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עיריית הוד השרון פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה
מן המניין מס'  9/10מיום 7.6.10
נוכחים בישיבה:
מר חי אדיב

 -ראש העירייה

מר יגאל שמעון

 -סגן מ"מ ראש העירייה

מר אביאל אברמוביץ  -סגן ראש העירייה
הגב' אביבה גוטרמן

 -סגנית ראש העירייה

מר יחיאל דמארי

 -חבר מועצת העירייה

מר אלי טימור

 -חבר מועצת העירייה

מר נדב דואני

 -חבר מועצת העירייה

מר נעם פעיל

 -חבר מועצת העירייה

מר חיים שאבי

 -חבר מועצת העירייה

מר ארז משה

 -חבר מועצת העירייה

מר גדעון סעדי

 -חבר מועצת העירייה

הגב' יפעת קריב

 -חברת מועצת העירייה

מר אמיר כוכבי

 -חבר מועצת העירייה

מר יגאל הררי

 -חבר מועצת העירייה

נעדרו מהישיבה:
מר יואב רוזן

 -חבר מועצת העירייה

משתתפים בישיבה:
מר רפי סער

 -מנכ"ל העירייה

מר ירון סולברג

 -היועץ המשפטי לעירייה

מר מיכאל בלומנפלד  -גזבר העירייה
הגב' ניצה משה

 -מרכזת ישיבות המועצה
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על סדר היום:
א .שאילתות של חברי מועצה – יונחו על שולחן המועצה.
ב .הצעות לסדר של חברי מועצה –
הצעה לסדר מס' :1
הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' יפעת קריב – "איסור מכירת
אלכוהול בעיר בין השעות :07:00 – 22:00
הצעת החלטה:
"מועצת העיר מחליטה כחלק מהמערך לטיפול בבני הנוער בעיר ,לאסור
מכירת אלכוהול בעיר בין השעות  -22:00ועד לשעה  07:00בבוקר
בפיצוציות ,האיסור ייאכף ע"י השיטור העירוני .המועצה תדון בחקיקה
חוק עזר עירוני האוסר על מכירת האלכוהול בשעות הלילה בעיר".
הצעה לסדר מס' :2
הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' יפעת קריב – "הפעלת תוכנית
השאלת ספרי לימוד":
הצעת החלטה:
"חברי מועצת העיר מאשרים שעיריית הוד השרון תפעיל תוכנית להשאלת
ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ,העל יסודיים והתיכוניים .ההכנה תחל
עתה בשנת תש"ע כחלק מהערכות לשנת תשע"א ,וזאת על מנת להקל על
הנטל הכספי המוטל על המשפחות ועל ההורים".
ג .הנושא :הוספת תנאי לרישיון עסק -איסור מכירת משקאות משכרים החל
מהשעה  21:00ועד השעה – 06:00
הסבר :לאחר עבודת מטה נרחבת של גורמי העירייה ובהמשך לפעילות של
שנים עברו שכללה פעילות פדגוגית חינוכית והגברת אכיפה ,הוחלט
בין מגוון הפעילויות על תוספת תנאי לרישיון עסק.
רצ"ב :דברי הסבר להצעת החלטה של הנהלת העירייה – מסמך
המסומן כנספח א' ומכתבו של סנ"צ שי אזולאי מפקד תחנת
משטרת כ"ס -מסמך המסומן כנספח ב' .
הצעת החלטה:
מועצת העיר תומכת בהוספת תנאי לרישיון העסק – בהתייחס לכל עסק
הטעון רישוי עסק שמוכר משקאות משכרים  -ולפיו תיאסר מכירת
משקאות אלכוהוליים/משכרים החל מהשעה  21:00ועד השעה .06:00
תנאי זה לא יחול על )א( מסעדה ,בית קפה )ב( עסק למכירת משקאות
משכרים המוגשים לצריכה במקום )פאבים( )ג( אולם שמחות וגן אירועים.
החלטה זו תיכנס לתוקפה ביום  ,21.6.10והיא תעמוד בתוקפה עד ליום
 .31.10.10בתום תקופה זו יבחנו הדברים פעם נוספת.
ד .הנושא:אישור תב"ר:
אישור תב"ר מס'  – 1228תכנון ראשוני חיבור הוד השרון לכביש 4
 ע"ס  ,₪ 2,857,143במימון –  ₪ 2,000,000משרד התחבורהו ₪ 857,143 - ₪ -מקרן פיתוח.

2

פרוטוקול מישיבת מועצה העירייה מן המניין מס'  9/10מיום 3 7.6.10

הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1228תכנון ראשוני חיבור
הוד-השרון לכביש  - 4ע"ס  ,₪ 2,857,143במימון –
 ₪ 2,000,000משרד התחבורה ו ₪ 857,143 -מקרן פיתוח.
ה.הנושא :אישור פתיחת חשבון "קרן חניה" כנדרש בתקנות התכנון והבניה -
הסבר :תקנה  2לתקנות התכנון והבניה מחייבת הקמת קרן חניה ,וזאת
על-מנת שניתן יהיה ליישם את ההסדר שנקבע בדין בעניין התקנת
מקומות חניה.
רצ"ב הוראות מנכ"ל משרד הפנים משנת  2004בצרוף התיקון
לתקנות משנת  ,2004שמחייב הקמת קרן נפרדת למימון התקנת
החניות.
יצוין כי בישיבת מועצת העירייה מס'  95 /8מיום  20.7.95אישרו
חברי המועצה הקמת קרן חניה ,ואולם מאז חלף זמן רב וכן
הוראות הדין כפי שצוין מעלה.
רצ"ב תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשס"ד-
 2004ודברי הסבר  -מסמך המסומן כנספח ג'.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון ייעודי לקרן חניה כנדרש
לפי תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג1983-
)להלן תקנות התכנון והבניה(.
מורשי החתימה הם :ראש העירייה ,או מי שמורשה לחתום
במקומו וגזבר העירייה ,או מי שמורשה לחתום במקומו.
חתימתם בצרוף חותמת העירייה תחייב את חשבון העירייה.
ו .הנושא :אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון ההורים ביה"ס נוה-נאמן –
הסבר :ב 9.5.10 -אישרה המועצה את הגב' דנית גלזר כמורשית חתימה
בחשבון ההורים של ביה"ס נוה-נאמן ,בבנק הפועלים סניף .626
מר צח שיבק נבחר כיו"ר ועד ההורים במקום הגב' גלזר ולכן נדרש
אישור המועצה לאישור השינוי כדלקמן:
מועצת העירייה מאשרת את חשבון ההורים ע"ש עיריית
הוד השרון בית ספר נווה נאמן:
מורשה חתימה :מנהלת ביה"ס הגב' זמירה בר -עם ת.ז
 ,069805224בצרוף חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' אסנת
בצלאל
ת.ז  ,57981334או גזבר ועד ההורים ,או יו"ר ועד הורים מר צח
שיבק ת.ז  0025270281בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את חשבון
ההורים של ביה"ס.
ז.הנושא:פגרה )ישיבות מן המניין( בשני חודשים של השנה –
הסבר :בהתאם לסעיף  5לתקנון שבתוספת השניה לפקודת העיריות )נוסח
חדש( ,בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן ,רשאית המועצה להחליט
שלא לקיים ישיבות מן המניין בשני חודשים של השנה.
חברי המועצה מתבקשים להחליט על שני החודשים בהן היא לא
תקיים ישיבות מן המניין.
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ח .הנושא :אישור מינויה ותנאי העסקתה של מהנדסת העיר הגב' עליזה
זיידלר גרנות -
הסבר :מכרז פומבי מס'  09/37פורסם לתפקיד מהנדס/ת העיר.
ב 18.4.10-אישרה ועדת הבחינה שהתכנסה לעניין מכרז פומבי
מס'  09/37את בחירתה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד
מהנדסת העיר.
מועצת העירייה מתבקשת לאשר:
 .1התאם לסעיף ) 167א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( את
מינויה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העיר.
 .2בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות )נוסח חדש( את תנאי
העסקתה של מהנדסת העיר הגב' עליזה זיידלר גרנות
כמפורט בהצעת ההחלטה.
הצעת החלטה:
חברי מועצת העירייה מאשרים:
 .1בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות )נוסח חדש( את
מינויה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העיר.
 .2בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות )נוסח חדש( את תנאי
העסקתה של מהנדסת העיר הגב' עליזה זיידלר גרנות ,לפי
שכר בשיעור של  85%משכר מנכ"ל העירייה.
העסקתה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת
העירייה ,החל מיום  1.7.10תהיה בחוזה בכירים ,על פי תנאי
החוזה שפורסמו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים
בחודש דצמבר .2002
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ניצה משה :רבותי חברי המועצה ערב טוב.
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין.
ראש העירייה בבקשה.
ערב טוב לכולם .אני רוצה כמה מילים .קודם כל יש לנו חבר מועצה חדש,
חי אדיב:
יגאל הררי ,בהצלחה .אני מאחל לך ולנו שיתוף פעולה .אני רוצה להזמין
את כולם ,יש לנו בשבת טריאתלון ילדים בהוד השרון והראשון מסוגו
בגודלו של ילדים .אני מזמין את כולם ,מנהל מחלקת הספורט הוא לא פה,
יישר כוח .זה בהחלט נותן כבוד לעיר ולמחלקת הספורט.
יחיאל דמארי :אי אפשר להפוך אותו ליום אחר ,לא בשבת? אין לי זכות לראות?
יש לך זכות לראות ,אני ממליץ לך הוא גם אדם דתי ,הוא גם מתפלל כמוך,
חי אדיב:
והוא אומר תחייה ותן לחיות.
זאת הזדמנות טובה להודות גם לאלי טימור שם מחזיק מחלקת הספורט
גם יזם כמה פעולות כאלה וגם כספורטאי משתתף במרוצי מרתון היו לך
הישגים שכולם בעשירייה הראשונה וחמישה מתוכם זה במקום הראשון
וזה בהחלט תעודת כבוד ויישר כוח וזה בהחלט זה המקום לציין את
העניין.
יש לנו את יחיאל שגמר קורס מיוחד של יועצים לנושאי הקשישים ,זה
קורס מיוחד להכשרת מתנדבים ,הבנתי שעשית קורס ועברת אותו
בהצלחה ,יישר כוח .ואני בטוח שהקורס הזה יתרום לנו לפעילות של
הקשישים שאתה עוסק בה יום ולילה.
יחד עם זאת השבוע פרסמו בעיתון על ההישגים ועל הפרסים של מערכת
החינוך ואני רוצה להגיד לכם שכמעט אין בית ספר בהוד השרון שלא זכה
להישג כזה או אחר כמעט בכל תחומי החיים .השבוע היה טקס מאוד
חשוב לאות מצוינות ארצית ,מתוך  250רשויות 7 ,רשויות במדינת ישראל
ביניהם הוד השרון ,יש רשימה ארוכה שפרסמנו ,אני לא אחזור עליה ,אבל
כמעט כל בית ספר בהוד השרון ,כל אחד בתחום כזה או אחר ,גם בנושא
ערכי וגם בנושא הישגי ועל כך יישר כוח באמת לאגף החינוך ,למחלקת
החינוך ולכל מנהלי בתי הספר ,למחזיק התיק .יש רשימה באמת ענפה.
ניצה אני אעביר לך את הרשימה תכניסי את זה לפרוטוקול.

 .1ברכות למערכת החינוך העירונית –
• בי"ס רעות – מצטיינים בחינוך לבטיחות בדרכים בשנה"ל התש"ע.
• בי"ס רבין – זוכה באות המצוינות בחינוך היהודי ,ציוני ואזרחי –
תכנית "מארג".
• בי"ס ממלכתי א' – זוכה פרס החינוך המחוזי לשנת .2009
• בי"ס המגן – זוכה הדרשה המצטיינת של מכון "עיתים".
• בי"ס תל"י – זוכה מקום ראשון בארץ בחידון חקלאות ואיכות
הסביבה.
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

בי"ס שילה – זוכה באחד משלושת הציונים הגבוהים במבחן הבוגר
הארצי.
בי"ס לפיד – שקד רייך זוכה מקום ראשון במסגרת "הנואם הצעיר".
בי"ס יגאל אלון – עומרי ארואסטי זוכה מקום שלישי במסגרת
"הנואם הצעיר".
בי"ס נווה נאמן – זכייה על העשייה החברתית והטמעת המודל
שגרירי מפתח הל"ב.
חט"ב הראשונים – אליפות המדינה בכדורעף בנים כתות ח'.
חט"ב השחר – זוכה מקום שלישי בחידון מחוזי של השפה העברית.
חט"ב עתידים – זוכה מקום שני בחידון מחוזי של השפה העברית.
תיכון מוסינזון – זוכה מקום ראשון באליפות כדורסל וכדורגל–
מטעם משרד החינוך.
תיכון רמון – סגן יו"ר מועצת הנוער העירונית זוכה בתואר פעיל
מצטיין – מחוזי.
תיכון הדרים  -זוכה באות המצוינות בחינוך היהודי ,ציוני ואזרחי –
תכנית "מארג".
המחלקה לספורט וחינוך גופני – אות וינגייט  2010על פעילויות
לקידום תרבות הספורט והקהילה.

יחיאל דמארי :כל מי שבא חדש צריך לברך אותו קצת .אני יגאל ,אנחנו מכירים הרבה
שנים ועשרות שנים ואני מאמין שאתה תעשה כל מה שאתה יכול ,אבל יש
שאומרים שיש נס קפה ,יש אומרים שיש נס חנוכה ויש שאומרים שיש נס
גדול שנכנסת למועצת העיר .הדרך הטובה ביותר לקצר דיווח הוא להאזין
יותר ולטעון פחות .תהייה בריא ושיהיה לך בהצלחה.
)מחיאות כפיים (
שאילתות של חברי המועצה:
א.
ניצה משה :אני עוברת לסדר היום ,סעיף א' זו שאילתא של חבר המועצה מר יואב
רוזן...
אמיר כוכבי :ניצה ,לפני שאת גם איל אורן היה חבר מועצה אולי ראש המועצה לא
יתייחס לדברים האלה ,אבל הוא היה חבר מועצה שש שנים ,ראוי שתגיד
איזו מילת פרידה .לא?
אני מאחל לו ואיחלתי לו .לפי הטקס אם הוא היה פה הייתי מאחל לו ,יחד
חי אדיב:
עם זאת הוא מצא לנכון לפרסם הודעה בעיתון ואיחלתי לו בהצלחה ,כמו
שאני מאחל לכל החברים ,כולל יגאל הררי שאיחלתי לו ואפילו שלחתי לו
זר פרחים ואיחלתי לו בהצלחה .אני מקווה שהזר הגיע אליך.
יגאל הררי :אמרו לי שזה הגיע .אני לא ראיתי.
אני רוצה להגיד משהו לחבר המועצה שלא נמצא ,שנעדר מהישיבה הזאת
חי אדיב:
ומישיבות אחרות ,אז אתה יכול להגיד.
אמיר כוכבי :אני חושב שהחבר איל אורן טרח במכתב מפורט להסביר למה הוא לא
מוצא לנכון להמשיך את חברותו במועצה ,הוא רוצה להגיד שאני מקווה
שנצליח לתקן את העוולות.
אמיר זה מעשה שלא ייעשה .באמת .
חי אדיב:
)מדברים ביחד(
ניצה משה :אני עוברת לשאילתא של יואב רוזן בנושא מכון הטיהור שהוא שואל אילו
פעולות ננקטו למניעת הצחנה בשבע השנים האחרונות ,כמה כסף שולם
בגין כל פעולה ,והאם העירייה בדקה את האפשרות להתחבר לשפדן .השיב
לו סגן מ"מ ראש העירייה ,מר יגאל שמעון ,כל ההוצאות שהיו ,ובנושא
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יפעת קריב:

חי אדיב:
יפעת קריב:
חי אדיב:
משה ארז:
יפעת קריב:
חי אדיב:
יפעת קריב:
חי אדיב:

משה ארז:
חי אדיב:

