיני שכונות  , כמו לקרצף כבישים, השוטפות

 מיליון ישר 30. אין כסף מיותר. אין כסף,  מיליון שקל20-30אני צריך עוד 

בלי , לכן מה שאנחנו עושים.. תגיד לי תעשה היכל ספורט או היכל תרבות או 

כי אם בנאדם קיבל היתר או ,  לעבודות השוטפות הקטנות שמחויבותקשר

אני לא  ו והוא כבר שילם את האגרות 4רוצה לקבל היתר בנייה או טופס 

לכן אנחנו . בדיוק, יתבעהוא נותן לו את השירות אז אני גם פוגע בשירות וגם 

יה עושים מכרז מהסוג הזה ואז יש חופש תמרון למהנדס העיר לטפל בכל בע

  . יש הפתעותכי , גם כתכנון מראש וגם בהפתעות. שצצה
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אני יכול להעריך , אם מחר מקבל בנאדם היתר אני לא יכול לתכנן את זה', א    

אז מה אני אגיד להם ? אבל אם יש עשרים, שבחודש הזה יהיו עשרה היתרים

. אי אפשר לנהל עיר בלי גמישות מסוימת? תמתינו לישיבת מועצת העיר

פעם אחת זה , ארבע פעמים  זה מובנה-ן וחצי שזה ניתן לו בשלושוהמיליו

פעם זה יכול להיגמר בשנה ופעם שלישית זה יכול , יכול להיגמר בחצי שנה

אבל אין , 3 פי 2צריך אפילו פי .  תלוי בקצב של העירייה, להיגמר בשנתיים

  .  זה הכיוון.בהתאם לקצב ההתפתחויות והדרישותמנהלים אנחנו . כסף

 נחתם חוזה של תקופה 1/1/08ביום . אני חושב שיש פה עניין של טרמינולוגיה  :לי טימורא

 נחתמה התקופה 1.1.08 רשום ביום 4.2אחר כך בסעיף ,  חודשים12של 

  . 25%ובוצעה עבודה בסך פלוס הראשונה 

  ,1/1- התקופה הראשונה התחילה ב  :ניצה משה

  .נחתם החוזה  :אלי טימור

  .חוזה והתחילה התקופה הראשונה נחתם ה  :ניצה משה

  . זה שני דברים נפרדים, מועד חתימת החוזה ומועד תחילת הזה   :דובר

אני לא הייתי מביא לתשומת לבך יוסי את מה , עכשיו,  סליחה ברשותך גדעון  :אלי טימור

שביצוע העבודות מותנה בכיסוי , שאני הולך להגיד בגלל המשפט שכתוב פה

אני מתכתב אתך כבר הרבה זמן בנושא של ?  ליומאיפה זה בא. תקציבי

: בסוף המכתב שלך או של מזכירתך כתוב, ובשורה. הסוללה ברחוב כרכום

 ברחוב כרכום בעיהזה אומר שיש לך . ביצוע העבודה מותנה בכיסוי תקציבי

  ?להשלים את הסוללה בגלל בעיה תקציבית

  , סליחה רק דקה  :יוסי מאיר

  ,  המה המשמעות של  :אלי טימור

אז כפי שאמר ראש .  כי אני תמיד כותב את זה אני עונה לך מה המשמעות  :יוסי מאיר

- פחות או יותר ל, ובא לישיבת מועצת העיר תוכנית עבודה לפיתוחת, העיר

, שורה שנייה בתוכנית עבודה תראה את הסוללה. 2009- מיליון שקל ל100

. לבית ספרקשורה לא ברחוב כרכום היא היא קשורה , היא קשורה ישירות

כי רמת . כי אם אנחנו לא נעשה סוללה אקוסטית הבית ספר לא יוכל לתפקד
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  .הדציבלים הרבה יותר גבוהה

  .אני רוצה שתעשה את הסוללה וכמה שיותר מהר, להפך, זה בסדר יוסי, לא  :אלי טימור

  . אז אני הולך לעשות אותה  :יוסי מאיר

  ....היה לך כסף    שלא י...רק מה אני פוחד  :אלי טימור

  )מדברים יחד(

  .דאות צריך להיותו הכסף לעניין הזה בו  :יוסי מאיר

  )מדברים יחד(

אם לא תהיה , 1/9-במוכן כי בית ספר צריך להיות ? למה אני אומר,  סליחה:    יוסי מאיר

, אני מניח שאנחנו יצרנו מספיק מנופים, ואני מניח. סוללה לא יהיה בית ספר

בכל , מנופים הרי גם זה אני לא רוצה לעצור איפה הםישנם , לא שיצרנו

השאלה אם אנחנו נוכל לקחת השרון ו-הוד  בעירייתהכסף הזה נמצא, מקרה

בונה בלי כסף או בלי תקציב בכל מקרה סוללה אני גם בית ספר לא . את זה

 ...  

