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על סדר היום:
א .הנושא :אישור " -סל אבטחה" לראש העירייה וסגנו:
עקב איומים על ראש העירייה וסגנו מ"מ הנחתה המשטרה את העירייה
להגדיר תקציב "סל אבטחה" לכל אחד מהם.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת להקצות את המשאבים הנדרשים לאבטחת
ראש העירייה וסגנו – "סל אבטחה" – בהתאם להנחיות משטרת
ישראל.
ב .אישור תב"רים:
ב :1הנושא :אישור תב"ר מס'  - 1236הרחבת בית העלמין מערבי
)נוה-הדר(  ,על סך  ₪ 200,000במימון קרן פיתוח:
הסבר :העבודות הנדרשות הן :הרחבת בית העלמין והקמת גדר בטון.
עלות כל העבודות ,₪ 400,000 :כשהעירייה מממנת ₪ 200,000
והמועצה הדתית .₪ 200,000
ב:2הנושא :אישור תב"ר מס'  - 1237שדרוג ושיפוץ בריכת השחייה העירונית:
על סך  ₪ 3,000,000במימון קרן פיתוח.
רצ"ב מכתבו של מר יצחק בן-דור מנהל מח' הספורט – מסמך
המסומן כנספח א'.
ב :3הנושא :הגדלת תב"ר מס'  – 1208שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור
הגדלה מ ₪ 5,000,000-ל ₪ 6,500,000-במימון קרן פיתוח.
ההגדלה הנ"ל נדרשת עבור הנושאים המפורטים במסמך הרצ"ב
המסומן כנספח ב'.
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ג :הנושא :העברות מסעיף לסעיף בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות:
בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשים חברי
מועצת העירייה לאשר העברות מסעיף לסעיף – תקציב 2010
כדלקמן:
העברות מסעיף לסעיף – תקציב 2010
ע"פ סעיף  211לפקודת העיריות

מס
'

סעיף תקציבי

שם הסעיף

תקציב
2010

1

1.752000.751

ארועי קיץ

-

הקטנה

הגדלה

תקציב מעודכן 2010

160,000

160,000

2

1.811000.810

מ.האגף השתתפויות

240,000

40,000

200,000

3

1.813200.780

4

1.817660.750

ספרים לבוגרים
עיצוב סביבות למידה
ויוזמה

80,000

9,000

71,000

80,000

31,000

49,000

5

1.825400.750

מקהלות עירוניות

30,000

10,000

20,000

6

1.826400.750

ארועים בשכונות

120,000

20,000

100,000

7

1.826400.780

8

1.827100.780

הכנת מדצים
תרבות דתית הוצ
שונות

30,000

10,000

20,000

85,000

20,000

65,000

9

1.828100.750

מ.הנוער עב' קבלניות
מ.קהילתי הוצ' שונות

10,000

10,000

-

10

1.828300.780

24,000

10,000

14,000

699,000

160,00
0

◊

מסגרת התקציב נשארת ללא שינוי ועומדת ע"ס  276,700,000ש"ח.

◊

השינויים ע"ס  160,000ש"ח הינם בין סעיפי ההוצאה
בלבד.

160,000

699,000
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ד .הנושא :אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת :2011
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את הצעת התבחינים לשנת .2011
הצעת התבחינים מבוססת על התבחינים שאושרו ע"י מועצת העירייה
בשנת  ,2010בכפוף לשני תיקונים כמפורט במכתבו של מר ירון סולברג
היועמ"ש לעירייה – מסמך המסומן כנספח ג' הכולל:
 .1נוסח שמכיל את התיקונים בהדגשה )"עקוב אחר שינויים"( –
מסמך המסומן כנספח ג.1
 .2נוסח התבחינים המעודכן )כולל התיקונים שנרשמו בנספח ג'- (1
מסמך המסומן כנספח ג.2
 .3כמו כן רצ"ב מכתבו של מר נעם פעיל מיום  ,3.6.10שמסתייג
ממתן תמיכה לכוללים .מועצת העירייה תתבקש לשקול גם
פניה זו – מסמך המסומן כנספח ג.3