ההתחברות לשפדן כולם יכולים לקרוא את זה .כיוון שהוא איננו ,יפעת
אמרה שהיא מייצגת אותו ואם יש לך שאלה קצרה בעניין בבקשה.
האמת שאני פשוט חייבת להגיד לאור המכתבים ההזויים שכתב לנו יו"ר
התאגיד ,יש לנו רק שאלה אחת פשוטה ,מתי התושבים בעיר ישאפו אוויר
ללא גזים? מתי יפסיק להיות מסריח בעיר ,מתי הנושא הזה יטופל ,שזה
בלתי נסבל ובימים האחרונים זה רק הולך ומתדרדר ,הולך ומתדרדר ,גם
במערבי בשעות כמו שלוש לפנות בוקר ,ארבע לפנות בוקר ,פשוט מסריח,
ריח של ביוב ,ריח של צחנה בכל העיר ,השאלה האחת והיחידה מתי זה
יפסק .ורק על זה אנחנו רוצים תשובה ,לא רוצים ניירות וניירות שלא
אומרים כלום ,מסבירים כן ,לא ,עשינו ולא עשינו ,כל מיני מילים מיותרות
לחלוטין ,שאלה אחת ותשובה אחת מתי הסיפור הזה ייפתר.
אם הייתה שאלה אחת בסדר ,אבל מתוך השאלה שלך יש כמה דברים שלא
ניתנים לשמיעה ולא נסבלים :אחד" ,מכתבים הזויים"  -אין שום מכתב
הזוי.
מכתב שכתב יו"ר התאגיד ,אני מוכנה לצטט אותו ,הזוי לחלוטין.
קראתי את המכתב הוא מדויק וטוב .אחד  -הוא לא הזוי .שתיים שום דבר
לא מסריח בעיר  ,יש מוקדי...
כתבתי שיש לך ניסיון מוניציפאלי רב ,אני נעזר בך .תראי איזה כבוד
עשיתי לך.
קצת חדשנות בישיבה ,בוועדה.
שום דבר ,ארז ,אתה כתבת לה ,עזוב .המכתב....
תענו על שאלה אחת ויחידה ,מתי ייפסק הריח בעיר?
המכתב לא הזוי ,המכתב מדויק והוא מקצועי .נקודה .שתיים ,אין שום
דבר ,אל תוציאי דיבתה של העיר רעה .העיר מצוינת ואיכותית ,יש מוקדי
ריח בכמה מקומות בעיר בכלל כל מיני כשלים היסטוריים של הרבה שנים
וצריך לטפל בהם ומטפלים בהם ומשקיעים  70מיליון שקל בחמש ,שש
שנים האחרונות השקיעו  70מיליון שקל .זה פרויקט שלא יגמר וייקח עוד
זמן .מי שיגיד לך שעה ומקום ,הוא לא יכול לדייק ,וגם אם אני אדייק,
יכול להיות שיהיו שינויים .גם אצלי בבית ,גם אצלך בבית כשאת עושה
משהו בפרויקט של מעל מאה אלף שקל יכול להיות שיהיו שם שינויים .גם
בעמידה בלוחות זמנים וגם בטיב המוצר ,ולכן יש בעיות .זה פרויקט של 70
מיליון שקל בחמש שנים האחרונות .לא ,בואי נדייק ,גם בגיל עמל לא
מסריח .בגיל עמל יש כמה מוקדים שנייה ,אל תדברי בשם כולם ,אני יכול
גם לדבר בשם כולם ,אני רוצה שנדייק .יש מספר מוקדים בגיל עמל
שמסריח בגלל תקלות ,בגלל בעיות שאנחנו משקיעים בהם גם מחשבה ,גם
כסף ,ואת מוחקת את הכול במחי אחד בעניין שכל העיר מסריח .הבית שלי
לא מסריח ,בבית אצלי לא מסריח ,הבית שההורים שלי גרים מאה מטר
מהמכון לא מסריח .אז אל תגידי שמסריח ,את מוציאה דיבתה של העיר
כאילו הכול רק אצלך בסדר .אני מקווה שאצלך בבית לא מסריח .
יש אתמול בעיתון מכרז של  2מיליון שקל לשריפת גזים 2 ,מיליון ,פתחת
את זה בעיתון וראית?
תן לי לדבר ,אתה נתת תשובה ,תאגיד המים נתת תשובה .יש מוקדים
מסריחים .אני פעם אחת רוצה להסביר לך ,אני מסביר את זה לכל הפורום
כאן פעם אחת ולתמיד .מכון הביוב ומערכת הביוב כמו כל מקום בעולם
כולל במדינת ישראל ,כך בהוד השרון ,מתחלקת לשני חלקים :אחד ,למכון
הטיהור שתיים זו הצנרת .הצנרת בכל מקום בעולם יוצרת מקורות ריח
מסוימים וצריך לשפר אותם .הוד השרון משקיעה בנושא הצנרת
ותשקיעה ,אני מעריך שתוך שנה הדברים יראו אחרת .השקענו הרבה כסף,
צריך להמשיך להשקיע .אי אפשר לתקן עולם ביום אחד ולא בחמש שנים.
שנייה רגע ,אי אפשר גם בחמש שנים ,יפה ,את גאון גדול ויש כאלה לא כל
כך גאונים .הסיסמאות עברנו את זה .אנחנו לא מדברים בסיסמאות ,כרגע
אנחנו מדברים בביצוע .יפעת את מפריעה לי ,נתתי לך לדבר שטויות ,אבל
לפחות תשתקי כשאני מדבר.
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יפעת קריב :התחלתי לדבר שטויות",תשתקי" ,אתה ....הלשון שאתה מדבר כראש עיר.
אין לי מילה אחרת כשאני מעיר לך פעם ,פעמיים ואת לא מקשיבה.
חי אדיב:
תקשיבי בבקשה .א' תשני את טון הדיבור וב' תקשיבי .נתתי לך לדבר .אז
פעם אחת בצנרת יש בעיות ,אנחנו מחליפים תחנת סניקה בעלות של כמעט
 20מיליון שקל ,עוד מעט מסיימים אותה ,לוקח קצת זמן ,יש שם תקלות
תוך כדי עבודה ,מחליפים שמה  ...זה קורה 20 ,מיליון שקל משקיעים,
החלפנו תשתית של צנרת ביוב ,אנחנו באמצע העבודה,יגמרו את הצנרת
הזאת זה יפתור בעיה אחת מרכזית .בעיה שנייה ,מכון הטיהור ,הבעיה
נפתרה .מה זה נפתרה? אחד ,יש את כל הכסף הנדרש למרות המאבקים
הגדולים מאוד בכפר סבא במה שצריך להשקיע ,כי הוא משקיע  70אחוז
מהכסף .פעם שנייה ,היה צריך להחליף את הלפיד ,אנחנו החלפנו לפיד
שעולה פי שתיים ,הגדלנו את הלפיד כי רצינו לייצר מנגנון ביטחון כדי
להכפיל את אחוזי השריפה של החומרים שהם גורמי ריח ,וזה אמור לפתור
את הבעיה .באף מכון במדינת ישראל לא מקרים מכונים ואנחנו החלטנו
להשקיע מיליונים של שקלים כדי לקרות .אנחנו באמצע העבודה ,העבודה
הזאת הייתה צריכה להסתיים השנה וזה נדחה לעוד שנה .ומה לעשות,
אפשר לבוא בטענות לכל העולם ,כולל ראש העיר אבל זה נדחה ,בגלל
בעיות בירוקרטיות של כפר סבא ,של העירייה ,של רשויות אחרות ,של גיוס
משאבים .בשורה התחתונה יש לוחות זמנים ,יש השקעה של כסף וצריך
להיאזר בסבלנות .אי אפשר באמצע העבודה להגיד זה לא בסדר .צריך
לגמור את העבודה ,העבודה לפי לוח הזמנים של תאגיד המים שדווח לי
השבוע בישיבת עבודה ,שאנחנו במאי  2011מסיימים את העבודה ,אם
יגמר לפני נגיד להם תודה ,אם לא ,צריך להיאזר בסבלנות.
במקביל הפיילוט שעשינו לצמצום הריחות או להפסקת הריחות עם
החומרים המיוחדים הופעל ועבד בהצלחה.
יפעת קריב :אז למה לא קונים חומרים ומקדמים את זה?
את רואה שאין לך סבלנות ,תקשיבי ,מותר לך להקשיב ,גם אם הדברים,
חי אדיב:
הפיילוט הצליח מצד אחד ,וכרגע מתחילים עוד שבוע ,עוד שבועיים בצד
השני .ברגע שהכול יהיה ברור נקבל החלטות ונגיע למסקנות לגבי
החומרים ,כאשר התשובות ברורות ,אבל מן הדין לחכות לסיום העבודה,
ואני מעריך שנמשיך בפיילוט הזה ,כל עוד שלא יוכח אחרת שיועלו
פתרונות אחרים .השילוב הזה של כל מה שאמרתי :אחד צנרת שעובדים
עליה ,שתיים ,המכון הביוב שעובדים עליו בהשקעה של  70מיליון שקל,
אין כזה דבר במדינת ישראל .וצריך סבלנות ואיפוק ,ושיתוף פעולה ,אלה
התנאים להצלחה במכון הטיהור .אז כל סיסמה שתיכתב בעיתון או
שתגידי עכשיו לא תפתור את הבעיה .מה שיפתור את הבעיה זה מה
שאמרתי עכשיו ,נקודה.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :עד עכשיו לא ענית וגם עכשיו אתה עושה איפה ואיפה ואימא שלי מחכה
כבר חודשיים וחצי וארגונים ארציים שפונים אליך עדיין מחכים ,אדם
טבע ודין מחכים .אם היית נותן את התשובות האלה בזמן ,לא היית מקבל
סיסמאות .אז אתה לא נותן תשובות ואתה לא נותן כלום ואז אל תתפלא
כשאתה קורא בעיתונים את הביקורת עליך .מה שעשית פה על חופש
השיסוי מול חופש הביטוי בישיבה הקודמת ,נראה לי שמן הראוי שתתחיל
את הישבה הזאת בהתנצלות לחברת המועצה שעוד לא פתחה את הפה
אתה כבר קורא לה טיפשה .אם זאת הגישה שלך תאמין לי ,תהייה לך פה
ישיבה נהדרת היום .
לא אמרתי לה דבר כזה ,מה ששמעתי מהטון של הגברת ,החברה שלך ....
חי אדיב:
אמיר כוכבי :אתה לא אמרת טיפשה כמו שהסגן שלך לא קרא פה שקרן בישיבה לפני
האחרונה ,לא אמרתם כלום ,יש פרוטוקול ,אתם הולכים על קו מאוד דק
עם ההתבזות שלכם מול חברי האופוזיציה ובקרוב מאוד תקבלו את
התשובה.
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הצעות לסדר של חברי המועצה:
ב.
הצעה לסדר מס'  :1הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' יפעת קריב –
ב.1.
"איסור מכירת אלכוהול בעיר בין השעות  22:00עד .(07:00
אני עוברת לסעיף הבא ,הצעות לסדר של חברי המועצה,
ניצה משה:
הצעה לסדר מספר  :1הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' יפעת קריב –
"איסור מכירת אלכוהול בעיר בין השעות  22:00עד  .(07:00והצעת החלטה
שלה:מועצת העיר מחליטה כחלק מהמערך לטיפול בבני הנוער בעיר,
לאסור מכירת אלכוהול בעיר בין השעות  22:00ועד לשעה  07:00בבוקר
בפיצוציות ,האיסור ייאכף ע"י השיטור העירוני .המועצה תדון בחקיקה
חוק עזר עירוני האוסר על מכירת האלכוהול בשעות הלילה בעיר.
יגאל שמעון :אני מבקש לא לכלול את הנושא לסדר היום.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :הוא לא רוצה לכלול את זה בסדר היום כי הם העבירו את זה בעצמם
באיזה שלב ,אז תני להם.
יגאל שמעון :זה ממש לא לפני שהיא שלחה ,ממש לפני) .צטעקים יחד(
אמיר כוכבי :אתה שקוף ופתטי וזה עצוב ההתנהגות שלך.
אתם משטרת כפר סבא? ממתי מצרפים מכתב של משטרת כפר סבא?
ארז משה:
ניצה משה :רבותי בואו לא נפתח פה דיון ,ארז לא נפתח פה דיון ,יפעת יש לך עשר
דקות לדון בעניין .ארז .לא פותחים דיון ,נקודה .יפעת בבקשה.
יפעת קריב :אני רוצה להגיד כמה דברים .קודם כל אני רוצה לפתוח ולומר תמיד אתה
תוקף אותנו כמו שאתה תמיד תוקף אדוני ראש העירייה ואתם מפרסמים
בעיתון דברים לפני שאתם מביאים אותם על סדר היום .אם אני לא טועה
בגיליון האחרון של העיתון עמוד שלם כתבה על זה שכבר אישרנו ,על זה
שכבר עבדנו ,על זה שזה כבר רץ .אתה לא מפרסם בעיתון רגע לפני שקורים
דברים ,רגע לפני שמועצת העיר מאשרת?
יגאל שמעון :איפה כתוב שראש העיר פרסם ,תקריאי לי איפה כתוב? תקריאי.
יפעת קריב :תן לי את העשר דקות שלי .אני לא אקריא עכשיו את כל הכתבה .עכשיו
אני רוצה לומר כזה דבר ,גם במערכת הבחירות שלי וזה כתוב יגאל ,וגם
בכל מקום בשנה וחצי האחרונות אני מדברת על מצב בני הנוער בעיר ,גם
כותבת על זה מכתבים גם לך אדוני ראש העיר ,גם הנהגת הורים גם כותבת
על זה בעיתונים וכל הזמן מובילה את הנושא בני הנוער בעיר,
ההתדרדרות ,השימוש באלכוהול ,בסמים ,המצב הקשה .זה שעדיין לא
פתחנו מתנ"סים זה שאין מקומות בילוי ,זה שאחרי שנה וחצי שהעירייה
עובדת אין אג'נדה שבאה ואומרת זו תוכנית העבודה שלי עם בני הנוער
בעיר .נכון שיש ניסיונות ,אבל עדיין בעצם אין שום תכנית עבודה ,שנה
וחצי אחרי תחילת הקדנציה של שש וחצי שנים מאז שאתה מכהן כראש
עיר .ואחת עשרה וחצי שנים מאז שאתה חבר במועצה.
אנחנו לא חברים בוועדות משנה ובתתי וועדות וחושבים על רעיונות .אבל
אני באתי עם הצעה מאוד ברורה ,הצעה שהיא חלק מהצעת חוק
ממשלתית ,החלק של המשרד לביטחון פנים ,זו הצעת חוק ממשלתית
שפועלת בהרבה מאוד רשויות מקומיות במדינת ישראל ,במודיעין ,בחיפה,
בשוהם ,בכפר סבא ,ברעננה ,בראשון ,ברעננה ,בהרבה מאוד רשויות בארץ
פועלת הצעת החוק הזאת שבעצם מה שהיא אומרת זו הגבלה של מכירת
האלכוהול בפיצוציות בשעות הערב .דרך אגב ,כל הצעת החוק זה גם מה
שכתוב פה שי אזולאי שהשוטר שלך מדבר על הגבלה מהשעה עשר בלילה.
השעה גמישה.
הרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול מציגה נתונים מאוד ברורים
של צמצום שעות מכירת האלכוהול מפחיתה את רכישת האלכוהול על ידי
בני נוער .אנחנו מדברים על בעיה חמורה שמחריפה .אם בעבר בני נוער בני
 18 ,17שתו אלכוהול ,היום אנחנו מדברים על ירידה בגילאים  12ו 13-ואני
יכולה לספר לכם שבני מספר ,סליחה ,יו"ר התאגיד ,....תפסיק להסתובב
לדבר ,אתה יודע מה מצב העיר?  22שנה אתה מתהדר שאתה חבר מועצת
עיר  22שנה יש בני נוער)....מדברים יחד(
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יפעת קריב 22 :שנה אין פתרונות לעבודה עם בני נוער 11 ,וחצי שנים אתה נמצא
במועצת העירייה ועדיין אין מתנ"ס אחד ,אין מרכז בילוי אחד ,אין תכנית
אחת לעבודה עם בני נוער ,מצב בני הנוער בעיר מתדרדר ,ילדים בכיתות ו',
ז' ,ח' גם היום ממש אני צריכה להעיר לכל אחד? באמת .מצב בני הנוער
בעיר מתדרדר .הסתובבות בפארקים ,בגינות ,אם תדברו עם סיירת הורים,
אם תדברו עם הורים אתם תראו שהגיל של השתייה מתחיל אי שם בגיל
 ,13 ,12אחרי כיתה ז' ו-ח' מתנסים בבירות ,אתה יכול להסתובב בגינה
במגדיאל ,בפארקים ,במתחם  200בפארק הגדול ולראות ילדים בכיתות ו'
ז' ו-ח' מעשנים ,שותים ומתנסים .ואין להם לאן ללכת ואין עובדי רחוב,
כמה עובדי נוער יש בעיר הזאת .הצעת החוק הזאת זה משהו שדיברתי
עליו הרבה מאוד פעמים,שהצגתי אותו הרבה מאוד פעמים ,שרצתי איתו
בבחירות ובאופן מפתיע גם הוצע על ידכם .עכשיו ,אני אומרת פה מראש,
אני מוותרת על אקראית ,אני רוצה לראות את זה יוצא אל הפועל .אני
רוצה לראות את התכנית הזאת מתקיימת .אני יכולה יותר מזה ,מכיוון
שאני חושבת שסביב השולחן הזה אני אשת המקצוע היחידה שיש לה
ניסיון של  20שנה עם נוער ועוסקת בתחום הזה ולמדה באקדמיה את
התחום הזה ,אין לי בעיה לתת לכם עזרה רבה מאוד והצעות ופתרון
לעבודה עם בני נוער בעיר .אולי לא צריך לחכות  22שנה או  11שנה כדי
לממש אותם? אפשר לעשות את זה הרבה יותר מהר .חבל שאתם יושבים
בדיונים בחדרי חדרים כל כך הרבה פעמים שרשויות מקומיות עושות את
זה .לכו תראו מה קורה ברעננה ,בכפר סבא ,זה קורה בכל עיר סביבנו,
בחדרה ,בתל אביב ,בנתניה ,קודם שמענו ,אמרה סגנית ראש העיר בראשון
לציון בעוד ערים.
לא הבנתי מה ההצעה שלך.
חי אדיב:
יפעת קריב :ההצעה ,אז אני אסביר אותה שוב ,מאוד פשוט ,הגבלת מכירת האלכוהול.
אמיר כוכבי :אני מבין שלא טרחת לקרוא את סדר היום למועצה.
אני קורא ואני לא מבין.
חי אדיב:
אמיר כוכבי :אתה קורא עכשיו.
הצעת החוק )לא ברור( במדינת ישראל?
חי אדיב:
יפעת קריב :במדינת ישראל ,אני לא בממשלה כרגע .אני רוצה לדבר.
אני שואל אותך אם הצעת החוק המשובחת והמיוחדת שאת מציעה ,האם
חי אדיב:
היא תפתור את הבעיה של אלכוהול במדינת ישראל?
יפעת קריב :אז אני יענה ככה ,אני יענה תשובה עניינית :הרשות הלאומית למלחמה
בסמים באלכוהול ,בנתונים שלה ובפרסומים האחרונים שהיא הוציאה
ובדוח המחקר האחרון אומרת באופן מפורש ואני אצטט ,זה מופיע בהצעת
החוק ששלחתי ,היא מציגה נתונים ואת צמצום שעות מכירת האלכוהול
מפחיתה באופן משמעותי את רכישת המשקאות האלכוהוליים על ידי בני
נוער ברשויות המקומיות .זה מופיע בהצעה ששלחתי .זה אומר שאם זה
יתקבל יהיה שינוי משמעותי .מה שמופיע בכל הסיפור הזה ,שאחרי ההצעה
הבאה שהיא גם ההצעה שלי והצעה חינוכית ,מופיע בדיוק אותו דבר
בהבדל מאוד קטן ,אני ביקשתי להגביל מעשר ועד שבע ואתם ביקשתם
להגביל מתשע עד שש ,אז למה בעצם לא לאחד את ההצעות ולמה לא
להוציא את זה לפעול ,למה כי אני חברת אופוזיציה וכתבתי את זה כי אני
אשת מקצוע והצעתי את זה? אני אצטרף למה שהצעתי לפניכם? הצעתי
את זה חודש קודם ,אז למה אנחנו צריכים לעשות גם וגם? בכל אופן
ההצעה שלי היא חד משמעית ואני מבקשת לאשר אותה כרגע ולא כמו
שסגן העיר אמר.
אמיר כוכבי :למחוק את זה מהפרוטוקול ולבקש לפתוח פה דיון.
אביבה גוטרמן :קודם כל תודה רבה יפעת על ההצעה ,ההצעה המלומדה ואני חושבת
שכולם מסכימים איתך וגם מכירים את הנושא .במקרה את גם חברה
בועדה למעמד לקידום הילד ,וגם בוועדה שכוכבי הוא היו"ר שלה למלחמה
בסמים .עכשיו כולם יושבים ,דנים ומדברים ולא רק את ואני נורא שמחה
שיש קונצנזוס על הנושא ,בואי נתחיל מזה ,כך שאני מעריכה את כל הידע

10

פרוטוקול מישיבת מועצה העירייה מן המניין מס'  9/10מיום 11 7.6.10

שיש לך ,אבל מה ,אנחנו לפני תקופה ,חודשיים או שלושה באנו ואמרנו
שצריך להגביל ,אני אישית אומרת לך ,תקשיבי ,נכנסנו לסוגיה הזאת ואז
להפתעתנו הסתבר שמפברואר עובדים על העניין הזה .יש תכתובת עם
המשטרה ,וקיבלנו מכתב ,המכתב החזירו חזרה ,עשו את זה כמו שצריך,
ואז ישבנו ואמרנו איך אנחנו עושים את זה הכי מהר שיש .בהצעתך את
אומרת ,רגע יפעת יקירתי ,הקשבתי לך בקשב רב .כתוב מה שאת מבקשת,
מה שאת מבקשת זה בעצם חוק עזר עירוני שהוא יכול לקחת כשנתיים.
אנחנו באים ואומרים ,אין בעיה ,כולנו באותה דעה ,אנחנו לא רוצים
לחכות שנתיים ,כי אנחנו רוצים להציל את הקיץ הזה כבר ,ולכן אנחנו
הוספנו תנאי לרישוי עסקים ,זה ההבדל ,כולנו מסכימים ואין שום בעיה
עם זה ,זה פתטי לריב על קרדיט שטובת הילדים בעינינו ,אין לי שום בעיה
שאת תגידי את זה ,כל מישהו אחר ,העיקר שזה יצא אל הפועל ,וזה יוצא
אל הפועל ,ב 21.6-זה יוצא אל הפועל .את קצת מזלזלת בישיבות
שמתנהלות פה.
יפעת קריב :אני לא יודעת ,אני לא יודעת ,אני לא מקבלת פרוטוקולים ,אני לא קוראת.
אביבה גוטרמן :את לא צריכה לקבל ,את לא חברת קואליציה ,בואי תצטרפי ובכיף.
בשביל זה יש קואליציה ,את זה אמרתי אני הולכת לכל קואליציה
שתהייה ,כי אני רוצה לעשות .אז מה לעשות שיש פריבילגיה לקואליציה,
ואני זוכה בה ,נהנית מזה ואני רוצה להיות בקואליציה ,ומה שאנחנו
עושים שב 21-לחודש מאשרים ולא עוד שנתיים ,שההצעה שלך היא נהדרת
אבל יכולה לקחת עוד שנתיים .ואנחנו רצינו שכבר להציל את הקיץ הזה,
וכל הצעה שאמרת היא נהדרת ונכונה שכולנו ידענו ומהטעמים האלה
אנחנו חוקקנו.
בנוסף לזה ,ביקשנו הרי את יודעת כמו שאמרת הדברים לא נעשים רק על
ידי הדבר הזה ,לכן צריך להיות הסברה ועוד כמה דברים ,ולכן ביקשתי
מיפה מנהלת מחלקת חינוך שפה תספר קצת על מה שנעשה במערכת
החינוך ,שזה עוד משהו שנלווה ,כי לא רק הדבר הזה .בשלב הבא ,אוקי,
אז יהיה לנו הסבר איזה דברים נוספים נעשים וזה גם אולי יתקן בעינייך
את הרושם שזה לא נעשה.
)מדברים ביחד(
ניצה משה :אין דיון .נקודה .אין דיון.
)מדברים ביחד(
ניצה משה :תקשיבו רגע מה אני מעלה להצבעה :מי בעד לכלול את ההצעה בסדר
היום ,את ההצעה של יפעת קריב? לכלול אותה בסדר היום? יפעת ,יגאל
הררי ,ואמיר.
אני מבקש לא יגאל ,תגידו הררי.
חי אדיב:
)מדברים ביחד(
ניצה משה :מי נגד לכלול? יפעת תני לי לסיים את ההצבעה.
יפעת קריב :הייתה פה טעות.
ניצה משה :תני לי לסיים את ההצבעה.