  )מדברים יחד(

מה ,  שאני ביישן מטבעישנייה אתה אומר לי שאני אתבייש ואתה לא מבין:          חי אדיב

  ?אתה רוצה

  ...אני יודע שאתה. נכון, נכון   :גדעון סעדי

  )מדברים יחד(

אני רק רוצה להגיד שאני מאחל לכל ראש עיר מנהל אגף ותשתיות כמו יוסי   :גדעון סעדי

, אני מאחל לכל ראש עיר, באמת, ואני לא אומר את זה בציניות רבותי, מאיר

הוא , באמת, אני חושב שהוא עושה עבודה. יין הזהגם בענ... אני מקווה, חי

לא איש נחמד ברמה הוורבלית הוא איש שלא יודע נימוסים והליכות אבל 

  ... הוא איש, הוא איש עבודה

  ,מאידך גדעון איש נימוסים:   אביבה גוטרמן

הוא מנגנון של איש אחד שבאמת , שנייה, אני לא הנושא, רגע אביבה   :גדעון סעדי

גם אלי הוא לא נחמד אבל בעיר , אני אומר.  אותו בכל פינה בעירמרגישים

אני , בטח ובטח במהלך הבחירות, בטח במהלך הקדנציה, מה שהוא עשה
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. חושב שכל ראש עיר צריך אותו שלושה חודשים לפני הבחירות הוא מסודר

  .ולאו דווקא בבחירות, תודה רבה באמת על כל מה שאתה עושה בעיר הזאת

  

 עם הקבלן 66/07אני מעלה להצבעה  הגדלת חוזה .  אני מעלה את הנושא  :ניצה משה

  ?  מי בעד לתקופה הרביעית50% -מ עד ל"בדני אילן עבודות עפר ופיתוח בע

  : עם הקבלן אילן בדני66/07 על הצעת ההחלטה להגדלת חוזה הצבעה

  : פה אחד–בעד  11 

, נעם פעיל, אביאל אברמוביץ,  אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב
. אמיר כוכבי, יואב רוזן, גדעון סעדי,  משה ארז,  אביבה גוטרמן  

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

 החלטה מס' 42/09:
  מועצת העירייה מאשרת הגדלת חוזה מס' 66/07 - לתקופה רביעית, עם הקבלן 

עבודות  לביצוע 66/07'  מס זכה במכרזש, מ"ופיתוח בעבדני אילן עבודות עפר 
-עד  ל, השרון-תפעול ושירותים בהיקפים קטנים ברחבי העיר הוד, פיתוח, אחזקה

₪  750,000.-מ הגדלה בסך של "כולל מע ₪ 1,500,000.- מסכום של .50%

. מ"כולל מע ₪  2,250,000  שלכשלאחר ההגדלה יעמוד החוזה על סך  
 ביצוע העבודות מותנה בכיסוי תקציבי.   

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

 

   .סגורות אני מבקשת מהקהל לצאת את האולם הסעיף הבא יעלה לדיון בדלתיים: ניצה משה

ואני מפנה ,  לסגור דלתיים ולהוציא קהל זה באמת צעד שצריך להיות חריג  :ירון סולברג

 שמדבר על כך , לתקנון)א(18בר להוראת סעיף אני כבר הפניתי בע, שוב

ישיבות יהיו פומביות למעט ישיבה שראש העירייה הורה על קיומה "שה

לאחר שראה כי מטעמים של בטחון , כולה או מקצתה בדלתיים סגורות

בהתאם לחוות דעת של יועץ , המדינה או צנעת הפרט חייבים לעשות כן

  ."צהמשפטי לעירייה שתונח בפני חברי המוע

צריך לדאוג לכך שהיועץ המשפטי מניח חוות , כמרכזת הועדה, דהיינו ניצה    

.  על סמך זימון למועצת העיר אני לא יכול להניח שום חוות דעת.דעת בכתב

עוד שנייה , כי זה באמת צעד דרסטי, לא סתם כתוב תונח חוות דעת?  קיי.או

  . יון סגורצעד דרסטי שמוציאים את הקהל החוצה ומקיימים ד, אחת

אותן חוות דעת של , לכן החומרים הנוספים שסיכמנו בהכנה למועצת עיר    

כדי שאני , צריך להניח לפני, או המכתב של האדם עצמו' מנהלת האגף וכו
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מניח אותה , כדי שאני מביא אותה בפני מועצת העיר, מכין חוות דעת לפני