ה .הנושא :אישור חברי דירקטוריון תאגיד המים והביוב "מי הוד-השרון בע"מ":
הסבר :בישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  08/20אשררה המועצה
הקמת תאגיד וביוב בהוד-השרון.
בהתאם לסעיף )61א( לחוק תאגידי מים וביוב )שקובע" :דירקטורים
מטעם רשות מקומית ימונו בידי מועצת הרשות המקומית ,לאחר
התייעצות עם הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18ב לחוק
החברות הממשלתיות"( ,מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מינוי
חברי הדירקטוריון לתאגיד המים והביוב "מי הוד-השרון בע"מ":
 .1מר משה ארז.
 .2הגב' גלית הוד.
 .3הגב' אורלי דבוש ניצן.
 .4מר גבאי יצחק.
 .5מר רחמים לביא.
ו .הנושא :אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס המגן בבנק הפועלים סניף
 678בדרך מגדיאל -
הסבר :עקב נהלים חדשים ושינויים בבנק הפועלים נתבקשנו לשנות את שם
חשבונות הבנק של בתי-הספר ,הרשומים כיום על שם מנהלת ביה"ס
ומזכירת ביה"ס ,ולהעבירם על שם "עיריית הוד השרון".
יצוין כי כל החשבונות הישנים ייסגרו כנגד פתיחת החשבונות החדשים
המפורטים מטה.
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הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבונות חדשים לבי"ס "המגן"
בבנק פועלים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן:
 .1חשבון רשות :ע"ש "עיריית הוד השרון בי"ס "המגן":
מורשי החתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום ת"ז ,054952304
מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ת"ז .032431025
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור בצרוף חותמת
ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון "הורים :ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים ביה"ס
"המגן".
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום ת"ז ,054952304
מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ת"ז .032431025
ו/או יו"ר ועד הורים מר מירום שיף ת"ז .022806004
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ,או צרוף חתימתו
של נציג ועד ההורים מר מירום שיף בצירוף חותמת ביה"ס ,תחייב
את חשבון ביה"ס.
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ערב טוב לכולם .אני מבקשת מכל הקהל הנכבד לכבות פלאפונים ולשמור
על השקט ,נוכחים כאן הרבה אנשים ויש לכבד את המעמד.
אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מספר
 .12/10לפני סדר היום ,יגאל רצה רק להודיע הודעה קצרה.

יגאל שמעון :ערב טוב .אנחנו מברכים את כל התושבים שהגיעו .אני ביקשתי לאפשר
לכם להיכנס ,למרות שאין מקום ,אנחנו יכולים להסתדר ,רק אני מבקש
שקט ברשותכם .אני מבקש בשם ראש העיר להזמין אתכם לטקס חנוכת
בית הספר החדש ,ב 24-לחודש טקס מאוד מרגש ,בשם ראש העיר אני
מבקש להזמין את כולם ,גם חברי המועצה הנכבדים ,גם התושבים ,ראשי
אגפים שבאמת עשו למען הפרויקט הזה והצלחנו להקים בהוד-השרון בית
ספר לתפארת .הטקס יהיה במעמד שר החינוך ,זה לא בית הספר הראשון
שאנחנו בונים ובהמשך אנחנו צפויים להקים עוד בית ספר בצד המזרחי של
העיר .אז כולם מוזמנים וברוכים הבאים ותודה לכל אלה שעסקו ועשו את
המלאכה ,נשמח לראות אתכם.
ניצה משה:

אני עוברת לסדר היום.

אמיר כוכבי :אתה לא רוצה בהודעת הפתיחה שלך להסביר למה שוב פעם רביעית
בחודשיים אתה מנהל את הישיבה ולא ראש העירייה?
יגאל שמעון :זו לא פעם רביעית ,פעם שנייה.
אמיר כוכבי :רביעית ,לא שאני סופר.
יגאל שמעון :זו פעם רביעית שאתה מעליב אותי שאני פותח את הישיבה ,במקום לברך
אותי.
אמיר כוכבי :זה נהייה קבוע במקום לראות את ראש העירייה וגמרנו ,אז בוא תסביר.
אם זה לא חשוב לא צריך לקבוע את הישיבות האלה.
יגאל שמעון :הצביעו ,גם אתה הצבעת בשבילי בקדנציה ובבחירות ומוניתי להיות סגן
מ"מ .זה תפקידו של ממלא מקום .ראש העיר לא חייב להיות בכל ישיבה.
אמיר כוכבי :כלומר הפעם אין תירוץ ,תודה .אתה יכול להמשיך.
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א.

אישור – "סל אבטחה" לראש העירייה וסגנו.