הצבעה :מי בעד לכלול את ההצעה בסדר היום – את ההצעה של יפעת קריב:
 3בעד :יפעת קריב ,אמיר כוכבי ויגאל הררי.
 10נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
נמנע:

אלי טימור ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,חיים שאבי.
אין

החלטה מס' :47/10
מועצת העירייה מחליטה שלא לכלול את הצעתה של חברת המועצה הגב' יפעת
קריב בנושא" :איסור מכירת אלכוהול בעיר בין השעות  07:00 – 22:00בסדר
היום.
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================================================

הצעה לסדר מס'  :2הצעתה לסדר של חברת המועצה הגב' יפעת קריב –
ב.
"הפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד".
ניצה משה :אני עוברת להצעה הבאה .הצעה לסדר מס'  2הצעתה לסדר של חברת
המועצה הגב' יפעת קריב – "הפעלת תכנית השאלת ספרי לימוד" .הצעת
החלטה :חברי מועצת העיר מאשרים שעיריית הוד השרון תפעיל תוכנית
להשאלת ספרי לימוד בבתי הספר היסודיים ,העל יסודיים והתיכוניים.
ההכנה תחל עתה בשנת תש"ע כחלק מהמערכות לשנת תשע"א וזאת על
מנת להקל על הנטל הכספי המוטל על המשפחות ועל ההורים.
)מדברים ביחד(
יפעת קריב :קודם כל אני אגיד שאני מופתעת שאין את ההצעה הזאת עוד שתי דקות
אחר כך .אחר כך תודיעו לי שאתם עושים גם את זה ,יפה .איזה כיף לי כל
מה שאני מציעה יהיה.
אביבה גוטרמן :את מתפרצת לדלת פתוחה .לא בגלל שההצעות שלך לא טובות ,כי
מטפלים ,זה דבר חיובי ,אמירה חיובית ,אם לא שמת לב אני מאוד חיובית
איתך.
יגאל שמעון :אני מציע שלא לכלול את ההצעה הזו בסדר היום.
אמיר כוכבי :יגאל אז אני מציע לבטל את אגרת השמירה השערורייתית שאתם גובים,
אז אתם תגידו שאתם עושים את זה כבר? או אם אני אציע למנות מנכ"ל
קבוע לתאגיד המים אתם לא עושים את זה חצי שנה ,תעשו את זה כבר.
אני לא מבין ,זה מה שצריך לעשות כדי שתעשו משהו ,להציע במקומכם?
אני אתחיל.
ניצה משה :אמיר זה לא לעניין .יגאל הציע פה שלא לכלול את ההצעה לסדר היום,
קדימה .יפעת יש לך שוב להסביר.
יפעת קריב :נורא פשוט .אני לא יודעת כמה מכם הורים ,עכשיו אני מדברת בתור
אימא .בתור חברה בהנהגת הורים בבית הספר ,ועדות הורים .בכל מדינת
ישראל כל ההורים מתלוננים על העלות המאוד מאוד עצומה של ספרי
הלימוד .מדברים היום בנושא של מחזור ,יחיאל זה רק הולך ומחמיר
תאמין לי שאתה לא יודע כמה .גם בבחירות זה אחד מהנושאים שאני
העליתי על סדר היום במצע הבחירות לטפל בנושא של העלויות של ספרי
הלימוד .העלות הזאת מגיעה לאלפי שקלים למשפחה במיוחד למשפחה
שיש לה יותר מילד אחד ,שניים ושלושה ,אני יכולה להגיד שיש הפרש של
שנתיים בין הילדים שלי ואני לא יכולה לשמור ספרים ,הספרים בעצם
משתנים הספרים בעצם כל פעם מקבלים תכנית לימודים אחרת וצריכה
להיות פה איזו שהיא החלטה עירונית ,שמדברת על תכנית לימודים שגם
נשמרת משנה לשנה ומדברת על זה שתהייה השאלת ספרים .עכשיו שוב,
אני יודעת שבחדרי חדרים מדברים על זה ,בהרבה מאוד חדרי חדרים
מדברים על זה .אני קוראת לנו להתחיל לבצע .לא רק לדבר ,עברה עוד שנה
ואני מזכירה ראש העירייה אתה  11וחצי שנים נמצא פה ,מכהן  11וחצי
שנים אני משערת שלפחות מדברים על זה חברינו משה ארז  22שנים סיפר
לכולם שהוא חבר מועצת עיר .הגיע זמן למעשים ,הנושא של השאלת ספרי
לימוד הוא נושא מאוד פשוט ,מאוד פשוט .אנחנו ראינו כולנו שברעננה,
שוב ,ברעננה ,כפר סבא ,פתח תקווה ,ראש העין אני לא הולכת לישובים
אחרים במדינת ישראל ,ונשארת באזור שלנו ,קהל יעד מאותה סביבה,
הגיע הזמן להפעיל את תכנית השאלת ספרי לימוד .מאוד פשוט להפעיל את
זה ,אני מוכנה לעזור ולייעץ ולהסביר איך עושים את זה .עכשיו ,יש חקיקה
במדינת ישראל שנקראת חוק השאלת ספרי לימוד משנת  2000והחוק הזה
קובע ,מנכ"ל העירייה כדאי שתכיר את החוק הזה ,החוק הזה קובע שכל
בית ספר רשאי להשתתף בתכנית השאלת ספרי לימוד ולכל בית ספר
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לצורך כך רשאי לעמוד תקציב חד פעמי שיעמוד לצורך רכישת הספרים.
חוזר מנכ"ל מסביר את מטרות הפרויקט ,מנכ"ל משרד החינוך מסביר את
מטרות הפרויקט ,העקרונות שלו והשותפים ,את ההפעלה ואת לוח
הזמנים .אנחנו לא צריכים להמציא את הגלגל פשוט צריכים לקבל
החלטה שגם בהוד השרון באים לעזרת ההורים .שגם בהוד השרון דווקא
עכשיו שאנחנו בשבוע הספר אז גם עכשיו כשאנחנו פה בשבוע הספר אנחנו
מראים איך אנחנו גם חוסכים נייר ,גם חוסכים כסף ,גם באים לקראת
ההורים וגם בעצם מצמצמים את העלויות.
אני רוצה להגיד מה מטרות התכנית .קודם כל זה נותן הזדמנות שווה לכל
התלמידים לפתוח את שנת הלימודים עם סל ספרים מלא ולא צריכים
להיות מצבים שעמותות כמו מעגל נשים ועמותות נוספות ילכו ויקנו
ספרים לתלמידים .מידי שנה אנחנו עושות את זה .זה מפתח חינוך של
הילדים לספר ,כי הם יודעים שהם צריכים לשמור אותו משנה לשנה ולא
להרוס אותו ,נותן תחושה של אחריות לתלמידים ,כמובן שזה מקל על
הנטל של העמותה ועל ההורים ,זה גם גורם למשרד החינוך להחליף את
הספרים אחת לחמש שנים ולא כל שנה כמו שהם עושים שבעיני זה מחדל
שאין שני לו.
הדבר האחרון ,זה שבעצם רוכשים רק ספרים שיש בהם שימוש .יחיאל זה
נורא חשוב לאנשים בעיקר ברווחה ,אין כסף לקנות ספרים.
יחיאל דמארי :יש לי אוזן קשבת.
יפעת קריב :לכן אני מבקשת שמועצת העיר תחליט להקל על ההורים ולאשר את
התכנית השאלת ספרי הלימוד כבר משנת הלימודים הקרובה יש לנו
מספיק זמן להיערך שלושה חודשים זה יכול להתחיל לצעוד מספטמבר
הקרוב.
אמיר כוכבי :ניצה אני רוצה את שארית הזמן שנשאר לה ,יש דבר כזה ,מצטער.
)מדברים ביחד(
לפנים משורת הדין אנחנו ...אתה יכול לדבר למרות שיבדקו את החוק
חי אדיב:
ויגידו .היועץ המשפטי אמרה שאי אפשר.
ניצה משה :אמיר ,לא במקרה הזה.
אביבה תעני לה.
חי אדיב:
אביבה גוטרמן :יפעת עוד פעם אני אומר לך ,תודה רבה על ההצעה המלומדה שמוכרת
לכולנו ואת צודקת במאה אחוז בכל מה שאמרת ,גם אנחנו הורים ,גם לנו
עלה שנים רבות "משכנתא" לכל הילדים ,גם אנחנו אגב ,במערכת הבחירות
דיברנו על זה ואנחנו לא רוצים קרדיט ולא נלחמים על קרדיט ,אבל לעניין.
את צודקת ומהטעם הזה עשינו שתי פעולות :אחת ,בנושא השאלת
הספרים זו לוגיסטיקה מאוד רצינית שצריכים לעשות אותה מנהלי בית
הספר יחד עם ועד ההורים ,את יודעת את זה .מנהלים לא ששים לדבר
הזה ,לא ששים .מה שכן עשינו ,פעלנו ,אני מובילה ,לא דרך העירייה יחד
עם ההנהגה היישובית את נושא השאלת הספרים ,אני חושבת שסיפרתי לך
כשדיברנו על זה .אז אמרתי לך שאנחנו באמת עובדים על זה דרך חברות,
את יודעת שיש חברות שעושות את זה .אני אשמח לשמוע ,כי אנחנו באמת
פנינו לכמה אם יש משהו שאנחנו לא יודעים ואת יודעת נשמח לקבל .וזו
חברה את יודעת ,החברות הללו בעצם לוקחות מחיר של  280שקלים עבור
כל הספרים והחוברות ,לא רק ספרים ,ובית הספר לא מתעסק עם זה
והעירייה לא מתעסקת עם זה.
יפעת קריב :זה נורא פשוט לעשות את זה ,פשוט.
אביבה גוטרמן :יפעת אני איתך .אבל אנחנו עושים ,זה מה שאני מנסה להגיד לך .לא
בחדרי חדרים ,בריש גלי לפחות מול ועד ההורים .אז אולי תהיי בקשר עם
ועד ההורים ,אז כנראה שאת לא מעודכנת .תבקשי שישלחו לך מייל.
בקיצור ,מה שאני מנסה לומר לך ,זה פן אחד ,כשאנחנו בודקים אותו ,אבל
קראת אולי בעיתונות ואני מנסה עכשיו להסביר לכם ,התכנית שאני
מובילה אותה שבתחילת הקדנציה ניגשו אלינו הורים עם תכנית נפלאה
למחשב בית ספר ,בית ספר מגן ,השקענו עכשיו העירייה  200,000שקל,
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ובית ספר מגן ,אני לא אספר על כל התכנית שהיא תכנית נפלאה ,שהיא
פיילוט ,אחרי שנה נבחן אותה ויש כלים מדידים לבחון את זה ,זה יעבור
לכל בתי הספר .אחד הדברים הנפלאים שלה ,מעבר להמון המון דברים
שבהזדמנות נביא את התכנית יהיה גם שיעור לדוגמא לכל חברי מועצת
עיר .אחד הדברים הנהדרים שלה הוא ,בעצם כמעט הורדה של שימוש
בספרים כולל חוברות .אז אנחנו פועלים בשני מישורים
יפעת קריב :אז בעצם אנחנו מאשרים את זה פה את אומרת.
אביבה גוטרמן :בשני מישורים ,כי לא צריכה להיות .אני אומרת שאנחנו פועלים וכבר
עושים.
יפעת קריב :את אומרת אני כאמא לא צריכה לקנות ספרי לימוד לשנה הבאה ,אני
אקבל מבית הספר.
אביבה גוטרמן :את תראי בבית הספר שלך .כל בית ספר סובריני לעשות את התכנית
הזאת ,אחרי שידעו עם מי ללכת .אני הזמנתי אותה אלי ,זה פועל הם
באים לכל בית ספר שמעוניין .תראי ,ישנם הורים ואני אומרת לך שאמרו,
אני רוצה לקנות לבן שלי ספרים חדשים .לשמחתנו אנחנו נמצאים בעיר
סוציו-אקונומי את יודעת ,גבוה .אגב ,לא קרה עוד שילד הגיע לבית הספר
בלי ספרים .גם מחלקת הרווחה תורמת לזה ,וגם עד כמה שאני יודעת
אשת ראש העיר עוסקת בנושא וזה נקרא "התחלה טובה" .אני יודעת
שהיא תורמת כל שנה ,עוד לא קרה מצב שילד לא הגיע בגלל סיבה זו או
אחרת אבל השאלת ספרים יכולים להציע לבית הספר ,כל בית ספר
סובריני לעשות ,הם קיבלו אגב בהחלטה עם יפה עם ורדה החלטה חד
משמעית כל בית ספר סובריני לעשות את זה .את אומרת שהעירייה תיקח
את הדבר הזה ופשוט ,תקשיבי אנחנו פועלים אותו דבר ,אותו דבר רק
קצת שונה .את אומרת העירייה לוקחת את זה ואנחנו אומרים לא .עירייה
לא לוקחת את זה ולא מנהלת את זה דרך המנהלים .כל בית ספר עושה את
זה עם ועד ההורים ,זו החלטה שלהם ,זה ההבדל ,למה שזה יפול .כמו
שאת בודקת גם אנחנו בדקנו התכנית הזאת קיימת בכמה ערים ,גם אנחנו
בדקנו
יפעת קריב :בלי תמיכה של העירייה זה לא קורה.
אביבה גוטרמן :אני מבחינתך העירייה ,אני סגנית ראש העיר ,מחזיקה את תיק החינוך,
אני מובילה את זה יחד עם ועד ההורים הם יחליטו מה לעשות ,לא כצעד
של העירייה ויפה גם שוב היא תענה גם על השכרות וגם בנושא הזה.
**** 18:25חבר המועצה מר חיים שאבי עוזב את אולם הדיונים
)מדברים ביחד(
ניצה משה :אין דיון.
אביבה גוטרמן :אם הם לא ירצו ,שנה הבאה אני לא מחליטה לוותר.
ניצה משה :אני מעלה להצבעה ,אין פה דיון .מי בעד לכלול את הצעתה של יפעת קריב
בנושא הזה) ,מדברים ביחד(
יפעת קריב :אני מציעה לאשר את זה בנוסח האחר ,אין לי בעיה.

הצבעה :מי בעד לכלול את ההצעה בסדר היום – את ההצעה של יפעת קריב:
 3בעד :יפעת קריב ,אמיר כוכבי ויגאל הררי.
 9נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז.
נמנע :אין
החלטה מס' :48/10
מועצת העירייה מחליטה שלא לכלול את הצעתה של חברת המועצה הגב' יפעת
קריב בנושא" :הפעלת תוכנית השאלת ספרי לימוד".
================================================
)מדברים ביחד(
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חי אדיב:
)מדברים יחד(
אמיר כוכבי:

חי אדיב:
אמיר כוכבי:

חי אדיב:

אמיר כוכבי:
חי אדיב:
אמיר כוכבי:
ג.
ניצה משה:

משה ארז:

רבותי ,אני לא רוצה לפתוח דיון .אבל זכותו של כל אחד להעלות הצעה
לסדר ,וזכותה לעשות את מה שהיא עושה ,אבל אני מציע לחברי
האופוזיציה שמעלים שאילתות שהם לגיטימיות לגמרי,
יש יועץ משפטי ,לא נתן לי לדבר ,אמר שאי אפשר ,אז גם אתה לא יכול ,יש
חוק ,יש פקודת עיריות ,תכבד אותה בבקשה .אני קיבלתי אותה ,למרות
שרצית לפעול לפנים משורת החוק ,אני ידעתי למעשה למה זה יוביל ,אז
בבקשה תנצל את הזמן שלך בהצעה לסדר אחרת ואז תתבטא.
ביני לבינך תכבד אותי שאני כיבדתי אותך ונתתי,שנייה ,תן לי לדבר ,אני
נתתי לך לדבר ,למרות החוק.
לפנים משורת הסדר לא מחפה על הזלזול שלך כשאתה מוריד הצעות
מסדר היום ,לא מכפה על הזלזול שלך כשהמנכ"ל שיושב לידך לא עונה
לשאילתות ולטלפונים ,לא עונה על הזלזול שלך בתושבים שמתקשרים
באמצע הלילה באזור הספורטק לשאול מה לעזאזל עושים להם בחצר
ולמה לא הודיעו להם ואף אחד בעירייה ,חוץ מהמוקד ,חוץ מהפיקוח
שנמצא שם ,לא יודע לתת תשובות וגם אז התשובה היא לא נכונה,
והתושבים נאלצים בשתים עשרה בלילה להתקשר אלי כאילו אני יכול
לעשות משהו ,מה אני אגיד להם ,שגם לי לא עונים?  .....אל  ...לעצמך
מפנים משורת הדין מה שאחרים לא מאשרים לעצמם.
ידידי הצעיר כוכבי ,בניגוד לחוק ,רציתי לתת לך לדבר ולא רצית ,יחד עם
זאת תלמד ,חבר המועצה קשור לאותם כללים ,יחד עם זאת יו"ר וראש
העיר מותר לו לנהל את הישיבה ולהעיר הערות מתי שהוא רוצה ואיך
שהוא רוצה .אז זה גם לפרוטוקול .אז מאחר ואתה כל כך מתלהב ,אז אני
אדחה את הערות שלי לפעם אחרת כי אולי זה לא חשוב לך.
אני מודה לך.
הפסדת ,יכול להיות שהיית מרוויח בשיחה הזאת.
אם היית מקשיב לעצה שאתה נתת אולי גם היית מקשיב לפעמים לעצות
שבאות מסביב .אבל אתה יודע לשמוע רק את עצמך.
הוספת תנאי לרישיון עסק – איסור מכירת משקאות משכרים החל
מהשעה  21:00ועד השעה .06:00
ההצעה הבאה ,ג' הוספת תנאי לרישיון עסק איסור מכירת משקאות
משכרים החל מהשעה  21:00ועד השעה  .06:00הסבר לאחר עבודת מטה
נרחבת של גורמי העירייה ובהמשך לפעילות של שנים עברו שכללה פעילות
פדגוגית חינוכית והגברת אכיפה ,הוחלט בין מגוון הפעילויות על תוספת
תנאי לרישיון עסק .כולכם קיבלתם את דברי ההסבר של הצעת ההחלטה
ואת מכתבו של סנ"צ שי אזולאי מפקד משטרת כפר סבא והצעת החלטה
פה היא :מועצת העיר תומכת בהוספת תנאי לרישיון העסק – בהתייחס
לכל עסק הטעון רישוי עסק שמוכר משקאות משכרים – ולפיו תיאסר
מכירת משקאות אלכוהוליים  /משכרים החל מהשעה  21:00ועד השעה
 .06:00תנאי זה לא יחול על )א( מסעדה ,בית קפה )ב( עסק למכירת
משקאות משכרים המוגשים לצריכה במקום )פאבים( )ג( אולם שמחות וגן
אירועים .החלטה זו תיכנס לתוקפה ביום  ,21.6.2010והיא תעמוד בתוקפה
עד ליום  31.10.2010בתום תקופה זו יבחנו הדברים פעם נוספת.
אני רוצה להתייחס קודם כל חוק עזר זה עלול לסבך ולקחת כמה שנים.
בחוק רישוי עסקים יש תיקון  18רשאי ראש העיר או מי שאחראי לרישוי
עסקים להוסיף תנאים לרישיון ,זה הליך קצר ,זה הליך מהיר ,מה
שאומרת ההצעה ,אנחנו מוסיפים תנאים לרישיון על פי חוק שמותר ,חוק
עזר ייקח שנתיים שלוש אם אנחנו עושים עדכון משתמשים בתיקון לחוק
שמאפשר להוסיף תנאי לרישיון .עכשיו ,רציתי גם להוסיף שבחודש
האחרון ,חודשיים נתנו שני צווי סגירה על ידי המשטרה ,העיתונות
המקומית לא פרסמה את זה משום מה ,אבל המשטרה באה באישון לילה
ונתנה צו סגירה לפיצוציה ולעוד פיצוציה לכמה ימים והם רק נפתחו
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בהוראת בית משפט ,זה לא יצא לעיתונות וחבל ,אני הצטערתי שזה לא
יצא ,זה יכול להתריע ,אבל מסיבות שאני לא מבין אותן ,הציבור לא י דע,
אבל מי שבסביבה ראה את הפיצוצייה סגורה והבין ,אני לא רוצה להגיד
פה שמות וידע שהמשטרה הוציאה צו ,תפסו אותם במעקב ומכרו אלכוהול
לילדים צעירים ,עשו את זה יום לפני ,יום אחרי וסגרו במקום את
הפיצוצייה ועשו את זה לעוד אחד וזו היום המדיניות של המשטרה ,כמובן
קשור ,וכל החוק הזה נדמה לי שראש העיר ,בכנות אני אומר אני נדרשתי
לפני חודש וחצי דנו בתיקון של החוק אחרי שראש העיר כתב למנהל
התפעול בעניין ,ממש יפה שהעלית הצעה לסדר ,אבל זה עלה בכנות.
הוצאנו את התיקון הזה לפני חודש וחצי .
אביבה גוטרמן :יפעת את עוד תשמחי שזה לא יוצא ממך ,אני כבר מוזמנת השבוע עם כל
הפיצוציות לשיחה ,הזמינו אותי לשיחת הבהרה ,אז את תשמחי על זה
שאת לא קשורה לזה.
הוספת התנאים היא הדרך הקלה ,האפקטיבית וחוק עזר יכול לקחת
משה ארז:
שנתיים שלוש .זו דעתי .
הדברים שתיארת פה על מה שקורה ברחובות העיר ,יגאל ,חברי על
נדב דואני:
הצטרפותך למועצת העיר ,אנחנו )לא ברור( אני יצאתי עם סיירת הורים
לסיור ברחבי העיר כדי ללמוד מקרוב ,בפועל מה קורה עם הילדים שלנו
רגע אחרי שאנחנו סוגרים את הטלוויזיה ,רגע אחרי שהם יוצאים מהדלת
ומסתובבים ברחבי העיר .אלכוהול אין ספק שהוא בעיה מאוד רצינית.
ילדים מסתובבים בעיקר ,לא בעיקר נערות ,אבל מה שכאב לי בעיקר זה על
הנערות ,על הילדות בנות  14 ,13שמסתובבות ושותות וודקה או טקילה,
מעשנות סיגריות ,מסתובבות שיכורות אנשים רעים יכולים לנצל את זה,
זה הפחד הגדול שלי .פנינו לראש העיר בעניין הזה ,ראינו שיש תהליך ,פנינו
ליועץ המשפטי ,שסלל פה דרך באמת הכי טובה והכי נכונה ,חוק עזר
עירוני זה תהליך ארוך ומייגע שבסופו של דבר נפסיד שנתיים .נפסיד
שנתיים שבהם יוכלו לשתות ברחובות אלכוהול ,ילד יוכל להגיד לאיזה
חבר שלו שגדול ממנו בשנה לך תיקנה לי והילדה שמסתובבת שצעירה
ממנו תשתה מהבקבוק ,אז אין אלכוהול ברחובות ,וזה לא משנה באיזה
דרך ולא יהיה אלכוהול ברחובות בהוד השרון וזה תהליך אחד ,ואני יודע
שמחכה חקיקה ארצית ואני מתכוון להוביל בעיר שאי אפשר להסתובב עם
אלכוהול ברחובות .אנחנו נעשה לזה סוף .אנחנו לא אנגליה ,אנחנו לא
אירלנד ואנחנו לא גרמניה .אנחנו לא רוצים להיות שם מהבחינה הזאת של
האלכוהול .אני חושב שזו המטרה האמיתית ,זה הדבר החשוב באמת ולא
משנה הדרך .מה שמשנה שיש פה כיוון של חוק עזר עירוני ויש כיוון של
שינוי ראשון לעסקים וזה הכיוון שצריך ללכת אליו ובאמת אני מאמין
שכולם יתמכו בהצעה,אני לא מאמין שמישהו יש לו איזו התנגדות
עקרונית ,אלא אם באמת הוא רואה חשיבות לאפשר לכולם לשתות
אלכוהול אחרי שעה תשע בערב ,לגבי ההצעה להכניס את זה החל מהשעה
תשע ,מהסיבה הפשוטה ,שילד יצא מהבית בתשע ,בדרך כלל ההורים
משכיבים את הילדים לישון ,נגמר הסיפור ,זהו ,לא יושבים יותר עם
הילדים ,בין תשע לעשר יש זמן שיכולים לצאת ,להסתובב ,תשע נגמר
הסיפור ,נגמרה החגיגה .ולכן אנחנו הולכים לכיוון הזה ,אני מאמין שזה
יזכה לתמיכה של כולם ,אביבה כבר מוזמנת לבעלי הפיצוציות ,אנחנו נקבל
מהם ריקושטים ,שמענו ריקושטים אבל זה לא מעניין ,זה לא מעניין ,ברגע
שהם עברו על החוק ומכרו לקטינים אלכוהול סגרו להם עסקים ,אנחנו
רוצים למנוע את זה בכלל.
אלי טימור :אני רוצה להעיר הערה אחת קטנה יפעת חברתי ,אבל לפני זה אני רוצה
לנצל את ההזדמנות ולאחל להררי יגאל ידידי וחברי כניסה מוצלחת ,רגל
ימין ,ועשייה ברוכה .את סקרת קודם בפאטוס בכנות מלאה את הנושא,
חבל היה לי על דבר אחד שציינת וזה בא בין השורות ,נראה היה כאילו
בעירייה במחלקת הרווחה של עיריית הוד השרון אין את האנשים
המקצועיים ,לא עושים את העבודה ואני רוצה להגיד לך שעושים הרבה
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פעולות ולאחרונה היה ,בסיור ,הרווחה עושה מעל את המיטב שהיא יכולה
עם האנשים הטובים שלה וחבל שאנחנו מציינים את זה כל הזמן כאילו לא
טוב ולא זה.
יפעת קריב :אל תדבר על הרווחה ,תדבר על הנוער.
אלי טימור :זה ימים יגידו .תודה.
אביבה גוטרמן :כפי שאמרתי עוד מעט תהייה סקירה על כל הדברים הללו.
מילה רק על הנוער .אנחנו עובדים בעניין של הנוער ,הקיץ הכי מטריד
נדב דואני:
אותנו ואנחנו עובדים מאוד מאוד קשה יחד עם מנהל מחלקת תרבות
ונוער ,יחד עם מנהל האגף ,אנחנו עובדים מאוד מאוד קשה למצוא לנוער
תכנית טובה לקיץ.
יפעת קריב :חבל שלא פונים לאנשי מקצוע.
אביבה גוטרמן :יפעת את במחלקת תרבות ,את בועדת תרבות ,את מגיעה? אז תבואי
ותציעי הצעות ,מה את רוצה.
אני מבקש לזמן את יפעת לפגישות בנושא הקיץ ,מהיום שתגיע ,את
נדב דואני:
מוזמנת תמיד ,יהיה בקיץ רק שתדעו ככה ,ביום חמישי הקרוב ראש העיר
תצא לסיור עם ראש עיריית רעננה "במרתף" ברעננה ללמוד מהם .ראש
העיר בעצמו מגיע בלילה לבוא ,לראות איך עושים עוד משהו .המרכז
הקהילתי אנחנו רוצים לשנות את התפיסה ממתנ"ס למרכז קהילתי
למרכזים ספציפיים ,המרכז הקהילתי בנווה הדר ,גדעון כדאי שתשמע מה
הולך להיות לך בנווה הדר ליד הבית המרכז הקהילתי בנוה הדר יהיה
מרכז לאמנויות הבמה ,יש שם חדר חזרות לכל בני הנוער ,גם בני נוער
שידם לא משגת יוכלו להגיע לשם ולהתאמן .בקיץ יהיו מסיבות גם
בספורטן יהיו מסיבות לבני הנוער ,כל תנועות הנוער ביקשנו לפתוח יום
בשבוע בערב לתנועות הנוער כדי שבני הנוער יוכלו להיכנס לשם ,עובדים,
עובדים עושים את התוכניות ,להגיד שאין מקומות בילוי זו בעיה .מקומות
בילוי זה בעלי עסקים .אתה צריך לעודד בעלי עסקים לבוא לפתוח מקומות
בילוי.
אולי זאת לא הבעיה .אני רוצה....
חי אדיב:
עירייה לא יכולה לפתוח עסק .אתה צריך לעודד יזמים לפתוח עסקים.
נדב דואני:
)מדברים ביחד(
יפעת קריב :תראו כמה אפשר לחשוב טיפה אחרת .אני אתן לכם עכשיו דוגמא נפלאה,
אתם באתם והוכחתם אותי על זה שאני כתבתי חוק עזר עירוני ,אמרתם
שזה לא בסדר שכתבתי חוק עזר עירוני ,זה לוקח שנתיים ובאתם בהצעה
של תיקון חוק רישוי עסקים ,הוספת תנאים .אבל למה לא ללכת גם וגם,
לטווח הקצר נעשה תיקון ברישוי עסקים .בטווח הארוך נוציא חוק עזר
עירוני ואז לא נצטרך כל שנה.
אביבה גוטרמן :עשינו את זה במקביל .את רוצה עכשיו לעשות .אני....
יפעת קריב :אני רוצה שהמועצה תאשר גם את החוק עזר עירוני שייקח לנו שנתיים
לאשר ואתו וגם במיידי אנחנו נעשה לטווח הקצר לקיץ הזה .זו בדיוק
המחשבה לחדש את זה.
אם הממשלה תוציא את התקנות.
דובר:
יפעת קריב :הממשלה מציעה בהצעת החוק שלה לעשות חוק עזר עירוני בחוק הרשויות
המקומיות.
)מדברים ביחד(
יפעת קריב :דבר נוסף ,אביבה בחומרים שהעברתם לנו אין לי בעיה עם תשע בערב,
מצידי שיהיה גם שמונה ,בחומרים שאתם העברתם לנו ,בנספח מס' ב',
בעמ' מס '  ,4סג"נ מפקד תחנת כפר סבא ממליץ בעצם הוא מדבר על עשר
בלילה .למה להקדים את זה בתשע.
אביבה גוטרמן :אני אישית ביקשתי בתשע .כשהיה דיון אמרתי תורידו לתשע .לא יודעת,
שבע זה קצת מוקדם .את יודעת שזה אומר שגם בסופרים אי אפשר
להקדים.
יפעת קריב :שש בבוקר חבר'ה עדיין חוזרים בחמש וחצי ,שש.
)מדברים ביחד(
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יפעת קריב:
חי אדיב:

אני מציעה לשנות את השעות ,אני מציעה חשיבה לטווח הקצר .ולא
חשיבה לטווח הארוך.
אני אעדכן אותך .אני אסביר את זה ,אם את מכירה את חוק העזר ,את
החוק של המדינה שהוחלט בעניין ,אז כל היום אם רואים מישהו עם
בקבוק מותר לעצור אותו .אז זה לא משנה אם בשבע בבוקר עד שמונה
בערב זה נכון.

)מדברים ביחד(
אביאל אברמוביץ :יש לי שתי הערות ,האחת היא מבנית כי לפני זה הייתה ההצעה של
יפעת ,אני רוצה להגיד שיש פה אורחים שלא ישתמע פה שכאילו
הקואליציה מורידה דברים שהם חשובים לטובת העיר ,לטובת הילדים
בכל מיני מישורים ,גם ספרים ,גם זה ,אז הבחירות נגמרו יפעת ,כל פעם
את מעלה פעמיים את הנושא ,אמרתי את זה בבחירות ,הבחירות נגמרו.
יפעת קריב :זאת אומרת שאני עקבית ועניינית ולא משנה את סדר היום שלי.
אביאל אברמוביץ :הבחירות נגמרו רבותי.
אביאל אני מצטער שמפריעים לך ,זה לא בסדר ,זאת אומרת שאם מפריע
חי אדיב:
לך בסדר ,אמרתי לך פעם שנייה ,מילא לי היא עושה את זה אבל גם לך?
אביא לאברמוביץ :אני אמשיך עוד משפט .הבחירות נגמרו ויש פה מה שאתם רואים זה
הליך פשוט דמוקרטי מדהים שנותנים לכולם להתבטא ,אבל כמו שיש את
זה בכל מקום דמוקרטי בעולם ויפעת בטח מכירה את המקומות האלה,
יותר טוב ממני בטוח ,כי אני צעיר בפוליטיקה שקואליציה מחליטה מה
עושים .את צריכה לקבל את זה .זה דבר ראשון .דבר שני ,אני מברך על
התיקון לחוק ,אני גם מבין את הרעיון ,אבל אני רוצה להגיד לכם גם
ממקומות שאנחנו מטפלים בהם כירוקים ,לא תמיד החוקים זה מה
שעושה בסוף את העבודה בשטח .חוקים ,חוקים ,חוקים ,אבל בסופו של
דבר אם אנחנו עושים איזה חוק שאי אפשר לאכוף אותו או אי אפשר
לממש אותו או אי אפשר לעבוד איתו ,אז אנחנו לוקים בחסר ולכן אני
קורא פה למנכ"ל ולגורמים המקצועיים לבדוק באמת מה חסר לנו כדי
לאכוף את זה ,איזה כוח אדם דרוש לזה ולא רק השעה ,השעה זה פחות
חשוב כי אם זה יהיה תשע או שבע זה גם לא נושא עכשיו למועצת עיר,
אבל איך יאכפו את זה ,איך יטפלו בזה ,אם הם יקנו קודם ואיך אנחנו
נערכים לזה מבחינה עירונית ניהולית זה נראה לי הנושא החשוב ,וכמובן
שאני יודע ומברך על כל הנושאים המקצועיים שכבר נעשים והייתי ביום
שישי יחד עם אביבה ונדב היינו בממלכתי ראינו את שלל הפעולות וראינו
שנעשות פעולות ,גם אנחנו ראינו ,רק להעמיק את זה ,כי שם זה באמת
העבודה האמיתית והאכיפה והחקיקה של החוקים היא רק המעטפת
מלמעלה כדי להכניס את הדברים האלה ,תודה.
בהמשך למה שאתה אומר ,אביאל ,תסתכלו על הסיסמה .מה זה? פיפי
חי אדיב:
צהוב .פיפי שקוף מה זה? אתה אלוף אנחנו במסגרת הפעולות שאנחנו לא
עושים ,השבוע היינו באירוע של שלושים ילדים ,בני נוער במסגרת נוער
במרכז העניינים התנדבו לחנך את הנוער שבבוקר צריך לשתות הרבה יותר
מים ולהשקיע יותר במים ולא במיצים ולא באלכוהול ,זה הסיסמאות
שהולכות להיות בכל המדינה .עדיף לשתות מים .זה צריך להיות
בשירותים של כל בית ואז להשתפר לאט לאט.
יחיאל דמארי :אני רציתי להגיד ליפעת ידידה טובה שלי ,לפני ארבע או חמש שנים הכנסנו
פה את ניידת על"ם בנושא הסיכון של השתייה ,של הסמים יש את הפארק
אבל לצערנו ואני מסתובב לא פחות בלילה מאשר כל אחד ,גם אני מסתובב
בלילה ואני רואה שבאמת המצב ,אנחנו הולכים לחסוך אחד ,לתקן אחד
עולים שלוש .זה קשה מאוד לטפל בזה ,אבל אני יודע לפחות עשר שנים
רצף ,לכן אני לא מדבר רצף זו עבודה מאוד קשה שצריכים למצוא את
הדרך ואת השביל ,זה לא שייך ,היום חוק זה או חוק אחר ,זו בעיה חמורה
ובפרט בפארקים היום יש מבני עמנו שמסתובבים עם הבנות שלנו .בנות
 ,12בנות  13שזה כואב הלב ממזמז ילדה בת  12או בת  ,13זה עוד יותר
חמור מזה ,האמיני לי אני עברתי יש לי צלקות מכל מה שאמרת ,אז אני
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רוצה רק להגיד לך ,באמת ,תני באמת ,תני אמון במערכת שהיא תטפל
בנושא הזה שבאמת תוכל להתקדם ,אחרת נשב פה שעה וכן פעלו ,לא יצא
מזה כלום .ניתן אמון וראש העיר ובצוות שמטפל בזה ותראי שזה יהיה
טוב בעזרת השם .אין בעיה.
גדעון סעדי :קודם כל אני רוצה לברך את יגאל הררי.
)מדברים ביחד(\]
גדעון סעדי :אבל באמת ברוכים הבאים ,משחר נעוריך אתה פעיל שנים רבות בכל
הנושא הפוליטי ,גם בפן המדיני גם בפן הארצי ,אני מאמין שהכניסה שלך
למועצת העיר מה שנקרא תתרום לחזק את הפן החברתי קואליציה,
אופוזיציה ,אני מסתכל בצד החברתי ,אנחנו כמעט כולם  99%בחברתי,
אבל בכל אופן אני מאמין שלפחות נראה עין בעין רובנו דברים משותפים
ונקדם את הוד השרון אז באמת יישר כוח .לגבי הנושא של החוק ושל
הנושא של סמים וכל הנושא ,לא נתמודד לבד עם העניין הזה של מניעה,
עם כל הכבוד למניעה ועם כל הכבוד לאיסורים ,החבר'ה יותר פיקחים
מאיתנו ,אנחנו כתבנו תשע הם יכולים לקנות בשמונה .נגיד שמונה הם ילכו
בשבע .הם פיקחים ,מה לעשות ,לא צריך פיקחות גדולה.
אביבה גוטרמן:ניסו את זה בערים אחרות וזה עובד.
גדעון סעדי :את צודקת ,עדיין זה ימנע במידה מסוימת ,זה יצמצם .אני אומר ,זה
יצמצם את התופעה ,והיא מבורכת ,ההחלטה מבורכת ,רק אני אומר זה
כמו לשטוף את הידיים עד . ...ופה אני אומר לכולנו וגם ראש העיר,
הפתרון הוא תקציבים לבני הנוער ,אם זה דרך תנועות הנוער ,אם זה דרך
מחלקת הנוער של העירייה ,אם זה בכל המסגרות האפשרויות ליצור להם
פעילות .אני בעצמי עוד בודק .בכל אופן ,אני אומר באמת לעצמנו ולראש
העיר .אגב זו לא מכה בהוד השרון ,זו מכת מדינה ,כל הנושא הזה של נוער
עם ההתדרדרות שלו ולא רוצה להגיד חוסר ערכים כי בכל זאת הנוער
מקסים שאני מסתכל עליו בעיניים חיוביות וזה נוער שמשתדל ומגיע
ליחידות קרביות ובאמת נותן את חלקו למדינה ,אי אפשר לפסול אותם.
יחד עם זאת ,אנחנו רואים תופעות שקשה לנו אחר כך לשלוף את הילדים
לאן שהם מגיעים .זאת אומרת ילד שכבר הגיע ונחשף לאלכוהול ונחשף
לסמים ,המשאבים שצריך להשקיע בו הם משאבים שאין אותם כמעט
לאף מסגרת לא מקומית.
יפעת קריב :לא נכון ,לא נכון .כפר סבא זוכה השנה בפרס הנוער על עבודה מדהימה
בעבודת נוער אפשר לעשות שם סיור וללמוד.
גדעון סעדי :אני אשלים .יש נתונים.
יפעת קריב :אפשר לשפר בעבודה של בני נוער ,זה לא נכון.
גדעון סעדי :בני נוער בכלל יש נתונים של הלמ"ס יש  385אלף ילדים נמצאים במצב
סיכון בישראל ,אלף כמובן 335,000 .ילדים נמצאים במצב סיכון מוגדרים
כילדים שנמצאים במצב סיכון .התופעה היא לא תופעה של הוד השרון,
אבל יחד עם זאת אם אנחנו נטפל רק בנושא הזה של מניעה ,אנחנו לא נשיג
את המטרה .זה לא ילדים וירטואליים ,זה ילדים שלנו .כל אחד זה הילדים
שלו ,זה השכנים שלו ,זה בני הדודים שלו ,אין לנו ילדים אחרים ,אי אפשר
לייצר ,לא נעביר את זה מעבר לגדר .זה העתיד .מי שיושב פה מסביב
לשולחן זה הילדים עוד עשר ,עשרים שנה זה אותם ילדים .ככל שנשכיל
לייצר להם תוכן ,אנחנו נצא נשכרים ,ולמה אני מתכוון? אני נגד מועדונים.
אני חייב להגיד את זה ,אני נגד מועדונים שיש להם את הברים ואת
הפעילות ואנחנו רואים מסביב לכל המועדונים מתפתחת עבריינות אז אני
לא אומר שילכו לתל אביב ,שילכו להרצלייה ולכפר סבא ,אני לא שולח אף
אחד לשום מקום .כל אחד יעשה מה שהוא רוצה ,אבל אם נצליח לייצר
חלק לרשות המקומית דברים שכן מותר לנו לעשות ,או לעודד יזמים סתם
לדוגמא ,אפילו באולינג אני חושב שזה דבר תרבותי ,נעים ,מסביבו בדרך
כלל לא מוכרים בבאולינג אלכוהול ,זה דבר נחמד.
יפעת קריב :אפשר להציע הצעה לסדר שנעשה באולינג בעיר.
יש באולינג.
חי אדיב:
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גדעון יש לך רק חמש דקות לסיים.