רק למען ? קיי.וא, ואומר שאפשר לסגור בתנאים האלה והאלה את הדלתיים

  .הסדר הטוב לפעם הבאה

  , אני מתנצלת ומצטערת פשוט  :ניצה משה

  .זה ליועץ המשפטי,  אנחנו לא צריכים לקבל את ההתנצלות שלה  :גדעון סעדי

מצוקה , עופר לוי עובד במחלקת המשק אצלנו והוא נקלע לאיזושהי בעיה  :ניצה משה

 הוא מאמן . דה נוספתהוא העביר מכתב שהוא מבקש לעבוד בעבו. כלכלית

מנהלת . כל יום בין השעות ארבע עד חמש וחצירעננה בדרך עיריית כדורגל 

ההמלצה , המליצו,  את הבקשה ואישרוהאגף שלו והמנהל הישיר שלו קיבלו

  .אצלי פה

  . אולי תקריאי אותה  :ירון סולברג

  .אני אקריא   :ניצה משה

  .. נו באמת, מיילכותבים חוות דעת ב, נתן באמת:    ירון סולברג

אין מניעה לאשר את ": כותבת מנהלת האגף שלו וגם שוחחתי אתה טלפונית:    ניצה משה 

במידה ויועבר למחלקה אחרת . הבקשה בכפוף לעבודתו במחלקת המשק

  ."תיבחן הבקשה מחדש

  ?מה התפקיד שלו כיום, יש לי שאלה   :ם פעילנוע

   .הוא עובד היום במחלקת משק   :ניצה משה

  ...אם משכורתו, אם אפשר לדעת עוד דבר  :ם פעילענו

, את היקף הפעילות, יש את הסעיף שצריך להציג את המטרה,  דיברנו על זה  :ירון סולברג

  ...והתנאי הרביעי זה שהוא צריך להצהיר על השכר שהוא מקבל, כמה

 היקף הפעילות שלו אמרתי כל יום בין ארבע לחמש, היקף הפעילות שלו   :ניצה משה

בימי ראשון עד ברעננה הוא עובד ו  ₪ 4,900 הסכום שהוא מרוויח נטו . וחצי

  .חמישי

  ?זה לא פוגע בעבודה   :דובר

  .מה שהמנהל הישיר שלו אמר זה שלא   :ניצה משה

יש איזה , האם זו משכורת שהיא ראויה? אם אפשר לדעת מה משכורתו פה   :ם פעילנוע
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  ?  מתחת למינימוםהאם המשכורת הזאת היא, משכורת מינימום