ניצה משה:

טוב ,אני מתכבדת לפתוח את סדר היום בנושא הראשון ,אישור סל
אבטחה לראש העירייה וסגנו .הצעת ההחלטה היא :מועצת העירייה
מאשרת להקצות את המשאבים הנדרשים לאבטחת ראש העירייה וסגנו –
"סל אבטחה" – בהתאם להנחיות משטרת ישראל .נמצא פה איתנו עמוס
צעדה .בבקשה.

עמוס צעדה :ערב טוב .אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שראש עירייה הוא נבחר ציבור
וכאחד שהוא נבחר ציבור זכאי למלוא ההגנה שצריך לקבל בתור נבחר
ציבור שמקבל החלטות ,לפעמים לא לפי רצונם או כבודם של כאלה
שחפצים בהחלטה שונה ממה שהוא קיבל .בין אם זה נכון ובין אם זה לא
נכון ,אנחנו בהוד השרון מלווים כבר את התופעה הזאת על ידי אותם
גורמים כבר מקדמת דנא .אני זוכר שטיפלתי בהצתת הרכבים של ראש
העירייה עזרא בנימיני שזה כיוון לאותם גורמים ,כלה בזריקת הרימון
לחצר ביתו של ראש עיריית הוד השרון על ידי אותם גורמים.
משה ארז:

המשרדים שלי נשרפו.

עמוס צעדה :וכלה בתקופה האחרונה על איומים מרומזים או מפורשים על ראש העיר
אם הוא לא יקבל את ההחלטה הנכונה בעניינו של זה או אחר .אני לא
רוצה לפרט פה מה אנחנו יודעים על אותם גורמים ומה היכולת
ההתקשרות שלהם עם גורמים עוינים ופליליים .אני רק יכול להגיד שנכון
לנקודת הזמן הזו ,אותם אנשים עדיין פעילים ברמה הפלילית בתחום
הסמים ,הרכוש והסד"ח ,סחיטת דמי חסות ,ולכן כל זמן שהמצב הוא כזה
והמידעים שלנו לא אומרים משהו אחר ,אנחנו ממליצים לאבטח את ראש
העירייה ,המלצנו גם על הסגן ,אבל הסגן וויתר על האבטחה .זה נתון
לשיקולכם בסופו של דבר .אנחנו ממליצים שהוא יאובטח עם כל
המשמעות .אני מבין שהמשמעות היא לא פשוטה היא משמעות כבדה ,גם
מבחינה כלכלית גם מבחינה תדמיתית ,אבל אנחנו ממליצים שראש העיר
יאובטח עד שישתנו הנסיבות .נכון לעכשיו ההמלצה שלנו היא להמשיך את
האבטחה של ראש העירייה עם כל המשמעות .יש לזה השתתפות של משרד
הפנים בחלק מהעלות של העניין הזה ,הגזבר וגם המנכ"ל בוודאי יודע איך
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לעשות את זה ,אבל זו ההמלצה שלנו .אבל ההחלטה היא שלכם ,אנחנו רק
ממלי צים שיהיה ברור.
יגאל שמעון :קודם כל אני מבקש להודות למשטרת ישראל לעמוס המפקד שפעלו
בנחישות ועשו את העבודה ,קיבלנו תדרוך בכל הנושא של האבטחה
ובנושא האיומים ובאמת חשוב לציין את הפעילות של משטרת ישראל ,זה
המקום להודות להם בשמי ובשם ראש העיר ואני מבקש אם יש שאלות
נעבור להצבעה ,בבקשה.
אמיר כוכבי :שאלה לעמוס ,אם אתה יכול בבקשה להסביר ,אתה ואמר שזה אותם
גורמים ופה מ"מ ראש העירייה מודה לכם למשטרת ישראל על העבודה
מול אותם גורמים איך עדיין לא טופלו?
עמוס צעדה :מי אמר שלא טופלו?
אמיר כוכבי :אני מניח שאם הם היו מטופלים כפי שצריך הם לא היו בסיטואציה
לאיים.
עמוס צעדה :אז אחד יצא עכשיו מבית סוהר ,אחד כרגע במעצר בית ,לאחד סגרנו את
הפיצוצייה לשלושים יום .מטפלים .כדי להעמיד בן אדם לדין צריך ראיות
ולא רק מודיעין .אז אם יש מודיעין אנחנו מצרים את צעדיהם .כשיש
ראיות אנחנו מביאים את זה לבית משפט.
אמיר כוכבי :אז אם ככה והראיות הן כל כך קונקרטיות ,איך אתם מאפשרים לסגן ראש
העירייה לוותר על חובת ההגנה שלו?
עמוס צעדה :זכותו.
אביבה גוטרמן :אני יודעת שגם ראש העיר רוצה לוותר ולא מסכימים לו.
יגאל שמעון :אני מעלה להצבעה.
אמיר כוכבי :שנייה ,לא סיימתי .העלית פה נושא לסדר היום ואין פה משמעויות .דיבר
עמוס על משמעויות כלכליות ,אנחנו לא יודעים מה הם .האם יש איזה
שהוא פרק זמן ,ושאלה גם אליך מודיעינית שצריך לעשות את האבטחה
הזאת.
עמוס צעדה :נכון לנקודת הזמן הזאת אז ההמלצה שלנו שתישאר האבטחה ,זו ההמלצה
שלנו.
דובר:

ללא הודעה חדשה .עד הודעה חדשה.
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עמוס צעדה :יכול להיות שבשבוע הבא ישתנו הנסיבות ,אני לא יודע.
אמיר כוכבי :כרגע זה עד הודעה חדשה.
עמוס צעדה :אני לא רוצה לפרט פה כרגע מה אנחנו יודעים .זה לא המקום וזה לא
הזמן .זו ההמלצה שלנו ולנו אין עניין ,אין עניין לא לנגוס בכבודו או בכספו
של זה או אחר ,זו ההמלצה שלנו ,ההחלטה היא שלכם.
אמיר כוכבי :לא ענית אתה על העלויות הכספיות של הדבר הזה.
יגאל הררי:

יש עלויות.

יפעת קריב:

אתה בתור יו"ר וועדת הכספים ,תגיד לחודש ,מה העניין?

יגאל הררי:

יש פה שאלה פשוטה ,נשאלה השאלה לסעיף התקציבי הזה כמה זה יעלה
לשנה .שאלה פשוטה יגאל שמבקשים עליה תשובה .אני בוועדת הכספים
שאלתי שאלה ,הוא לא נתן לי מענה ,אני לא נגד הסעיף הזה ,אני בעד
שתהייה אבטחה למרות שבית המשפט קבע בשחרור שלו על תנאי שאין
סיכון בבן אדם ,הוא קיבל הרחקה מהוד השרון ,הכול טוב ויפה ,הוא לא
סוחר סמים ,אם הוא היה סוחר סמים הוא היה צריך לשבת בגלל זה בבית
סוהר ,למרות ואף על פי ,אבל אם אנחנו כבר מדברים ,אני רוצה להבין
כמה זה יעלה בסוף עד סוף השנה ,לא עד שנת  ,2011האם זה יעלה מיליון,
שתיים או ארבעה? עכשיו ,זה לא יכול להיות שאומרים פה אוטומט.
אוטומט בבקשה רוצה לדעת מה המשמעויות .מאיזה סעיף תקציבי
מעבירים את זה בינתיים עד סוף השנה.

יגאל שמעון :אז אנחנו ניתן לך עדכון לפני כל ישיבה...
אמיר כוכבי :יגאל לפני שאתה מתנפח והופך את זה לדיון פוליטי ,בוא אני אגיד לך
משהו ,אנחנו נצביע בעד ,אני הייתי אצל חי בבית חצי שעה אחרי שזרקו לך
רימון .אין שום סיבה שנבחר ציבור יהיה בסיטואציה כזאת ,אם יש לו צל
של חשש שהוא מאוים ,אין ספק שהעירייה צריכה לעשות הכול בשביל
לאבטח אותו ,שלא נדבר על משטרת ישראל ,אבל זה כבר כנראה עניין
אחר .אז כולם פה יצביעו בעד הסיפור הזה ,אבל זה לא הגיוני שאתם
מצפים לטאטא את זה בלי לענות על שאלות ,זו שאלה לגיטימית ,לדעת
כמה הסיפור הזה הולך לעלות? איך נקראת החברה שמאבטחת את ראש
העירייה?.
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)מדברים ביחד(