ניצה משה:
)מדברים ביחד(
ניצה משה :רבותי ,תנו לגדעון לסיים את דבריו.
גדעון סעדי :הדגש צריך להיות באמת על תכנים לבני הנוער ויש ערים שעושות את זה
וצריך לפעול ולעשות ואנחנו לא יכולים לפתוח באולינג ,העירייה לא
פותחת עסקים ,אבל אפשר לפתוח מסלול ירוק לעסקים כאלו ,לעזור להם,
לעודד ,אנחנו מכירים מספיק דרכים לעזור ליזמים לבנות ,אז אנחנו לא
יכולים לעזור למישהו שרוצה לפתוח אולם של  1,000מטר לבאולינג? בטח
שיכולים לעזור ,זה אומר לפתוח לו מסלול שהוא ירוק ,לעודד אותו,
לאפשר לו חניה ,לראות איך אנחנו כן יכולים לעזור ולא איך אנחנו יכולים
לא לעזור ,אז אני אומר בד בבד יחד עם אביבה שאנחנו מונעים שזה יפה
וזה טוב אני בעד להקדים אפילו בשעה את הסגירה ,תשע בערב אפשר
לקנות ארבעה ארגזים .הנושא הזה של מצלמות בפארקים ,אני חושב שיש
הרבה ערים שהכניסו מצלמות בפארקים ,הרבה תושבים סובלים
מהתופעות של ונדליזם ושל ילדים שנמצאים במצב שכרות בלילה ,הרבה
אנשים מתקשרים למוקד ,אנחנו עכשיו נכנסים לתקופת הקיץ יולי-
אוגוסט ,לילדים אין מה לעשות ,הם ילדים מקסימים ,אבל אין להם מה
לעשות והם רוצים פורקן ,לשתות אלכוהול ולהתבדר וליהנות ,זה ילד אין
מה לעושת ,ההורמונים עובדים וזה השעות שלהם ,זה הגיל שלהם .אז
אנחנו צריכים לתת להם תחליפים .מי מסוגל לקשור להם את הידיים?
אתה לא יכול לקשור לאנשים את הידיים .אתה צריך לייצר להם מצב
שנותנים פעילות ,מצמצמים ,אני חייב לציין את יחיאל שבזמנו אני זוכר
שישבנו לפני שש ,שבע שנים ברחוב גורדון בבית רני והתקציב הראשון זה
 72,000שקל לתחילת פעילות הניידת על"ם.
שמעגל נשים תקצב גם....
דובר:
גדעון סעדי :אנחנו מחפשים את הכבוד לחלק אותו .אנחנו לקחנו אותו בארגזים לחלק
אותו .מה שחשוב חי ,באמת לציין שכל שקל שהולך לילדים לפעילות ,אחר
כך לא צריך  10שקלים בשביל לעשות פעילות אכיפה ולחפש את הילדים
האלו איפה אפשר להציל אותם ולמצוא אותם בקידום נוער מחפשים
מסגרת לא מסגרת .תודה רבה.
רבותי אני רוצה ,יפה תציג את עיקר הפעילות של מה שמערכת החינוך
חי אדיב:
עושה ואיך זה מתחבר לחוק העזר .אני רוצה רק להעיר כמה הערות למה
שנאמר פה ולחבר את כל מה שאתם אמרתם .רבותי ,חוק העזר בנושא
האלכוהול הוצג בכנסת רק באפריל  2010זה עכשיו .עיריית הוד השרון
כבר לפני כשש שנים הלכנו לפרויקט ייחודי בארץ שנקרא פרויקט קהילה
בטוחה .הפרויקט הזה מאגד בתוכו את כל הפעילות ,את כל הגופים
העירוניים שעוסקים ,כולל המשטרה וכולל גופים חיצוניים אחרים לאגד
את כולם לשיתוף פעולה לדברים יפים :אחד בתחום החינוך הפורמאלי,
שתיים חינוך הלא פורמאלי ,שלוש עם המשטרה ,עם גורמי האכיפה ועם
הרווחה וכולם ביחד עושים את העבודה ואנחנו רואים תוצאות .אז כל
הכבוד אני מעריך את מה שקורה בכפר סבא .אנחנו לפני שנתיים קיבלנו
את פרס הנוער ,גם לראש העיר ,העירייה ,גם מועצת הנוער ,גם המדריכים
והמובילים במועצת הנוער ,אני חושב שיש בהחלט הישגים מרשימים .יותר
מכך ,הפרויקט קהילה בטוחה יצר תחושה ,ויש לנו גם נתונים מוכחים
שמבחינת הביטחון בעיר יותר בטוחה מכל עיר במדינת ישראל .תחושת
ביטחון עם פרמטרים משמעותיים בכל מיני תחומים ועדיין יש לנו עוד מה
לעשות .לגבי שתיית האלכוהול זו מכת מדינה וזה לא הוד השרון .האם
אני רוצה שהילדים שלי יבלו במועדונים או בדיסקוטקים פה או במקומות
אחרים ,אני מעדיף שיסעו למקומות אחרים ,אני אומר לכם את זה כאבא.
יחד עם זאת ,השאלה היא מה בדיוק הילדים עושים פה ,שאלה קשה ,שגם
הילדים שלנו ואני מדבר עם הרבה
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ילדים ממועצת הנוער ואני בקשר רציף איתם ,לא בטוח שהם יודעים מה
טוב להם או מה הם באמת רוצים ,ולכן הילדים בהוד השרון ,שיש נוכחות
יותר גדול מכל עיר אחרת של ילדים מתחלקים למגוון רחב.....
יפעת קריב :למה אתה אומר ,למה )לא ברור(
את מוכנה לתת לי לדבר? )לא ברור( לא הפרעתי לך .הילדים מתחלקים
חי אדיב:
לקבוצות שונות ומשונות ,גם קבוצות גיל שיש להם עיסוקים אחרים וגם
באותם גילאים כל אחד רוצה משהו אחר .מי שהולך לתנועת הנוער לא
הולך בהכרח לחוגים ומי שהולך לחוגים לא בהכרח הולך לדיסקוטקים,
ומי שהולך לדיסקוטקים לא הולך לתנועות נוער ויש מיליון ואחד דברים,
אבל בסופו של דבר רוב הנוער רשום ופועל כמעט בכל הפעילויות מתנועות
הנוער ,פעילויות ספורט וחוגים והכול ,נשאר מגוון או קבוצה קטנה מאוד
של ילדים שבאמת רואים אותם בפארקים ,גם אני מסתובב ,גם אני רואה
אותם וגם אני מדבר איתם ,אני מכיר את רובם באופן אישי ,אותם ואת
ההורים שלהם ואת הילדים ולפעמים אני רואה גם את הילדה שלי שם.
אוקי ,יכול להיות שגם הילדים שלכם נמצאים שמה .קודם כל לא תמיד זה
אסון להסתובב בפארק .לפעמים זה כיף להסתובב בפארק ,ויכול להיות
שגם אם יהיה מאה מועדונים יסתובבו גם בפארקים ,מה לעשות ,לכן לא
לזרוק סיסמאות .מי שרוצה להיות שותף לעשייה ,שיבוא ויצטרף לאחת
הוועדות ויביע את דעתו ויגיד מה הוא עוד חושב שאפשר לעשות .במבחן
המציאות והתוצאות ,בהוד השרון אחוז האלימות הוא בין הנמוכים ביותר
בארץ אחוז הפעילות יחסית הולכת וגוברת ואנחנו עיר צעירה .הראיה לכך
השבוע הזה אני הולך לאיזה שהוא ביקור כדי לראות מה עושים ברעננה,
כל פעם אומרים לי עושים ברעננה אני לא יודע אם עושים ברעננה כל כך
הרבה יותר ממה שעושים בהוד השרון ,אבל אני הולך לראות .הייתי בתל
אביב ,הייתי בכפר סבא ,הייתי בהרבה מקומות אחרים ,אני עוד לא ראיתי
משהו שמקפיץ לי את הנשמה ואת הלב .אני רוצה לעשות דברים יותר
טובים ,אז לכן יש לנו במה להתגאות :גם במערכת החינוך הפורמאלית
ואני מצדיע למערכת החינוך ,היא קיבלה פרס חינוך ,וגם לבתי הספר ,אני
מצדיע למערכת החינוך הלא פורמאלי שקיבלה את יקיר הנוער ,אני מצדיע
להם הם עשו עבודה יפה .יש לנו גם תוצאות .המשטרה תבוא ותציג לכם
בישיבה הבאה איזה אלימות ,איזה סוג אלימות יש בקרב בני הנוער בארץ
לעומת הוד השרון ,ואתם תתגאו ,מה לעשות ,לכן זה בא כי יש משפחות
ויש מערכת חינוך ויש חיבור של הדברים ,וגם מערכת האכיפה בלי חוק
העזר ועם חוק העזר ,ישבתי עם מנהל הביטחון ,ישבתי עם המשטרה ,הם
עושים עבודה מצוינת ושל שיתוף פעולה .תרימו טלפון היום ותזעיקו את
הסיירת של העיר ,היא תגיע יותר מהר ממשטרת כפר סבא או משטרה
אחרת .יש חיבור ויש שיתוף פעולה מדהים בין המשטרה המקומית
שהוקמה לבין השנים האחרונות לבין הסיור שלנו והחיבור הזה ושיתוף
הפעולה הזה וחוק העזר שקבענו אותו שיהיה לשלושה חודשים כדי א',
לתת פתרון לחופש הגדול שלא תהייה שם התלהמות ,נבחן את זה פעם
נוספת ובמקביל היועץ המשפטי יחד עם אגף התפעול יקבלו הנחיה לקדם
חוק עזר .אחרי שנסיק את המסקנות מהטיפול ,מהעלות ,אול גם נוציא
חוק עזר יותר טוב ממה שהכנסת הציעה ויותר טוב ממה שעשו בראשון,
אולי משהו אחר .תמיד אפשר יותר להשתפר .לכן הדברים מתחברים אחד
בתוך השני וביחד הכול יוצר מצג קצת יותר טוב ממה שיש בכל עיר אחרת
בארץ .אני אומר את זה באחריות ,אני אומר שיש במה להתגאות ,וגם לכם
יש במה להתגאות .זו העיר שלכם גם שלך וגם שלך ,יש לכולם ילדים
וכולם רוצים שיהיה להם טוב ,וזה מה שאנחנו רוצים וכל הצעה שתתקבל
יותר טובה ממה שנציע פה ,תבורכו .יפה אני מבקש שתציגי בשתי דקות או
בכמה דקות שיש לך ואחרי זה אם תרצו להתייחס אני אשמח מאוד .יפה
הבמה שלך ,כמה שאת צריכה ,את כל החומר.
אמיר כוכבי :מה אתה מקצר את הזמנים ,יש לי חמש דקות ,אל תגיד לי דקה ורבע .יש
\
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לי חמש דקות לדבר.
יפעת קריב :למה אתה מעדיף שבני הנוער יצאו מחוץ לעיר? מה זאת אומרת? אתה
אמרת שתסביר ולא הסברת.
השאלה היא שאלה רטורית .השאלה היא רטורית .אם אני אצטרך לאשר.
חי אדיב:
מעבר לפעילות שאנחנו עושים ,נמשיך לעשות ולא הקשבתם לנדב ולאביבה
שאמרה שאנחנו מתחילים לעשות פעילות גם במתנ"סים ,אם אני צריך
לאשר עכשיו דיסקוטק בהוד השרון באזור התעשייה בשוק החופשי או
להעדיף שהבת שלי תיסע להרצלייה ,אני מעדיף שהיא תיסע להרצלייה.
אם בכלל אני מעדיף שהיא תיסע ,אבל אם אין לי ברירה אני מעדיף שהיא
תיסע להרצלייה .זו שליטה רטורית שאין לי שליטה עליה.
אביבה גוטרמן :הפסיקו את הריקודים בגלל שהתחיל אלכוהול .הפסיקו את הפעילות.
תבואי לדיון בוועדת המשנה .
חי אדיב:
יפעת קריב :אני אשמח להיות חברה בוועדת הנוער ,אבל אופס ,אין כזה דבר.
יש כמה כללים בעניין והחוק קובע.
חי אדיב:
יפעת קריב :לכן אני לא חברה בה.
את מוזמנת להביע את דעתך .במועצת העיר לא עושים דיונים מעמיקים,
חי אדיב:
עושים דיונים פופוליסטיים ,יש עיתונאים כל אחד שירשום משהו ,יפה
הבמה שלך תגידי כל מה שאת רוצה.
שלום לכולם ,אני אשתדל להצטמצם במינימום זמן .בעצם פעילות החוק
יפה עזרא:
למניעת השימוש באלכוהול .קודם כל חלק לא קטן מהדברים שרציתי
לומר התפזר בין האנשים כאן שכל אחד מהם אמר משהו מתוך הדברים
שרציתי לומר ,אז טוב מאוד שכך ,דברים שנאמרו פה ושם .ישנו טיפול
לטווח הקצר וטיפול לטווח הארוך .דברים שאנחנו עושים בטווח הקצר,
אנחנו מדברים עד לאחר חופשת הקיץ המתקרבת .לטווח הארוך
התהליכים החינוכיים ארוכי טווח .אנחנו רואים את הערוץ המשמעתי
שהוא הערוץ של המשטרה ושל החוק שאנחנו כמובן לא נכנסים אליו
והערוץ הטיפולי חינוכי של כולנו ,של הרווחה ,הוא של הנוער הוא של
מערכת החינוך הוא של הורים כהורים שגם את המודעות ואת האחריות
שלהם אנחנו מעוניינים להגביר .מבחינתי המטרה העיקרית היא ליצור
קישור בין אלכוהול לאלימות .יש קשר מאוד ברור ,מאוד מובהק בין
אלכוהול לאלימות ,בין אלכוהול לנהיגה מסוכנת ,בין אלכוהול
להתנהגויות פרועות.
אמיר כוכבי :חי כדאי שתקשיב ,אתה שולח את הילדים לשתות מחוץ לעיר.
ולכן הנושא הזה כפי שבצדק רב אמרה יפעת ,אם בעבר הגילאים היו ,17
יפה עזרא:
 ,18תלוי על איזה עבר אנחנו מדברים ,הרי שהגילאים האלה יורדים
והולכים לכיתות נמוכות ולגילאים צעירים .אני יכולה לומר כמנהלת בית
הספר זה בהחלט נכון.
עכשיו ,פנייה ראשונית שלנו אל ההורים אנחנו נוציא איגרת אני רוצה
לקרוא לכם קטע או שניים מהאיגרת שאנחנו כאגף חינוך מוציאים
להורים .במהלך השנים האחרונות החלה תופעת שתיית האלכוהול בקרב
בני הנוער לתפוס תאוצה ולהתפתח למימדי ענק ,כאשר גיל צרכי
האלכוהול שעמד לשעבר בגיל  18 ,17הולך ופוחת עד כי מדובר כיום על
ילדים בני  13 ,12שצורכים אלכוהול .המטרה שלנו היא להעלות את
המודעות של כולנו ולהדגיש את האחריות של ההורים לצד אחריותה של
מערכת החינוך .במסגרת העבודה הזאת מול הילדים ועדיין בטווחים גם
הקצרים וגם הארוכים אנחנו מדברים על הרצאות ,כולל גם של המשטרה
ולא רק של המורות ,לא להסתפק בהרצאות של מורות ושל יועצות ,אלא
להביא נציגי משטרה ,כמו למשל אלון שמגיע אל בתי הספר ומדבר בעצמו
עם הילדים.
בשבוע הבא אנחנו מקיימים מפגש בין קצין משטרה נוסף למנהלות
חטיבות הביניים והחטיבות העליונות כדי לעשות עוד פעולות של תכנון
ועבודה מול הילדים וגם מול המנהלות של בתי הספר.
בנוסף ,דובר כאן לתת אלטרנטיבות לילדים .כאן יש ספרון אם אתה רוצה
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תוסיף אתה ,כי חלקים מסוימים הם של מחלקת הנוער ,לגבי פעילויות
קיץ ,אני יודעת שאמור להיות יריד תעסוקה בבית ספר השחר שאמור
להציע תעסוקה לילדים .אנחנו מדברים על ערבים של סרטים ,להקות נוער
מנגנות ,כן להציע מגוון של חלופות לילדים .קראתי אגב היום בעיתון אני
לא זוכרת באיזה ישוב ,שמקצרים את חופשת הקיץ בשבועיים.
אביאל אברמוביץ:כרמל שאמה הגיש הצעת חוק.
יפעת קריב :יש על זה דיונים בכנסת כל הזמן .
ישנם תמיד תהליכים חיצוניים אכיפתיים או משמעתיים כמו לקצר את
יפה עזרא:
החופשה ,כמו לאסור....
יפעת קריב :לקצר את החופשה ולהעביר לחורף ,בדצמבר או בינואר שבועיים.
שוב ,לא פותר את כל הבעיה ,כי עדיין החלקים של החינוך ,של ההסברה,
יפה עזרא:
של לעשות אצלם את הקישור בין אלימות לאלכוהול זה תהליכים שאתה
עובד עליהם לאורך זמן ,זה לא משהו של זבנג וגמרנו ,או שאתה....
יפעת קריב :בגלל זה אני אומרת שצריך לפעול לטווח הארוך ולא לטווח הקצר.
את צודקת מאוד ,ולכן אנחנו מחלקים את התשובה שלנו לטווח הקצר
יפה:
ולטווח הארוך .לקראת חופשת הקיץ הפניה להורים ,פעולות הסברה
משותפות למוסדות החינוך שאנחנו מתכוונים למשותפות ,אנחנו מתכוונים
למשותפות לצוותי החינוך ולמשטרה ,יחידות שותפות לנו במאמץ המוגבר
הזה הם כמפורט כאן בשקף .ודבר נוסף ,עשרת דברות התלמידים של עשה
ואל תעשה ,כאשר הרבה פעמים הדברים באים גם מבני הנוער עצמם ולא
רק מהמורים .נוער במרכז העניינים ,אתם דיברתם על עלם ,על ניידת
הורים ,ועל גופים נוספים שמתגייסים לטובת העניין הזה.
אני מרשה לעצמי להגיד עוד משפט אחד ,האמת בלי שתאמתי אותו עם אף
אחד ,אבל אני רוצה לומר שאני ברמה האישית ,מניסיון שלי גם במקומות
אחרים מאוד הייתי רוצה בהמשך לבחון את האפשרות של להכניס תכנית
שנקראת נס"א ,אני מקווה שאת מכירה אותה יפעת ,מכיוון שנס"א
מדברת בדיוק על נוער ,נוער אלימות ,סמים ואלכוהול ,תעזרי לי כי את
בטח יודעת יותר מזה ,זו תוכנית שאני חושבת שהיא טובה מפני שהיא
מעבה את אותו קידום נוער שדיברנו עליו קודם והיא מגדילה את הנפח של
מדריכי הנוער שעושים חיבור מאוד מאוד חשוב בין החינוך הפורמאלי
לחינוך הבלתי פורמאלי .כלומר עושים את החיבור בין בית הספר ,הם
מגיעים לתוך בית הספר מחברים את אותם ילדים בסיכון ,הרי זה לא כל
הילדים ,בינינו ,שאנחנו מדברים על התנהגויות מסוכנות ועל אלכוהול
אנחנו כן יכולים לעשות איזו שהיא התפלגות של ילדים שלא משתמשים
בדברים האלה ,ולא מגיעים להתנהגויות האלה לבין אחוז מסוים שאנחנו
יודעים שכן .תכנית נס"א מזהה ומסמלת ומאתרת את הילדים האלה שהם
בסיכון ,מטפלת בהם ומחברת את הפורמאלי עם הבלתי פורמאלי אחר
הצהריים ,אני מאוד מקווה שאני אצליח.
יפעת קריב :דווקא בגלל שפנית אל  ,...דווקא הייתי ממליצה להתחבר לתכנית
שנקראת עיר ללא אלימות והייתי ממליצה לשלוח אותם )לא ברור(
שמתקיימת ביום רביעי ,חמישי ועדיין אפשר להירשם אליה ואני חושבת
שבתכנית מן הסתם ישמעו על הרבה תוכניות לשימוש בסמים ואלכוהול
בקרב בני נוער ואני באמת ממליצה כאן שהיא תייצג את הוד השרון בכנס
הזה שיהיו בו מעל שישים רשויות מקומיות.
)מדברים ביחד(
סליחה לא לנהל דיאלוג ,בבקשה .מישהו רוצה להתייחס? אביטל לפני
חי אדיב:
אמיר.
אני רוצה להוסיף שני משפטים .יפה התמקדה מאוד בעבודה של המערכת
אביטל בר:
החינוכית ובעיקר אנחנו עושים עבודה מאומצת וגדולה מאוד בהמון המון
כיוונים ,גם ברווחה ,גם בקידום נוער גם במחלקת הנוער ,אנחנו נותנים
שרשרת שירותים שנותנים מענה החל מהסברה וכלה בתפעול על כל הרצף,
אנחנו מדברים על סיירת ההורים ,על ניידת על"מ ,על ציפורי לילה ועל
קפה של טיפול נוער ,אנחנו מדברים על בית חם לנערות ותחנת אל-סם
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שעושה המון עבודה גם בתחום )לא ברור( וגם כמובן אחר הצהריים לילדים
ולהורים שלהם .אנחנו נותנים מענה שהוא מתאים שהוא כולל.
יפעת קריב :את מציגה תמונה מאוד יפה ובאמת כל הכבוד ,רק יש לי שאלה קטנה ,היא
סיימה.
)מדברים ביחד(
יפעת קריב :את מציגה עבודה מאוד מרשימה ,רק רציתי לשאול ,אם יש לכם באמת
אכן מספיק תקציבים לעבודה עם נוער ומספיק עובדי נוער ברווחה.
אני אגיד לך ,אין לה ,אנחנו רוצים עוד  10מיליון שקל .תשיגי לנו,תפסיקי
חי אדיב:
לבלבל את המוח.
יפעת קריב :כמה עובדי נוער יש ברווחה? אביטל כמה עובדי נוער יש ברווחה ,נו ,באמת
תענה על השאלה הזאת.
תצביעי קודם כל על התקציב .את גם מצביעה נגד התקציב וגם מדברת כאן
חי אדיב:
על חוסר בתקציב ,תתביישי לך ,אין לך מוסר פנימי אמיתי!
יפעת קריב :כמה בני נוער יש בעיר הזאת?
את מדברת שטויות .תצביע בעד תקציב ואחרי זה תדברי.
חי אדיב:
יפעת קריב :אתה מדבר שטויות .כמה עובדי נוער יש בעיר הזאת?
את לא יכולה לדבר מצד אחד ולהצביע נגד מצד שני.
חי אדיב:
יפעת קריב :אתה לא מסוגל לענות על השאלה הזו כי אין לך בני נוער בעיר .שני אנשים,
שלושה אנשים ,כמה?
תפסיקי לבלבל את המוח.
חי אדיב:
יפעת קריב :אז תענה על השאלה ,אתה מסוגל לענות עליה?
את מדברת אמת ,יש מושג "אמת דיברתי" ,את לא מסוגלת לדבר על זה,
חי אדיב:
סיסמאות .קדימה ,אמיר דבר.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :לפי דעתי תכנית נס"א זו תוכנית שנועדה לשלוח את הילדים מחוץ לעיר,
לחלל כנראה ,כי פה אנחנו לא מטפלים בבעיות ,אבל אני אתחיל הפוך ,אני
אתחיל להגיד ליגאל מזל טוב ,ברוך הבא ,כמו שאתה רואה קיבלת דוגמית
קטנה ממה שעד עכשיו קראת בעיתון ,אני בטוח שבישיבות הבאות יהיה
לך יותר מה להגיד בנושא ,אני מצפה למה שתוכל להגיד ,לא כל אחד יכול
להביא לפה חצי ממשלה ,ואולי לחלק מהחברים יש מה ללמוד על יחסי
חוץ ,אז שיהיה בהצלחה .אני מסכים עם גדעון שההצעה הזאת היא
במהותה קודם כל דקלרטיבית ,הצהרתית ,זאת אומרת אנחנו באים
ואומרים הנושא הזה מספיק חשוב ונעלה אותו על סדר היום ונקבל
החלטה .אכן לא הבנתי למה הורדנו אתה נושא של יפעת ,למרות שאת
ההסבר הטכני של אביבה הבנתי וקיבלתי ,לא רוצה להתחייב לחוק עזר,
רוצה קודם להצהיר וזה בסדר ,זה מקובל .ההחלטה הזאת ההצהרתית
נכונה .אנחנו צריכים לראות אם יש יכולת לעירייה לאכוף אותה אפילו
בקצת ,ככה מרפרוף קטן אני לא מכיר תכנית מתוקצבת לפחות של גיוס
פקחים חדשים שיסתובבו בתשע בערב כדי לבדוק ,או בשתים עשרה בלילה
לבדוק אם מישהו מוכר אלכוהול .אני לא מודע לאיזה שהוא מערך ריגול
של הפעלת ילדים כדי שייכנסו למקומות ויקנו אלכוהול ואני לא רואה את
העיר מגיעה למיצוי אמיתי של התהליך הזה ,אבל נאמר שוב ,הצהרתית זה
נכון ,לכן גם כולנו נתמוך בזה ,גם חברי המועצה שמורגלים שלהם
מורידים את הנושא מסדר היום.
העניין הזה הוא הצהרתי ואתה המשכת בהצהרות חי ,אתה מאשים פה את
יפעת לאורך כל הישיבה בסיסמאות ,אבל אתה קורא לה לבוא לועדות.
תרשה לי לשאול ,אתה מתייחס לוועדות? אתה מתייחס להמלצות? היית
בישיבת ועדה למלחמה בנגע הסמים והאלכוהול ,יצא אחרי זה מסמך
תשובות אין ,התייחסות אין ,תאורה פארקים אין ,אתה לא מתייחס ,אתה
מוביל פה מהלך ,לא חשבת להתייעץ עם כל ראשי הוועדות הרלבנטיות,
חשבת כנראה רק על הון פוליטי ועל כותרת בעיתון וזה גם בסדר ,אני
מקבל את זה ,אבל אל תבוא ותלמד אותנו איך לעשות את העבודה שאתה
בעצמך לא יודע לעשות ,כשאתה הולך לשלוח את יפעת לוועדה ,תדאג
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לפחות לדעת אם היא הייתה באחת כזאת או לא אני יכול לחדש לך ,היא
הייתה בועדות,כ אלה שאתה לא מגיע אליהן .לעניין האמירה שלך שהגבתי
כבר פעמיים ,ואתה מסרב להתייחס לזה ,אני שמעתי אותך אומר את זה
שאתה מעדיף שהילדים יצאו לבלות מחוץ לעיר .אני זוכר אותך אומר את
זה בסיור בנמל כשפגשת שלוש ילדות מהוד השרון ,כאחת מהן מקיאה חצי
מעולפת על הרצפה והשנייה צועקת אוי ,זה ראש העיר ואז שלושתן
בורחות .אני לא יודע אם אתה זוכר את זה .אבל אני הרבה יותר רגוע אם
הילדים האלה יהיו במקומות בילוי שנמצאים באזורי התעשייה שלנו ,עם
מערך הסעות שמביא אותם הלוך חזור ומוודא שהם לא יצטרכו לנסוע
במכוניות ,עם מערך אבטחה שנמצא סביב האזורים האלה כמו בראשון
לציון כמו בהרצלייה פיתוח ,כמו בהרבה ערים קצת יותר מפותחות ,אז
אנחנו יכולים להמשיך לטמון את הראש בחול ואנחנו יכולים להמשיך
ולהגיד הנוער שלנו הוא לא כזה ,אבל כמו ששלחת את יפעת להסתובב
ברחובות אני מציע לך לעשות את זה ,עכשיו מתחיל הקיץ ,אז תסתובב
קצת בדרך רמתיים ,תסתובב בדרך מגדיאל ,תסתובב בפארק עתידים ,תלך
בגשר בדרך לבית הקברות ,אני חושב שזה יחדש לך כמה דברים על מה
שהנוער כיום עושה.
יחיאל דמארי :מספיק ,אתה טוחן אותנו ,עייפים רוצים לאכול ארוחת ערב.... .
אמיר כוכבי :כפרה עליך ,תלך תאכל ,נחכה לך שתחזור.
יחיאל דמארי :אתה מאשים .מה אתה עושה? אתה מבין ,מספיק.
אמיר כוכבי :אתה מעדיף שאני לא אדבר?
יחיאל דמארי :לא תדבר אבל חאלס ,תגיד א' ,ב' ,ג' ,ד' ,נקודה .אין בעיה .כאילו אתה
מתפלל בלחש.
אמיר כוכבי :אתה רוצה שאני אתפלל בקול רם ,אני לא מבין .תפילה זה בין אדם
למקום ,לא?
יחיאל דמארי :לא ,אתה משמיץ ,תגיד א' ,ב' ג' תדע לעבוד ,אתה לא יודע לעבוד ,חבל.
אמיר כוכבי :אני אבוא אליך שתלמד אותי .אני סיימתי.
ניצה משה :אני רוצה לעלות להצבעה את הצעת ההחלטה של הוספת תנאי לרישיון
העסק כפי שהוגשה לכם כאן.