הוא מבקש השנה את , מדובר בבנאדם שנקלע לצרה מסוימת, אבל נועם:   אביבה גוטרמן

למה צריך להתנגד . רק מאשר לו לעבוד בעוד עבודה... אתה לא. העזרה הזאת

? נכון, כרגע הוא בבעיה . שנהשזה לאמרנו . אם זה לא פוגע בעבודה שלו? לזה

  .מצוקה כלכלית

אשתו איננה יכולה , הוא כתב שהוא במצוקה כלכלית,  מה שהוא כתבזה   :ניצה משה

  ,לצאת כרגע לעבודה

  ?הוא ביקש לשנה   :דובר

  .הוא לא ביקש לשנה, לא   :ניצה משה

, נועם,  אני רק מבקש להפנות אתכם איזה שיקולים אתם צריכים לשקול  :ירון סולברג

ין מועצה רשאית א  ":והנוסח אומר כך,  לפקודת העיריות קובע180סעיף 

אלא , להתיר לעובד עירייה לעסוק בעבודת חוץ על מנת לקבל פרס בשכר

  :אם

  .היא לטובת הכלל. 1    

  . אינה עשויה לפגוע לרגע בתפקידו של עובד העירייה. 2    

אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם תאגיד או מוסד כספי . 3    

  .מסחרי או ענייני עם העירייה

  ."העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה. 4    

אז לגבי התנאי הראשון האם . אלה ארבעת התנאים שאתם צריכים לשקול    

לגבי אם היא עשויה לפגוע בתפקידו בעירייה או . לטובת הכלל או לא תשקלו

  ,לא יש את ההמלצה של מנהלת האגף

  .של מנהלת האגף והמנהל הישיר שלו   :ניצה משה

  ,י הרביעי זה שהוא המליץ על השכר שהוא ירוויח במקום והתנא  :ירון סולברג

  .  שקל4,900זה    :ניצה משה

אנחנו צריכים להעריך כל בנאדם שמרגיש פנימית שהוא הולך לעבוד , רבותי  :אלי טימור

  .... ולא להזדקק  לרווחה,בשביל לפרנס את עצמו

ואלה שעושים את , סיםאם זה לא פוגע במקום העבודה ואין ניגוד אינטר:   אביבה גוטרמן
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  .זה בלי להגיד אז אני מעדיפה את אלה שלפחות אומרים

  .אין בעיה ואפשר לעלות את זה להצבעה:    יגאל שמעון

  ? רציתם לקצוב את זה לשנה  רגע אתם אבל, אני עוברת להצבעה   :ניצה משה

  )מדברים יחד( 

  ,אני אגיד לכם למה זה לא נכון:  אביבה גוטרמן

לא , חברים, לית הוא כבר עובדא קודם כל למיטב ידיעתי הלא פורמ  :ירון סולברג

, זה לא היום הוא התחיל לעבוד, לית הוא כבר עובד תקופה נכבדהאפורמ

  . הוא כבר עובד בזה כמה וכמה זמן

  .מכשירים את זה   :דובר

  )מדברים יחד(

 על כך שיהיו  והתעקשתיתאמינו לי שאני לא אחראי על המידע הזה, סליחה   :ירון סולברג

 ולא תוך כי כך זה צריך להיות , חוות דעת מסודרות לפני וחבל שלא הועברו

אם הייתי חושב , זה צריך להיות לפניהנתון האתה צודק ש. כדי מתקילים

  .עליו לפני הייתי גם אומר אותו

 להרים את יש לי נטייה,  אני לא רוצה להרים את הקול.סליחה,  זה בא לתקן                       

כך  ,המצב הקיים. זה בא להסדיר מצב קיים. הקול גם כשאני לא רוצה

 אז העירייה באה , פתאום זה התברר. עוסק בעוד עבודהשהעובדמתברר 

  ,אני לא יודע. כך זה התגלגל לפהוואמרה  בוא נסדיר את זה באופן חוקי  

  .הוא טען שהוא לא ידע   :ניצה משה

  . שב שצריך דווקא להגביל את זה לשנה ולכן אני חו  :ירון סולברג

  . בחודש מרץ, אל תשכח ששנת הפעילות שלו מסתיימת עכשיו   :אלי טימור

  )מדברים יחד(

  , 2010 שזה עד לחודש אפריל אז ירשם בהחלטה. קיי.או   :ניצה משה

  .זה הכל. תבקשי שיהיה לנו את כל הנתונים, בפעם הבאה היועץ המשפטי:  אביבה גוטרמן

  .לידע אותו,  ולידע את העובד שיש לו עד שנה  :אברמוביץאביאל 
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הצבעה על מתן היתר לעובד העירייה עפר לוי לעבודת חוץ על מנת לקבל פרס 
 לתקופה של שנה עד ליום 1.4.10:

  – בעד פה אחד 11
, אביאל אברמוביץ,  אלי טימור, יחיאל דמארי,  יגאל שמעון, חי אדיב  

. אמיר כוכבי,יואב רוזן, גדעון סעדי,    משה ארז,אביבה גוטרמן, נעם פעיל  
================================================ 

 
 החלטה מס' 43/09:   

: מחליטה מועצת העירייה)נוסח חדש( לפקודת העיריות 180בהתאם לסעיף   

חוץ על מנת   -היתר עבודת, עובד מחלקת המשק בעירייה, לאשר למר עפר לוי. 1  
בהתאם להצהרתו על עבודתו ברעננה בתפקיד של מאמן כדורגל  (לקבל פרס      

.).17:30 – 16:00בין השעות '  ה–'     בימים א  

 2. ההיתר לעבודת חוץ אושר לתקופה מוגבלת עד ליום 1.4.10.

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

  . תודה רבה. הישיבה הסתיימה  :חי אדיב

 

 

 

--- --- --- --- -- --- --הישיבה ננעלה--- -- --- --- --- - -  
 
 

 

 

                      _________________                              _________________ 
          ניצה משה                                                         חי  אדיב

   מזכירת העירייה            ראש  העירייה                                   

 

 

 
 

       
   

                         