הצבעה:
 11בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,אמיר כוכבי ויגאל הררי.
אין
נגד:
נמנע :אין
)יפעת קריב לא השתתפה בהצבעה(
החלטה מס':49/10
מועצת העיר תומכת בהוספת תנאי לרישיון העסק – בהתייחס לכל עסק
הטעון רישוי עסק שמוכר משקאות משכרים  -ולפיו תיאסר מכירת
משקאות אלכוהוליים/משכרים החל מהשעה  21:00ועד השעה .06:00
תנאי זה לא יחול על )א( מסעדה ,בית קפה )ב( עסק למכירת משקאות
משכרים המוגשים לצריכה במקום )פאבים( )ג( אולם שמחות וגן אירועים.
החלטה זו תיכנס לתוקפה ביום  ,21.6.10והיא תעמוד בתוקפה עד ליום
 .31.10.10בתום תקופה זו יבחנו הדברים פעם נוספת.
================================================

ח.
ניצה משה:

אישור מינויה ותנאי העסקתה של מהנדסת העיר הגב' עליזה זיידלר
גרנות.
יש בקשה להקדים את סעיף ח' :אישור מינויה ותנאי העסקתה של
מהנדסת העיר הגב' זיילדר גרנות ,בשל נסיעתה הערב לחו"ל .כיוון
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שנוכחים פה עשרה חברים אין בעיה להצביע ואם כולכם מסכימים אז
נפעל בהתאם .אני מעלה את זה להצבעה .מי בעד להקדים את סעיף ח'
בסדר היום? פה אחד? יש מישהו נגד או נמנע? אמיר נגד אוקי.

הצבעה:
 12בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
אלי טימור ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יפעת קריב ,גדעון סעדי
ויגאל הררי.
 1נגד :אמיר כוכבי
נמנע :אין
החלטה מס' :50/10
מועצת העירייה מחליטה על שינוי בנושאים שעל סדר היום כך שסעיף ח'
שמופיע בהזמנה בנושא אישור מינויה ותנאי העסקתה של מהנדסת העיר הגב'
עליזה זיידלר גרנות  -יעלה לדיון לאחר סעיף ג' בסדר היום.
================================================
****  19:00חבר המועצה מר אלי טימור עוזב את חדר הישיבות.
ניצה משה :אני מקריאה את סעיף ח':
מכרז פומבי  37/09פורסם לתפקיד מהנדס/ת העיר .ב 18.4.2010-אישרה
ועדת הבחינה שהתכנסה לעניין מכרז פומבי מס'  37/09את בחירתה של
הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העיר .מועצת העירייה
מתבקשת לאשר:
 .1בהתאם לסעיף ) 167א( לפקודת העיריות )נוסח חדש( את מינויה של
הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העיר.
 .2בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות )נוסח חדש( את תנאי העסקתה של
מהנדסת העיר הגב' עליזה זיידלר גרנות כמפורט בהצעת החלטה.
שזה אומר לפי שכר בשיעור של  85%משכר מנכ"ל העירייה .העסקתה של
הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העירייה ,החל מיום 1.7.2010
תהייה בחוזה בכירים ,על פי תנאי החוזה שפורסמו בחוזר מיוחד של
מנכ"ל משרד הפנים בחודש דצמבר .2002
יפעת קריב :ראשית אני קודם כל רוצה לאחל לך בהצלחה .אנחנו לא מכירות ,זו פעם
ראשונה שאני קוראת ,אני שמחה שנתמנתה מהנדסת לעירייה ,חשוב מאוד
גם מוסר נטל כבד מאוד ממלאת המקום ,וגם אחד מהתפקידים החשובים
ביותר בעיר שלנו זו מהנדסת העירייה .עכשיו ,אני רוצה להגיד משהו
שחשוב לי לומר אותו ,את מתייחסת לעיר שיש בה כרגע הרבה מאוד
קשיים ,הרבה יותר דילמות קיימת פה קבוצה גדולה של תושבים שנאבקת
על הבית שלהם ועל איכות החיים שלהם .אין כמעט שכונה בעיר שאין
תושבים שנאבקים על מה יקרה בשכונה אם יבנו להם או לא יבנו להם
בניין באמצע הרחוב ,בניין מול הבית.
)מדברים ביחד(
ניצה משה :יפעת זה לא על סדר  ....יש פה הצעת החלטה....
יפעת קריב :אני רוצה שתדעי שיש פה תושבים שמתכוונים להיפגש איתך כבר מחר
בבוקר ,ואני מבקשת שפנייך יהיו לתושבים ,ב 1.7-כשתחזרי מחו"ל שפנייך
יהיו לתושבים ,התושבים מבקשים להיפגש ותושבים מבקשים לבדוק מה
קרה כאן בעיר ויש הרבה מאוד החלטות שאושרו לא בקדנציה הקודמת.
תדבר אחרי .התפקיד שלך הוא תפקיד חשוב ,הוא תפקיד מרכזי ,ואני
מדגישה את זה ,כי תושבים נמצאים אנשים משלמים משכנתות אדירות על
הבתים שלהם כרגע מגלים שדברים משתנים והתכנית שבשכונה שלהם.
יפעת אתם התבקשתם לדון ולהצביע על משהו ו....
ניצה משה:
יפעת קריב :היה לי חשוב לומר את הדברים האלה ושהדברים ישמעו .זה לעניין .את
נכנסת ותלמדי את החומר .אני מזמינה איתך פגישה ב 2-ליולי.
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)מדברים ביחד(
עליזה זיידלר גרנות :אני אדריכלית במקצועי ,אימא לשני ילדים בני  10ו ,12-תושבת נס
ציונה ,כרגע משמשת בתור מהנדסת לתכנון ובניה זמורה ,שזאת ועדה של
חמישה ישובים :גדרה ,מזכרת בתיה ,גן יבנה ,קריית עקרון ובני עייש .לפני
כן עבדתי כמה שנים בעיריית רמת גן ,לפני כן בעיריית יבנה ,ככה שהתחום
המוניציפאלי לא זר לי .אני מהנדסת ועדה מרחבית .זו ועדה מרחבית של
חמישה ישובים .ואני לומדת על המקום ,למדתי על המקום קצת מהאתר,
קצת מהעיתונות ,עכשיו אני השכלתי עוד קצת בשעה שהייתי כאן ,ואני
מקווה שאכנס לתפקיד .אמרתי שהתחום הזה לא זר לי והייתי בכמה
וכמה ישיבות מועצה ,קצת יותר סוערות מזה.
יחיאל דמארי :אני רוצה לאחל לך באמת הצלחה .לגבי מה שאת אומרת שאת היית
בוועדות ,המקום הזה יהיה קטן עלייך .חמישה ,שישה ישובים במכה.
עליזה זיידלר גרנות :הישובים קטנים יותר .מספרם  465,000אבל כל ישוב קטן יותר ,עם
היקפי בנייה מסוג אחר ,אני מאוד שמחה להיכנס לתחום הזה ולהתנסות.
שמעתי שיש צוות .....
יחיאל דמארי :יש לך ראש עיר מעולה ,יש לך מנכ"ל מצוין ,יש לך סגנים נהדרים ,יש לך
חברי מועצה משוגעים.
עליזה זיידלר גרנות :כל אנשי הוועדה משבחים את הצוות המקצועי.
תודה רבה ,שיהיה לך בהצלחה.
חי אדיב:
אמיר כוכבי :אני מברך את עליזה עם כניסתה לתפקיד .אני מנצל את ההזדמנות לעדכן
אותך אדוני ראש העירייה ,אולי אתה לא יודע ,אתמול בוועדת כספים דווח
על הוצאה חריגה של  1,700,000שקל בתקציב העירייה ,שנדרש הגזבר
להסביר מה זה ההוצאה החריגה הזאת ,הוא דיבר על פיצויים ,על ביטולי
תקנים ,על כל מיני עניינים כאלה ,שנאלצה העירייה לשלם עקב ניהול
בלשון המעטה לא נכון הן של כוח אדם והן של תקציבים .לבקשה שלי
לראות איזה תקנים אכן בוטלו ,ואיזה תקנים בוטלו לכאורה כדי שאפשר
יהיה לשלם פיצויים ולאחר מכן מולאו מחדש ,קיבלתי את התשובה שאני
אקבל את הרשימה בישיבת מועצת העיר .אני אסביר איך זה קשור ניצה.
זה קשור.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :הסיבה שאני אחרוג ממנהגי לאשר לך אוטומטית את ההצעות האלה לסדר
של מינויים ,כי בשנה וחצי האחרונות קורה משהו לא טוב בעיר .אתה
מפטר מנהלי מחלקות ,ראשי אגפים ,מנכ"ל ,יותר מ 13-איש שפוטרו או
התפטרו בלי הסבר ,חלקם בלי מילוי התקן מחדש ,או עם זמן שעובר בין
הפיטורים לבין מילוי התקן ,אתה לא מביא דיווחים למועצה ,אתה לא
מביא הצבעות למועצה ,אלא רק יש שאתה החלטת .אתה לא מערב את
כלל חברי המועצה בבחירות שאתה עושה ,ולכן אני אומר ככה ,אני לא
יודע איזה תהליך ,לא שאני רוצה לפקפק באמיתות של התהליך שעברה פה
הבחירה ,אם אתה לא ביקשת מאיתנו לקחת אחריות על האנשים שאתה
מביא לפה ואחר כך אתה לא מבקש מאיתנו אחריות על האנשים שאתה
מעיף מפה ,גם אל תבקש מאיתנו להצביע עליהם.
גדעון סעדי :באמת טוב שהיא לא פה עליזה .בכל זאת אני רוצה .הייתי בוועדה שבחרה
את מהנדסת העיר ואני חייב להגיד שיש לה לא ישיבה ולא שתיים ,אלו
ישיבות ארוכות ,ובחנה הרבה מועמדים שהגישו את מועמדותם לתפקיד.
באמת ,מגוון של מהנדסים מתפקידים מגוונים ,זאת אומרת בערים
גדולות ,קטנות כאלו ואחרות ואני חייב לציין את העבודה של הוועדה
שבאמת עשתה את המיטב בכדי לבחור את הבן אדם הכי ראוי ,זה לא
פרסונאלי ,המטרה באמת שהיא תיכנס לתפקיד ותעשה אותו על הצד
הטוב ביותר .צריך להבין שתפקיד של מהנדסת העיר ,ואמרו את זה פה
לפני ,זה אחד מחמשת התפקידים הכי חשובים בעיר .אם אין מהנדס טוב,
קשה לסחוב את האופן התקציבי של העירייה .למעשה כל התקציב של
העירייה מגיע של הפיתוח מגיע מהוועדה לתכנון ובניה ולא שהמהנדסים
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הקודמים היו לא טובים ,אני אומר את זה פה מעל השולחן ,הם הצליחו
במקומות אחרים .אסור לנו להכפיש שום מהנדס ,באמת .אנחנו עושים
עוול לאנשים שאנחנו מכפישים אותם ,או אומרים שהם לא הצליחו או
משהו כזה .התוצאה אולי היא באמת כזאת ,אבל אני חושב שכל מי שהגיע
לפה הם אנשים איכותיים .יש סיטואציה ,יש מצב ,יש תנאים שלפעמים
לאדם כזה או אחר קשה להצליח ,כל אחד מאיתנו שיגיע לתפקיד מצוין
ככל שהוא יהיה מבריק ,הוא יכול להגיע ולא לתת את התנאים להצליח
באותו מקום לא יהיה לו את הזה .אני אומר את זה פה בכוונה לחי.
המהנדסת החדשה היא לא קוסמת ,אני אמרתי את זה גם בוועדה .אין
מצב ,אין לה תעודה שהיא מה שנקרא תשעים אחוז הצלחה ,היא פיפטי
פיפטי .אם לא היו לה את התנאים הנכונים ,אם לא יהיו לה את ה ...יש
אנשים טובים בוועדה ,יש אנשים מקסימים בוועדה ,אבל צריך להבין
שוועדה זה מקום שמכניס כסף .זה מכניס כסף גם בשביל הנוער וגם בשביל
פארקים ובשביל ספורטק ועוד בשביל הרבה דברים שאפשר לייצר לטובת
הפעילות הענפה שצריכה להיות בעיר הזאת .אם אנחנו נישאר עם תקיעות
ולא נקדם ולא נהייה יזמות נכונה בלי לפגוע באנשים שגרים כבר ולא לבוא
ולעשות להם צל על הבניינים שלהם ,אבל באזורים שכבר ניתן להרוויח
וכבר ניתן לייצר ויש לנו מספיק מתחמים חדשים בהוד השרון ,לפתח,
לקדם ,לא לעצור ולתת לה באמת את כל הגיבוי גם מבחינת האנשים,
שהאנשים יצאו להשתלמויות ,יקבלו את מה שמגיע להם ,יקבלו את
הדירוג הנכון ,יש אנשים טובים .אם אתה לוקח את האנשים כאחד אחד
בוועדה ,אנשים מקסימים ,אבל צריך לייצר להם אחדות ,שביחד כולם
מובילים את הספינה הזאת זו לא ספינה של בן אדם בודד .אני מאחל לה
בהצלחה.
אני רוצה במשפט אחד .אני חושב שקודם כל אנחנו משדרגים את הוועדה
משה ארז:
ואת אגף הנדסה ,אבל לא אלמן ישראל .אני פה משתתף בדיונים בוועדות
משנה בראשותו של יגאל ואנחנו מגיעים לישיבות מקצועיות ,עירית כמובן
שהיא מנצחת על המלאכה מבחינת חומר ,מבחינת ידע מקצועי שאנחנו
הרבה גם מסתמכים על הידע המקצועי ,אז ככה שדרוג.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :אם נשמע שאני זלזלתי במישהו מהוועדה אני מתנצל ,נהפוך הוא ,אני
חושב שאף אחד לא יכול להגיע לרבע של עירית מבחינת ידע ויכולת ,אני
אומר את זה פה קבל עם ועדה .היא המנה דה אטרה ,היא מר תוכניות ומר
עיר וכל הנושא הזה גם של תכנית גדולה וגם של תכנית קטנה ,ואף אחד לא
ייקח לה ,זה בזכות עצמך ,אף אחד לא עושה לך טובה שמחמיא לך .אנחנו
מדברים לתת פוש חי לכל הספינה הזאת שנקראת וועדה.
יגאל שמעון :טוב חברים ,אני רוצה להשתתף בחגיגה שלכם ,אתם הולכים לאשר פה את
המהנדסת החדשה ,ואני רוצה לאחל לה בהצלחה ,היא לא נמצאת פה.
אבל ,אני חושב שזה תפקיד חשוב אם לא החשוב ביותר ברשות מקומית
וזו ההזדמנות לאחל לה בהצלחה .אני רוצה לנצל הזדמנות זו ולהודות למי
שמילא את התפקיד עד היום .אני חושב שעירית טלמור ממלאת המקום
בשנה האחרונה גילינו סך הכול עובדת ,מהנדסת אישה שעשתה באמת
רבות והיה כיף לעבוד איתה ,היא תמשיך לעבוד איתנו ,גם אתה ראש העיר
אני חושב שפרגנת לה הרבה וראית בה כאחת שיודעת להוביל מהלכים.
ואנחנו בהזדמנות זו רוצה להודות לעירית על כל מה שעשית במשך השנה
האחרונה כממלאת מקום פעם שלישית.
)מדברים ביחד(
מר גדעון סעדי :עירית את יודעת למה את תמיד ממלאת מקום? כי מי שבתפקיד הולך,
אנחנו רוצים להשאיר אותך .אז תמיד תישארי פה ותעשי את העבודה כמו
שצריך .לפי הסטטיסטיקות כל שנה וחצי יש לנו מהנדס מקומי .אני אומר
לך תישארי תמיד מספר  ,2עדיף .אני חושב שזו ברכה.
רבותי קודם כל אני רוצה להאמין ורוצה לקוות ,במינוי אנשים אין אף פעם
חי אדיב:
מאה אחוז ,אבל אני מאמין שזו מישהי שאפשר לשתף פעולה ולהצליח
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ניצה משה:

בתפקיד .הראיה שהיא שהחלפנו כמה מהנדסים וזה לא פשוט ,אבל אי
אפשר לקחת ,ואני גם אתייחס למה שיפעת התחילה לצטט מכל מיני
החלטות .החלטות של תכנון ובניה קשורות להרבה דברים .יש בעיר הזאת
יחד עם עירית ,יחד עם שרון יחד עם הצוות המקצועי בראשותם של בעיקר
עירית שנמצאת פה הרבה שנים ,הובלנו תכנית אב עירונית שאי אפשר
למחוק אותה ,שקיבלה מחמאות מדהימות ממנהל המחוז על שיתוף
הפעולה ועל כך יישר כוח גם עירית ולכל הצוות שהיה שותף ,ולכל
התושבים של כמעט  200תושבים שהיו שותפים ,נציגי ציבור .אנחנו תוך
שנה שנה וחצי עושים תכנית מתא"ר שאי אפשר להתווכח עם מה שאנחנו
עושים ,ותהייה תכנית מתא"ר בהוד השרון שאי אפשר גם להתווכח,
למחוק אותה או לשנות אותה .יחד עם זאת ,בתכנון ובניה אנחנו בני אדם,
אנחנו מדברים עם תושבים ,מה שטוב לזה לא טוב לזה ומה שטוב לזה לא
טוב להוא ,ויש פה עניין של הקשבה ,עניין של שיתוף פעולה ,חשוב לכולם.
אף אחד לא צודק במאה אחוז ,רק מה שהוא אומר ,כולם צודקים וצריך
להקשיב לכולם ,צריך למצוא את הסנכרון ולשתף פעולה .מי שרוצה
להצליח במאבק כזה או אחר ,ואני מתייחס בנוגע למה שנאמר פה אם תפני
לאנשי בראשית ואם תפני לגורמים אחרים ,צריך לשתף פעולה ולראות איך
מובילים את העגלה הזאת לחוף מבטחים .האינטרס שלך לא שונה
מהאינטרס שלי .האינטרס שלי לא שונה מהאינטרס של אביאל והאינטרס
של אביאל ,שלי ושלך לא שונה  ...לא נמצא פה ולא שונה מהאינטרס של
כל התושבים שבאו לפה אם בגלל זה או לא בגלל זה .אנחנו כולנו גרים
בעיר אחת ,לכולנו יש את אותו האינטרס ,מי יותר ומי פחות .תעברי רחוב
האינטרס משתנה ,תעברי לרחוב אחר האינטרס משתנה .ולכן הפטנט
להצליח ולהקשיב אחד לשני לשתף פעולה ובסופו של דבר להגיע לתוצאה
הזו .יש תכנית אב מצוינת להוד השרון ,בנושא תכנון ובניה ,לא היה דבר
כזה בהוד השרון מאז שהיא הוקמה ,והיא בין המובילות במדינת ישראל
בעניין של תהליך השיתוף העירייה זכתה למחמאות .וזה לא אני ,זו
הוועדה המחוזית ועשינו את זה לפני שנה וחצי ובעוד שנה אנחנו נאשר
תכנית מתא"ר שכולנו נתגאה בה .ובטוח שלא מאה אחוז מהתושבים ירצו
את מה שהחליטו בפינה של הרחוב השמאלי שלהם ,אבל אני מקווה שרוב
התושבים ייהנו ממנה ואני בטוח ,לא רק מקווה ולכן עירית תודה רבה על
מה שעשית ואת ממשיכה לעשות ולא נפסק ,ויש לנו שחקן חיזוק נוסף
שאני מאמין שישתף פעולה ויחד נוביל את התקינה הזאת ,היא לא פשוטה,
היא לא פשוטה בתכנון ובניה בנושא מגורים או תעשייה ,היא לא פשוטה
בפרויקטים שאתם אישרתם פרויקט של  500מיליון שקל פרויקט של
תשתיות וכל זה צריך לבנות ולתכנן ולגייס כספים ולעשות וגם קיבלתי את
הערת הביניים ,גם פרויקט זוגות צעירים חשוב .וגם פרויקטים אחרים.
השילוב הזה יחד ,אני אומר את זה לא סתם ,אני אומר את זה כדי להעביר
לכם מסר ולהגיד תודה בהזדמנות זאת גם לעירית שהובילה את התהליך
וגם לכל צוות התכנון .גלית .שרון אני לא רואה פה ,וכל הצוות שעושה
עבודה באמת מסורה וקשה .ועל כך יישר כוח ובהצלחה.
אני רוצה לעלות להצבעה את המינוי של הגב' עליזה זיידר כמהנדסת ואת
שכרה בשיעור  85%מגובה שכר מנכ"ל העירייה.

הצבעה:
 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי,
נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,גדעון סעדי ויגאל הררי.
אין
נגד:
 2נמנעים :אמיר כוכבי ויפעת קריב.
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החלטה מס' :51/10
חברי מועצת העירייה מאשרים:
 .1בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות )נוסח חדש( את
מינויה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת העיר.
 .2בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות )נוסח חדש( את תנאי
העסקתה של מהנדסת העיר הגב' עליזה זיידלר גרנות ,לפי
שכר בשיעור של  %85משכר מנכ"ל העירייה.
העסקתה של הגב' עליזה זיידלר גרנות לתפקיד מהנדסת
העירייה ,החל מיום  1.7.10תהיה בחוזה בכירים ,על פי
תנאי
החוזה שפורסמו בחוזר מיוחד של מנכ"ל משרד הפנים
בחודש דצמבר .2002
============================================
אישור תב"ר  – 1228תכנון ראשוני חיבור הוד השרון לכביש  – 4ע"ס
ד.
 ₪ 2,857,143במימון –  ₪ 2,000,000משרד התחבורה ו ₪ 857,143-מקרן
פיתוח.
ניצה משה :אני חוזרת אל סעיף ד' אישור תב"ר  – 1228תכנון ראשוני חיבור הוד
השרון לכביש  – 4ע"ס  ₪ 2,857,143במימון –  ₪ 2,000,000משרד
התחבורה ו ₪ 857,143-מקרן פיתוח .יש שאלות?
יפעת קריב :אני רוצה הסבר לאיפה החיבור לכביש מספר  .4להתייחס ללוח זמנים,
כמה זמן זה.
עירית טלמור :הוזכרה כאן התכנית האסטרטגית מי שזוכר את התכנית האסטרטגית עם
הרבה מאוד שכבות ,אחת מהן היא נושא התחבורה שאחת המטרות
לתכנית אב התחבורה שלנו היא לנסות ככל האפשר להשתלב או למצוא
חיבורים נוספים למערכת התחבורה הארצית וזה כמו שאתם רואים כאן
את כביש  ,531כאן זה כביש  ,40כביש  5וכביש  .4כביש  531אנחנו אמורים
)לא ברור( ימשיך עוד מערבה ,כרגע זה )לא ברור( כביש  40יש לנו חיבור עם
אלישמע ,כביש  5לאור העובדה שהוא חיבור לנחל ירקון ,הגופים הירוקים
ובמסגרת )מדברת רחוק מהמיקרופון – לא ברור( ולאור העובדה שמדינת
ישראל החליטה כמדיניות בשנים הקרובות לפחות לא להוסיף נתיב לכביש
 ,5נותרה לנו ברירה יחידה שעליה אנחנו החלטנו שאנחנו חייבים למצוא
דרך להתחבר לכביש  .4תכנית האב שלנו לתחבורה בעצם יש שני שלבים,
השלב הראשון הוא השלב שבו אנחנו חיים עם המערכת הקיימת ואנחנו
אומרים שאנחנו רוצים למצוא דרך ליצור חיבורים .מבחינת משרד
התחבורה יש כמה נימוקים או כמה רמות של חיבורים שהחיבור המורכב
יותר שאנחנו מכירים הוא )לא ברור( ולפי תמ"א  3שהיא תכנית המדינה
לדרכים ,בעצם אין מחלפים בין מורשה לבין כביש  531אנחנו אומרים
שאנחנו רוצים כרגע לא ליצור מחלף חדש ,לא ליצור יש מאין לא ללכת
למועצה הארצית ,אנחנו עשינו בדיקה למפלס התחבורה שבה אנחנו עושים
חיבורים או השתלבויות יותר נכון דוגמאות ,יש כאלה שיוצאים למשל מבר
אילן לכביש ) 4לא ברור( דרך שירות ואחרי אורך מסוים שנקבע משתלב
בתוך הכביש ,ולכן התהליך הוא תהליך שהוא הרבה יותר מזורז לא צריך
ללכת למועצה הארצית ,לא צריך להקים מהומות ,לא צריך לשנות תכניות
של כל המדינה ,וזה בעצם בשתי נקודות ,זה רחוב שרת ולרחוב
ז'בוטינסקי ,איפה שנמצא הגשר הקיים .היה לנו דיון עם שר התחבורה
כאן ,הגשנו את מה שביקשו למע"צ העלו את זה לדיונים נוספים במע"צ,
אחרי הרבה לך ושוב עם נתונים שהעברנו בעצם קיבלנו את ההרשאה
המבורכת הזאת לגשת לתכנון ,אנחנו רוצים בשנה הקרובה עם התקציב
של  2מיליון תכנון של  2,800,000משרד התחבורה יממן  70%גם מהתכנון
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וגם )לא ברור( אנחנו ניגשים לתכנון המפורט שאותו נתחיל מיד ,אנחנו
מקימים צוות של יועצים כרגע ,בתום השנה הזאת כשיהיו לנו נתונים
מדויקים אחרי כל הבדיקות שצריך לעשות בעקבות כך )לא ברור( ונושא
של הליכי תנועה וספירות נוספות שנצטרך לעשות ,אנחנו בעצם נוכל להגיש
למשרד התחבורה בקשה להצעה לביצוע .זה מבורך.
מי הם אנשי המקצוע של וועדת התכנון.
נדב דואני:
עירית טלמור :מי שתכנון את בדיקת ההיתכנות זה משרד )לא ברור( שהם מבצעים את
סקרי התחבורה שלנו ,הם הגישו בעיקר את ההיתכנות הראשונית ,כרגע
הם יעשו את תכנון התנועה הפיזי ואנחנו נצטרך לקבוע שם מנהל פרויקט
ויועצים נוספים לפי קונסטרוקציה לפי טיב הקרקע.
אני מבקש אדוני ראש העיר דיברנו על זה גם בישיבת הקואליציה שיחיאל
נדב דואני:
ישב בוועדה הזאת כדי להיות נציג ציבור ולראות בעיניים שלו ,אני מבקש
שהוועדה הזאת תדאג לדווח לנו אחת לתקופה איפה זה עומד ,לראות
תכנית מוגמרת זה לא שווה שום דבר .אנחנו רוצים להיות שותפים
לתהליך ,לראות איפה הדברים עומדים ,לאן הולכים עם זה ,ואיזה אופי,
כולנו מברכים על זה ,אנחנו רוצים לראות בעיניים של תושב את הדברים
שזה לא יהיה אסון.
אני רוצה מילה אחת לעדכן אתכם ולתת לכם הרחבה.
חי אדיב:
גדעון סעדי :עירית ברשותך ,תסמני עוד פעם פשוט לא ראיתי איפה אנחנו מדברים?
שרת וז'בוטינסקי.
חי אדיב:
גדעון סעדי :אנחנו מדברים על ז'בונטינקי והפרדס?
עירית טלמור :אנחנו מדברים על תכנית שבעיקר היא....
)לא ברור – מדברים רחוק מהמיקרופון(
מה שמוביל לבית העלמין.
חי אדיב:
עירית טלמור :היום יש גשר שמוביל לבית העלמין .אנחנו מדברים על הדבר הזה .אתה
עובר את הגשר לצד שני ,ויורד בצד השני
)מדברים ביחד(
אנחנו יורדים ימינה ושמאלה .אתה מוזמן לצוות התכנון.
חי אדיב:
גדעון סעדי :שיירשם בפרוטוקול .נרשם בפרוטוקול שראש העיר הזמין אותי לצוות?
)מדברים ביחד( )מדברים רחוק מהמיקרופון – לא שומעים(
אנחנו חוזרים לשרת אבל יוצאים בז'בוטינסקי ,למה גם וגם.
נדב דואני:
)מדברים ביחד(
זו שאלה מעניינת .אתה יוצר לחץ בבוקר בעיר .חי ברשותך ,אם זה יהיה
נדב דואני:
רק ז'בוטיניסקי.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :נדב ,אני אומר את מה שאתה רוצה להגיד .זה דבר מבורך ,אנשים יברכו על
זה ,אבל בכל ברכה יש לנו חשש .שיהיו הרבה נהנים בזה בהוד השרון ויהיו
הרבה סובלים .וחשוב שדווקא עכשיו כשאנחנו בשלב התכנון ולא יגידו
שאנחנו על רבע מהעיר גוזרים עליהם גזרה שאי אפשר לעמוד בה .למעשה
אנחנו מדברים על לנקז את כל התנועה שהתנקזה ב 5-ובצומת רעננה ויש
את המחלפים האלה לא יעזור כלום.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :קודם כל צריך לוודא ששני המחלפים הולכים ביחד ,כי ברגע שיהיה מחלף
אחד פתאום יהיו שלושה.
עירית טלמור :קודם כל אנחנו עושים ספירות ויש פילוחים .אתה יודע כמה במקור ,כי ....
)מדברים ביחד – וגם רחוק מהמיקרופון(
גדעון סעדי ... :אם יהיה מצב שלא יתנו מענה לאנשים שנכנסים פה ,ז'בוטינסקי היום,
שז'בוטינסקי סגור עד האשל .זה צוואר בקבוק.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :לעשות מיפוי של כל התופעות בעיר ,באמת אין לנו פתרון ,הדבר הכי דבילי
בז'בוטינסקי שבאים בבוקר בחורף ,מתחיל טפטוף ,אנשים עומדים
ארבעים דקות ,עשרים דקות ברחוב ז'בוטינסקי.
אז תנו לי מילה רגע ,אני מדבר אליכם שוב כחברי מועצה) .לא ברור(
חי אדיב:
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שואלים שאלות והצעות לסדר ,כדאי שתבינו את המכלול ,הוד השרון
אישרה תכנית אחת גם לצוות היגוי ונציגי ציבור מכל מיני קבוצות וכל
מיני מקצועות ובסופו של דבר אישרנו את התכנית לפני שנתיים .תכנית
האב מדברת על שלושה ,ארבעה דברים ומספר מאמצים עיקריים שאנחנו
הולכים אליהם .מאמץ אחד שהוא לא בשליטה שלנו זה  531שירד לכיוון
כביש החוף ,זה לא בשליטה לא שלי לא של כפר סבא ולא רעננה ,לא נראה
לי שבחמש שנים הקרובות יקרה משהו .זה אמור לפתור את הבעיות של
רוב הערים .הבעיה השנייה בתוך זה זה הכבישים פה ואני חושב שהגענו
להסכמה עם כפר סבא לחיבורים של כביש  .531המטרה של תכנית האב
היא לעשות חיבורים של הכבישים האחרים .פעם אחת ב 531-שהגענו
לאיזו שהיא צורה כמעט לפתרון סופי עם כפר סבא .הפתרון השני זה
חיבורים בכביש  ,4כי הבעיה העיקרית של הוד השרון שהיא עדיין יותר
טובה מכל הערים באזור .תחשבו ,רעננה עם  80,000איש יוצאים מצומת
רעננה ,אין להם משהו אחר ,הצד השני שלהם זה לצאת להרצלייה ,ולכן
הבעיה שלהם היא כפולה ומכופלת .אצלנו יש שתי יציאות צפון דרום ומה
שאנחנו רוצים ,זה השכנוע של משרד התחבורה ,של שר התחבורה ,של כל
אנשי המקצוע של משרד התחבורה ,אם נאפשר יציאות בכל המקומות ,אז
לא יהיה צוואר בקבוק ,כל אחד יצא לכיוון אחד ויחזור אלינו לכיוון אחר,
ואז יוצא מצב שהפיזור יהיה יותר גדול ,אז אם יהיו פה שתי יציאות
ובעתיד יהיו יציאות פה ויש לנו גם את המחלף שיהיה בעתיד פה ,אני חושב
שהתמונה תיארה יותר טובה ,זאת אומרת פעם אחת זה החיבורים ,וחלק
מזה או התחלה משמעותית להוד השרון זה שני החיבורים האלה ,וזה
הישג כי מע"צ לא כל כך מתלהב .זה כסף וזה בעיות אחרות אבל קיבלנו
את האישור ,ורק תכנון זה שנה ,שנה וחצי ,תבינו ,זה ייקח עוד שנה ,שנה
וחצי ,זה לוקח כמה שנים ובסופו של דבר זה יתקיים .המשימה השנייה
שלנו זה להמשיך להוריד את עומס התנועה ותכנון  25ק"מ שבילי אופניים
מתחנות הרכבת עד לתחנת הרכבת בסגולה .זה פרויקט ייחודי ,אנחנו
בפיילוט ארצי ,פרויקט של  30מיליון שקל ,כבר קיבלנו חלק מהתקציבים,
אנחנו רק בשנה הקרובה מתחילים לבצע את השבילים האלה בצד המזרחי
עד דרך רמתיים .בשנה הבאה גם נתכנן לפרטים וגם נקבל את הכסף לצד
השני .השילוב הזה יחד יוצר פתרון תחבורתי אסטרטגי ,גם לצמצום עומס
התנועה וגם כניסה ויציאה למרכז העיר הרבה יותר מהירה .כל השאר ,כל
הפרטים המקצועיים אני אשמח מאוד שמי שמעוניין יהיה שותף ובטח
שבסופו של דבר תהייה תכנית שנביא אותה לאישור של ועדת תכנון ובניה.
אביאל אברמוביץ :קודם כל אני שמח שמוצאים פתרונות לפקקים כאלה ,צווארים
שאפשר להקל על התושבים ,יחסית במיידי ,כי זה עוד מהקדנציה הקודמת
אני זוכר שתמיד היו מדברים על זה למה לא לעשות את זה ,למה לא
מאשרים בצד המערבי כדי שאפשר יהיה קודם בואו נפתור את הנושא של
התחבורה ואני מאוד מאוד שמח שזה התקדם ,אבל אני יודע שאתה יושב
בוועדה המחוזית ומה שאני רוצה לקרוא לך ובאמת זה הדבר שבאמת
יפתור את הבעיה ,זה לעשות את התחבורה הציבורית בנוסף ,אני שמח
שאמרת את הנושא של האופניים ,בנוסף את התחבורה הציבורית ,כמו
שראינו את הסרט בקוריטיבה הצירים המרכזיים האלה ,שתוביל את זה,
מה שאני מבקש תוביל את זה שם שיפתרו בצירים העיקריים בתחבורה
ציבורית נוחהמהירה ובטוחה ,זה באמת יפתור את הבעיה ,כי הצירים
האלה שנפתחו ,הפתחים האלה מיועדים לתושבים שיבואו לפה עוד כמה
שנים והכול עוד הפעם יסתם .אבל אם תהייה תחבורה ציבורית ואם נתחיל
להשכיל ולעזור לך ,אנחנו נעזור לך לדחוף את זה בכל מה שאפשר ,שם
תהייה פריצת הדרך האמיתית.
א' תודה רבה ,אני מודה באשמה ,לא הצגתי את זה ,במקביל למה שאמרתי
חי אדיב:
לכם ,יש לנו תיאום וגם העברת תפקידים כבר של התחבורה לנתיבי איילון.
נתיבי איילון כבר יש הסכמה ויש הסכם ברור לסלול ולהרחיב את רחוב
סוקולוב ,את רחוב הנשיאים לחבר אותו לשרת ושלוש זה לקחת וליצור
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נתיב נוסף בדרך רמתיים .זה יש כבר תקציב שעובר לנתיבי איילון ,אני
מאמין שבשנה וחצי הקרובות אנחנו .....גם פה אני צריך אותכם
)מדברים ביחד(
עירית טלמור :אני רוצה לעדכן במסגרת שינוי המדיניות של משרד התחבורה הם
מפריטים חלק מהסמכויות שלהם באופן שמורידים למטה לרשויות
מקומיות יותר סמכויות ,ושלא על כל תמרור אתה תרוץ לירושלים ואתה
תבקש איזה שהוא אישור ,הם חילקו את המדינה בעצם לארבעה
מטרופולינים ,כשכל מטרופולין בונה לו את הצרכים שלו .פיילוט ראשון
נעשה כבר באזור חיפה והצפון ,הוקם מטרופולין כזה ,ירדו אליו חלק
מהסמכויות ,העבודה נעשית ביחד עם משרד התחבורה .בימים אלו מוקם
מטרופולין מרכז ,ואנחנו שייכים למטרופולין מרכז .כבר נעשו שתי ישיבות
שבהן לוקחים חלק כל מהנדסי הערים של אזור המרכז ומוצאים איך
לעשות קווי תחבורה ציבורית שממשיכים אחד את השני ולא כל עיר
משרתת את עצמה במעגלים .ויושבים מע"צ ומשרד התחבורה בישיבות
האלה ,ב 24-אנחנו מארחים את המטרופולין הזה כאן לשש שעות ,כל מי
שרוצה להקשיב מוזמן ,יכול להצטרף לדיונים האלה ,אלה דיונים
שהמטרופולין בונה את עצמו ואת הסמכויות שלו .כי כל מטרופולין יש לו
את הצרות שלו.
אני רוצה הערה .אני מודה.
נדב דואני:
עירית טלמור :ואותו וי.אי.פי שאנחנו מדברים עליו הוא בדיוק הנושא ,מפני שאנחנו
חייבים שהוא ימשיך ממקום למקום .זאת אומרת ראשון לא תישאר
בודדת ,מראשון לבת ים לתל אביב איך עושים את כל התיאומים האלה
ובהתאם גם סטאטוטורית גם להרחיב נתיבים וליצור את האפשרות.
בחיבור לכביש שרת ברחוב שרת יותר נכון ,אני לא יודע אם הקו שעובר
נדב דואני:
שם מעל החורשה הוא אמיתי ,אני מאמין ,זו סכימה ,אני רק מבקש
מראש ,בגלל זה חשוב שחבר מועצת העיר יהיו שותפים.
הבעיה שעם שרת שהיו לנו בעיות עם הפקעה בדרום השרון.
חי אדיב:
בכל מצב אני מבקש לקחת בחשבון ,אני מאמין שחברי סיעת הירוקים
נדב דואני:
יסכימו איתי ,באמת התחשבות מירבית עם הסביבה ,כי יש שם חורשה,
חורשה בודדה ,אין לנו עוד חורשות בעיר ,וחבל להרוס אותן ,יש שם
אירוסים ,יש שם פרחים נדירים ,אני רואה.
עירית טלמור :אנחנו לא נהרוס אותה .זה אחרי החורשה .זה לא רזולוציה הזאת .זה עובר
מתחת לגשר ,מצד ימין יש שדה ,יש את הבאר הזאת ,משאבה ,מאחוריה
יש שדה ,זה יהיה בקטע הזה ,זה לא יהיה על שום.
)מדברים ביחד(
עירית טלמור :אני רוצה להגיד לך שזה לא עולה על שום חורשה.
יגאל הררי :אני רוצה קודם כל להגיד תודה למברכים .ודבר שני שאני רוצה להגיד ,אני
לא בהלם קרב ,הדברים הם לא כל כך חדשים ,אבל אני רוצה להגיד משהו,
מכיוון שנדב דיבר פה על להתחשב באיכות הסביבה ובסביבה ,בשרת יש
את האוכלוסייה הכי חלשה בעיר ובטח הם יצטרכו לקבל איזה שהוא
פיצוי האם התכנון ,כי בצד של עזרא בנימיני מישהו הולך להתעשר
כתוצאה מהכביש עוד יותר האדמות שלו יעלו קצת יותר עכשיו אז בכלל
הוא יתעשר .צריך לבדוק כמה אדמות קרוב לזה .זה בטח קשור אליו ,אני
דואג פחות לעזרא בנימיני אני דואג לאנשים שבשיכון שרת ואני אומר עוד
פעם ,אם ייקחו בחשבון ,את אמרת שרת ,בשבילי שרת יש רק מקום אחד,
למרות שיהיו הפקעות ,אני מקווה בעזרת השם לדרום השרון ,על חשבון
התושבים ובכלל ,אני רק אומר שחשוב שתיקחו בחשבון שאנחנו לא נהייה
פה לא רחוב סלמה בתל אביב ולא הרחובות האלה שסובלים בבת ים ,ולא
כל הרחובות האלה שהאנשים המסכנים האלה יהיה להם לאן לפנות,
מראש שאת באה לבקש פה מהמועצה תקציב את אומרת ש70%-
משתתפים 30% ,אנחנו ,שתיקחי בחשבון שלמסכנים האלה יהיה פיצוי ולא
רק במיזוג אוויר ,ירידת הערך של הבית שלהם .זה תיקחי לא פחות
מהרוחב של הכביש.
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גדעון סעדי:
חי אדיב:
גדעון סעד:
יגאל הררי:
ניצה משה:
חי אדיב:
ניצה משה:
חי אדיב:
יגאל הררי:
משה ארז:

אני רוצה לחזק את ידיו של יגאל הררי ,אבל זו הזדמנות לעשות שם פינוי-
בינוי.
אני אתכם .גדעון מה דעתך להוביל את זה יחד עם יגאל?
בכיף .אבל לידו אני בצל הוא בכיר.
אני יכול להגיד לך אדוני ראש העיר שלי זה לא משנה אופוזיציה או
קואליציה ,אני הולך על העניין .מי שטוב יקבל ,מי שלא יקבל...
דרך אגב יגאל בישיבה הבאה אנחנו נפתח בהצהרת האמונים שלך כמו
שחברי המועצה עשו....
תגידי פעם ראשונה אתה חבר מועצה?
כן .
מגיע לך מברוק פעמיים.
יש חבר מועצה שאני עשיתי אותו חבר מועצה ,לפני  21שנה במקומי.
לא ,לא ,עשו אותי בגלל שפחדו שאתה תהייה ואז תנסה לטרפד.

*** – 19:15חבר מועצת העירייה מר יגאל הררי עוזב את חדר הישיבות.
)מדברים ביחד(
אם הוא היה ברשימה לא היה שלטון בכלל ,אז סילקו אותך ובחרו בי .זה
משה ארז:
היה הפטנט .הוא כתב בעיתונות אז אמרו אוי ואבוי אם הוא יהיה
ברשימה .חבר מועצה אליקו.......
)מדברים ביחד(
ניצה משה :ארז ,ארז ,רבותי אני רוצה להעלות להצבעה את אישור תב"ר  1228התכנון
הראשוני לחיבור הוד השרון לכביש  .4מי בעד

 11בעד -פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל
דמארי ,נעם פעיל ,נדב דואני ,משה ארז ,יפעת קריב ,גדעון סעדי
ואמיר כוכבי.
אין
נגד:
נמנע :אין
החלטה מס' :52/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1228תכנון ראשוני חיבור הוד-השרון
לכביש  - 4ע"ס  ,₪ 2,857,143במימון –  ₪ 2,000,000משרד התחבורה ו-
 ₪ 857,143מקרן פיתוח.
================================================
משה ארז:

הבחור הזה ניסה לבטל את ביקור השר .ונלחמנו והשר הגיע לפה זה היה
לפני חודש ,הוא רצה לבטל את הביקור ולא הצליח ,עבודה נכונה שלי .ושר
התחבורה הגיע לפה עם מנכ"ל מע"צ ,זה הכול ,זו האמת.

אישור פתיחת חשבון "קרן חניה" כנדרש בתקנות התכנון והבניה.
ה.
ניצה משה :אני רוצה לעבור לסעיף הבא .אישור פתיחת חשבון "קרן חניה" כנדרש
בתקנות התכנון והבניה .כולכם קראתם ,יש פה הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון ייעודי לקרן חניה כנדרש לפי
תקנות התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג – ) 1983להלן
תקנות התכנון והבניה(.
מורשי החתימה הם :ראש העירייה ,או מי שמורשה לחתום במקומו וגזבר
העירייה ,או מי שמורשה לחתום במקומו.
חתימתם בצירוף חותמת העירייה תחייב את חשבון העירייה.
אמיר כוכבי :מה זה?
עירית טלמור :צרפו לכם את החוק שמדבר על נושא של רשות חניה ,של תקנה .אנחנו
בעצם בזמנו היה חשבון שנפתח לנושא של קרן חניה ,רוצים להחיות את
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החשבון הזה ,ואני רוצה להסביר מבחינתנו מדוע הנושא הזה עלה על
הפרק.
אמיר כוכבי :אני רק רוצה לדעת מתי החשבון הוקפא.
עירית טלמור :זה אתה צריך לשאול את הגזבר .הוא יסביר את העניין הזה .הנושא של
קרן חניה עולה במקרים שבהם בעצם מסיבות תכנוניות מסוימות פרויקט
שיוצא לדרך לא יכול לעמוד בתקן החניה שנקבע בחוק ו/או בתכנית בניין
עיר החלה באזור ,ואני אתן שתי דוגמאות שעלו בזמן האחרון .אחת זה
נושא תמ"א  .38הרבה מאוד בניינים באים אלינו כבר הוגשו  8או 10
בקשות ואנשים רוצים....
אמיר כוכבי 15 :בקשות זה הרבה מאוד?
עירית טלמור :כן ,זה נעשה בתקופה קצרה יש התעוררות גדולה ,אנחנו מברכים עליה,
אנחנו מעודדים את זה .אחת מהבעיות הכי קשות של תמ"א  38היא
שאנשים באים ואומרים אנחנו הולכים להוסיף קומה ,הולכים להוסיף
ארבע דירות ,שמונה ,ואנחנו לא יכולים לעמוד בתקנים האלה של שתי
חניות ליחידת דיור ,אבל אנחנו מאוד מאוד רוצים לתמרץ את החיזוק של
המבנים ואנחנו רוצים עדיין למצוא פתרונות שיאפשרו להגדיל את היצע
החניות בעיר כדי שלא יהיה מצב שתוספת יחידות הדיור האלה מעיקה
לפעמים על רחוב ספציפי שלא יכול לקלוט את התוספת הזאת ,ולכן הנושא
הזה של קרן חניה מאפשר את זה באופן שאותם חניות שהמבנה לא יכול
לספק בתחום המגרש עצמו מכאן היה בוועדה המחליטה שניתן לעשות את
זה ובמקרים האלה לקחת כסף לקרן חניה ואז העירייה מתחייבת במרחק
של  350מטר אווירי 250 ,מטר מרחק הליכה ,שלא תמיד ניתן בקו אווירי,
ליצור תוך  10שנים מקסימום ,להתחייב להוסיף מספר מקומות חניה
לציבור .החניה שתהייה באותו חניון אמנם לא נרשמת על הדירה ,אבל היא
כן מגדילה את ההיצע הכללי של החניות ברחוב בסביבה הקרובה לאותו
מבנה וזה חשוב מאוד.
אמיר כוכבי :בא בן אדם קונה דירה ,קבלן קיבל הקלה ,שילם כופר לקרן חניה הזאת
נגיד עשר שנים ,אחרי שנתיים הוא נכנס לדירה ,שמונה שנים לא תהייה לו
חניה? או שתהייה לו חניה במרחק של  300 ,250מטר מרחק אווירי .
עירית טלמור :אני אסביר .החניה אינה שלו .תיכף אני אסביר גם לעניין הזה .בהנחה
שאותם דיירים במבנה יחנו ברחוב או חלקם יחנו ברחוב ויש כאלה שיש
להם מכונית אחת ויש כאלה עם שתי מכוניות ,אנחנו צריכים לפעול כדי
להביא לתפוסת החניות הציבוריות לטובת המבנה הזה .עכשיו ,אנחנו
עשינו במקביל שתי פעולות :אחת זו באמת טכנית או פרוצדוראלית
להפעיל מחדש את אותו חשבון כדי שהפתרון הזה יהיה ישים ונוכל לעזור
לכל מי שרוצה לעשות תמ"א  38ולאפשר לו את הוצאת היתרי הבנייה .דבר
שני שעשינו הוא למפות את העיר ,בעיקר את האזורים שבהם נעשה סקר
ששם )לא ברור( שעומדים בקריטריונים של תמ"א ) 38לא ברור( למשל כל
סמטת האלון ,למשל באזור הזה של יסוד המעלה ,ואז באותם אזורים
מיפינו את האזורים שבהם אפשר לעשות חניון ציבוריים )לא ברור( עשינו
טבלה שמחשבת לכל חניון כמה מקומות חניה ,וכרגע מה שצריך לעשות זה
באמת כל שנה לתקצב כמות שתואמת לפחות את הצרכים שהתעוררו
במשך השנה במסגרת הזאת .דוגמא נוספת שיכולה להיווצר במקרה של
צורך כזה זה שימור .עשינו תכנית אב לשימור בעיר ,גם כשאתה בא למבנה
ואומר שמע ,יש לו ערכים היסטוריים ,אנחנו רוצים לשמור עליו ,אנחנו לא
רוצים להרוס אותו ,לא רוצים )לא ברור( לא רוצים להזיז אותו ,גם אז יש
בעיה לעמוד בתקני החניה .קודם היה מסחר ועכשיו הוא ....
)מדברים ביחד – ומדברים בשקט(
עירית טלמור :הכלי הזה הוא כלי טוב במקרה שנרצה לשמר .למשל יש את הסילו בכפר
הדר שהוא מבנה לשימור או מקומות אחרים ששם בקרבת מקום אתה
יכול למצוא על שטח ציבורי שמיועד לכך חניה ולפתור את הבעיה .זהו.
הבקשה שלנו לתת לנו את הכלי הזה ,בכל מקרה ממילא ידון בוועדה.
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עו"ד ירון סולברג :עירית אני רוצה רק להוסיף דבר אחד .את עמדת על שני החלקים אחד
זה פתיחת החשבון ,שתיים זה המיפוי שנעשה .אני מבקש להזכיר שנאמר
שאנחנו לא נקבל ,לא נפעיל את הכופר חניה ,אלא לאחר שיקבעו כללים
אחידים שיחייבו את הוועדה בעת הפעלת שיקול הדעת שלה ושם תוכלו
להביא לידי ביטוי את כל ההמלצות המקצועיות .כללים להפעלת שיקול
הדעת זה נעשים מהלכים במקביל ,עד עכשיו לא השתמשו בזה ,היה חשבון
שנפתח בשנת  1995או משהו כזה ,אני לא יודע לפני כמה זמן ,חשבנו שזה
נכון כיוון שחלפו  15שנה וכיוון שגם שונו התקנות ופועלים מתוקף תקנות
אחרות ,להביא את פתיחת החשבון להחלטת מועצת העיר זה פעם אחת
ובפעם השנייה בנוסף למיפוי זה גם לקבוע כללים להפעלת הקרן באילו
מקרים תופעל הקרן .וקביעת השיעור וכו' ושם יפורט הכול .לא יתחילו
לגבות כספים לפני שיהיו אותם כללים.
אמיר כוכבי :אז למה זה לא בא ביחד?
עו"ד ירון סולברג :משום שהפעולות נעשות ,אפשר היה להביא ביחד אפשר גם לא להביא
ביחד .אני רוצה להסביר .התקנות מחייבות ,ואתם יכולים לראות,
לפתוח חשבון בנק והן קובעות גם את הכללים מתי יופעל),לא ברור (...על
מנת שהחניון יופעל תוך  10שנים או עד מתן ההיתר ,ושהמרחק לא יעלה
על  350מטר .לכאורה ,עם פתיחת חשבון אפשר לפעול .יחד עם זאת ,אני
חושב שזה נכון שבנוסף יהיה כלי מדיניות,כך שהתבחינים הללו גלויים
לכולם .ויודעים מתי כן יהיה אפשר להפעיל את הקרן הזאת ומתי לא.
גדעון סעדי :קודם כל אני חושב שזה דבר מבורך ,זה כדי לאפשר לאנשים שגרים
בבניינים האלה שלושים ,ארבעים וחמישים שנה לקבל עוד איקס דירות
ובתמורה לקבל בניין נאות ,ומעלית ושיפוץ וכל מה שנלווה לזה .צריך
לקחת בחשבון שיש הרבה בניינים שדווקא ישנים שהם בנינים על עמודים.
היום גם ככה הגינות לא הכי מטופחות,זה נושא של מים וגינה וכל מיני
אלמנטים .אני מכיר עוד שני בניינים בהוד השרון שרוצים את החניות
לאפשר להם חניות מתחת לבניין.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :בכל אופן ,חי חשוב מאוד הנושא הזה צריך לעשות בשים שכל ,כמו שאמר
ירון אם לא יהיו תבחינים ולא יהיו אמות מידה הוגנות כלפי כולם אנחנו
נעבוד במערכת לחצים כזאת או אחרת ולפי פעולות כאלה או אחרות ,צריך
לעבוד קודם כל ברמה עירונית לא לטפל רק בבניין אחד או בשני בניינים,כי
בניין אחד יוצר מצב השני לידו רוצה גם אחרי חודשיים או שלושה.לכן ככל
שתהייה עבודת מטה מקדימה ,ככל שתהייה לך אחר כך פחות לחצים
והאשמות של חוסר הוגנות כמה שהעבודה תהייה יותר קשה בהתחלה
יהיה לנו יותר קל בהמשך .אני מאוד מקווה שנוכל לייצר באמת פי שתיים
חניות ממה שצריך .חניות זה גם המפתח גם נגד פקקים וכל אדם יכול
להחנות .פה הוא לא צריך לנסוע לשם .האנשים יכולים להגיע לכל מקום
מהר ,לא יצרו לך שבילי נחש לא יוצרים לך שבילים קשים.
אנחנו קיבלנו סמכות מראש העיר להכין כנס התחדשות עירונית שהיא
נדב דואני:
תעשה תמ"א  ,38פינוי בינוי ,בנייה ירוקה ,והכול כדי לחשוף לתושבים
תהליכים ,לשתף אותם ולרתום אותם לעשות ,או לבנות ירוק ,להצטרף
לפרויקטים של תמ"א  ,38להוביל פינוי בינוי באזור שלהם מתוך מטרה
להסביר להם שזה נכון וטוב לעשות את זה כדי ליצור פה עיר יפה יותר,
ראויה יותר.
גדעון סעדי :יש לנו פה דוגמא שלפני שלוש שנים אושרה תב"ע במתחם רחוב הפרסה
ולא קורה כלום ,דווקא בגלל מה שאמר נדב עכשיו .שהרשות תיקח את
הכפפה הזאת.
אתה יודע מה הטעות שמה ,והיום אני אומר בדיעבד .רצנו קדימה לפני
חי אדיב:
ההסכמות של התושבים.
גדעון סעדי :אחת המטרות של התחדשות עירונית זה להסביר לתושבים להוריד את
המחסומים של הפחד שאנשים כל הזמן מפחדים איפה דופקים אותי,
איפה לוקחים לי איפה גונבים לי ,לבוא לרתום אותם ולהסביר להם למה
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זה טוב שיבוא לפרויקטים כאלה ,כי הרווח הוא כולו שלהם .שנתיים וחצי
התב"ע מאושרת ולא קורה כלום.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי :זו לא וועדה ,אנחנו מכינים כנס התחדשות עירונית ולהזמין אותם לכנס
כדי שישבו ויקשיבו .דווקא אתה חייב להכניס את עובי הקורה ,לפרוש את
הדבר הזה ,לא ייתכן שהדבר הזה יעמוד באמצע העיר ,הם מפסידים גם כן.
כולם ירוויחו מזה .אתה לוקח  up gradeכזה כל העיר משתנה פתאום
אפילו מרכז רפאל פתאום המקום מקבל צורה....
*** 19:50חברי המועצה נעם פעיל ויפעת קריב עזבו את חדר הישיבות.
אמיר כוכבי :א' כמה כסף יש בקרן הזאת שנפתחה?
מיכאל בלומנפלד :אין כסף בחשבון ,היה ניסיון לגבות כסף לפני  15שנה אם אני לא טועה,
)לא שומעים מדברים בלחש(
ניצה משה :אני מעלה להצבעה את אישור פתיחת חשבון קרן חניה מי בעד?

הצבעה:
 8בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי
נדב דואני ,משה ארז ,גדעון סעדי .
 1נגד :אמיר כוכבי
נמנע :אין
החלטה מס' :53/10
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון ייעודי לקרן חניה כנדרש לפי תקנות
התכנון והבניה )התקנת מקומות חניה( ,התשמ"ג)1983 -להלן תקנות התכנון
והבניה(.
מורשי החתימה הם :ראש העירייה ,או מי שמורשה לחתום במקומו וגזבר
העירייה ,או מי שמורשה לחתום במקומו.
חתימתם בצרוף חותמת העירייה תחייב את חשבון העירייה.
================================================

ו.
ניצה משה:

אישור שינוי מורשה חתימה בחשבון ההורים ביה"ס נוה נאמן.
אני עוברת לסעיף הבא ,אישור שינוי מורשי חתימה בחשבון ההורים בית
ספר נווה נאמן ,כפי שמופיע בסדר היום .מי בעד אישור החלפה של חתימת
הורים .פה אחד.

הצבעה:
 9בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל
דמארי ,נדב דואני ,משה ארז ,גדעון סעדי ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :54/10
מועצת העירייה מאשרת את חשבון ההורים ע"ש עיריית הוד-השרון בית הספר
נווה נאמן :מורשה חתימה :מנהלת ביה"ס הגב' זמירה בר-עם ת.ז
 ,069805224בצרוף חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' אסנת בצלאל ת.ז
 ,57981334או גזבר ועד ההורים ,או יו"ר ועד הורים מר צח שיבק ת.ז
 0025270281בצרוף חותמת ביה"ס תחייב את חשבון ההורים של ביה"ס.
================================================
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מיכאל בלומנפלד :שיירשם שמסרתי לאמיר את הנתונים.
אביבה גוטרמן :הוא צודק ,תרשמו בפרוטוקול .שהגזבר מסר לאמיר.
)מדברים ביחד(
ח.
ניצה משה:

פגרה )ישיבות מן המניין( בשני חודשים של השנה.
פגרה בחודשיים הבנתי שהרוב רוצים אוגוסט ,ספטמבר .מקובל? ביולי זה
ב ,12-אחרי המונדיאל .אני שוב חוזרת ,אנחנו נצא לפגרה בחודשים
אוגוסט ספטמבר .מי בעד? פה אחד ,תודה.

הצבעה:
 9בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,אביאל אברמוביץ ,אביבה גוטרמן ,יחיאל
דמארי ,נדב דואני ,משה ארז ,גדעון סעדי ואמיר כוכבי.

החלטה מס':55/10
בהתאם לסעיף  5לתקנון שבתוספת השניה לפקודת העיריות )נוסח חדש,
בדבר ישיבות המועצה והנוהל בהן ,החליטה המועצה שלא לקיים ישיבות מן
המניין בחודשים אוגוסט וספטמבר .2010
================================================

-סוף הישיבה-

___________________
ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה

____________________
חי אדיב
ראש העירייה
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