יגאל שמעון :תראו ,מאחר שבצענו את ההליך הזה בהליך מזורז ,בשלב הראשון ביקשנו
סל אבטחה לתקופה מוקצבת עד  45יום .בתקופה הזו אנחנו ביצענו הצעות
מחיר ,על פי דין והסל עצמו עומד היום על בערך כ ₪ 50,000-לתקופה
הקרובה .עד שמשטרת ישראל ,לחודש כמובן ,עד שמשטרת ישראל תבוא
ותאמר לנו האם אפשר להפסיק ,או שהיא מבקשת או ממליצה להמשיך
את האבטחה .זה שני מאבטחים .אני אומר לכם ,אני לא מאחל לאף אחד
לחיות בסיטואציה כזאת .אני אומר לכם ,זה לא פשוט ,חבלן מגיע אליך,
נותן לך תדרוך איך להסתכל מתחת לרכב ,מה לעשות ביקורת כזו או
אחרת ,האם יש לך איזה שהוא רימון מתחת לרכב ,תבדוק באיזו שיטה,
אני לא רוצה לספר לכם מה אנחנו עברנו ,אני לא ארחיב .רק אני מבקש
מכם...
יגאל הררי:

השאלה שלי אמרת  50,000שקל 45 ,יום אתה חוזר עוד פעם למועצה?

יגאל שמעון :אני מבטיח לתת לך עדכון כל פעם שאנחנו נבקש הצעות נוספות .תודה
רבה.
אביבה גוטרמן :חלק מזה מממן משרד הפנים .אתה יודע כמה?
יגאל שמעון :לא ,נעם מנהל מחלקת הביטחון .בסדר?
ניצה משה:

הוא לא כאן ,הוא בחופשה אבל נפתלי כאן.

)מדברים ביחד(
ניצה משה:

מי בעד? פה אחד.

 9בעד – פה אחד :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,משה
ארז ,חיים שאבי ,יגאל הררי ,יפעת קריב ,אמיר כוכבי.
החלטה מס' :74/10
מועצת העירייה מאשרת להקצות את המשאבים הנדרשים לאבטחת
ראש העירייה וסגנו – "סל אבטחה" – בהתאם להנחיות משטרת ישראל.

================================================
תודה רבה.
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אישרו תב"ר מס'  – 1236הרחבת בית העלמין המערבי )נווה הדר(
על סך  ₪ 200,000במימון קרן פיתוח.
אני עוברת לסעיף הבא ,אישור תב"רים .אישור תב"ר  ,1236הרחבת בית

ניצה משה:

העלמין המערבי )נווה הדר( על סך  ₪ 200,000במימון קרן פיתוח .העביר
יגאל הררי מספר שאלות ,עירית טלמור בבקשה.
יגאל שמעון :אני אסביר על מה במילה אחת.
)מדברים ביחד(
עירית טלמור :מדובר בעצם על אזור בית העלמין נווה הדר לכיוון  ...יגאל ,התב"ע
התקפה שקיימת מזה שנים רבות מראה את תחום בית הקברות הקיים
דאז .אנחנו עשינו תב"ע שמרחיבה את תחום בית הקברות ,אנחנו גם צבענו
שטחים ,תיכף אני אגיד לך גם את השטחים כי שאלת עליהם .מבוקש היום
בעצם להרחיב את בית הקברות בגבול התב"ע שהייתה תקפה גם קודם.
אלא זה שטחים שלא השתמשו בהם בגלל בעיות של ניקוז והפרשי גבהים
ואז היה צריך לבנות קירות תומכים ולכן המשיכו להשתמש באותם
שטחים שכל הזמן היה נוח ולא היו בהם הרבה מאוד עבודות לעשות .כרגע
מאחר ומיצו את אותם שטחים ,מבקשים לרדת דרומה  ...אני אתן לך
אפילו את זה ,קח את זה אפילו לך ,כל השטח המקווקו במשבצות הוא
שטח בתוכנית התקפה הקודמת ,הישנה ,שהשטח הזה לא נעשו בו קברים,
מסומן באדום ,במלבן ,וזה השטח שאנחנו רוצים להכשיר ,אלא שכדי
להכשיר אותו כאמור אנחנו צריכים לעשות שמה קירות תומכים .מי שהיה
שם בשטח יודע שדרומה יש נפילה של הקרקע ,לסדר את הניקוז ולעשות
הכנות לקברים וזה השטח שכרגע מדובר עליו במסגרת התב"ר הזה .בלי
קשר ,אנחנו מעדכנים שיש תוכנית שבימים אלה כבר יש החלטה בתוקף,
אנחנו מחכים לילקוט פרסומים שמרחיבה את בית הקברות ,גם דרומה,
גם עד לכביש  ,4איפה שנמצאת היום הבאר וגם צפונה ,באופן שמרחיב את
שטח בית הקברות ,אלה השטחים .קודם היה לנו שטח לבית קברות 12.5
דונם ,אנחנו מגדילים אותו ל 35.5-דונם וזה ישמש אותנו לשנים רבות
הלאה.
נדב דואני:

יש חשיבה לבנות קברים לגובה?
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עירית טלמור :יש במסגרת התוכנית החדשה הזאת ,לא חשיבה אלא חיוב לבנות .מי
שרוצה להתעמק בתקנון כי הוא די מורכב ,הוא מחלק את בית הקברות
לאזורים אזורים ,בחלקם אתה מחויב לבנייה רדודה קוראים לזה ,זה
בהתאם לחוק ,היום כל בתי הקברות מחויבים ואזורים להשלמה שאתה
לא יכול לעשות ליד מישהו שהיה  ...גבוה ,לכן יש אזורים להשלמה.

יגאל הררי:

לא קיבלתי תשובות לכל השאלות שלי .השאלות שלי היו ראשונה :האם יש
הסכם בין עיריית הוד השרון לחברה קדישא על קבורה חיצונית שאנשים
באים מחוץ לעיר ובאים לפה ומשלמים המון המון כסף ,האם יש העברה
תקציבית בין חברה קדישא להוד השרון לעירייה ,מי מפקח על זה ותפקידו
של מי ועם מי עשו את ההסכם ,זו שאלה ראשונה .באיזה מקום הייתה
החלטת מועצה לגבי העברת השטחים האלה לחברה קדישא? לא קשור
לאף אחד .רגע ,השאלה האחרונה ששאלתי שלא קיבלתי עליה תשובה וזו
במסגרת דווקא של עירית ,יש שם פולש ,מה עושים איתו? אני לא רואה
שהוא מופיע במסגרת של הגדר.

יגאל שמעון :פולש ,הוא מדבר על פולשים שפלשו שם).מדברים יחד(
יגאל הררי:

מה זאת אומרת עכשיו? אנחנו עושים כאילו בפלחים פלחים ועוד חצי שנה,
שמונה חודשים שנה ,לבוא עם עוד 300,000 – 200,000שקל? אני רוצה
תשובות רק לשאילתא ששאלתי.

יגאל שמעון :זו לא שאילתא .אתה לא מקבל תשובה בתשובה לשאילתא ,כי זו ישיבה
לא מן המניין .אתה שאלת שאלה בנוגע לתב"ר ,אנחנו נותנים לך תשובה
במסגרת התב"ר .חלקה  38לפי התב"ע הישנה היא חלקה שנמצאת איפה
שבית העלמין היום ודרומה .לא הרחיבו את בית העלמין לכיוון דרום,
הרחיבו אותו לכיוון צפון ,שטחים שבזמנו אם אתם זוכרים המינהל ניסה
לעצור את הקבורה שם ,הוא הרס לנו חלק מהתשתיות ,ומנענו את זה.
לצערי ,האזור הצפוני כבר מלא ,ואנחנו חייבים לאפשר קבורה בהוד השרון
ויש צורך היום להרחיב את בית העלמין ,אין לנו קרקעות .המקום היחיד
זה אזור בית העלמין הקיים ,התב"ע הקיימת ,האזור הדרומי איפה שלא
היה פיתוח .באזור הזה חלקה  38אנחנו חייבים לבצע את התשתיות בדיוק
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על גבול החלקה .זה האישור של התב"ע של התב"ר פה הוא בדיוק על
גבולות החלקה .אז אנחנו מבקשים פה להשלים את השלמת הבנייה של
בית העלמין ולאחר מכן ,אחרי שבעוד שנה ,בעוד שנתיים או בעוד שלוש,
אחרי אישור התב"ע הכוללת הגדולה ,אנחנו נפתח את המקום על בסיס
אישורים מול המינהל ,חתימה על הסכם חכירה לשנים ,זה הכול.

יחיאל דמארי :יגאל ,אני רק רוצה להגיד לך ,המלחמה הזו של בית העלמין היא באמת
הרבה זמן .דרך אגב ,אם אתה זוכר לפני  13 ,12שנה אני נלחמתי לבד שרצו
לתת  15דונם לכלבייה במקום גלילות בשטחים האלה ,אז לפחות זה ,חוץ
מזה ,לפני שנתיים אם אני לא טועה ,אני ויגאל היינו בבוקר בארבע בבוקר,
כי אנחנו התחלנו לעשות שמה זה ובא המכסח של המינהל והרס לנו את
הכול .זאת אומרת המלחמה היא כל כך קשה במינהל בנושאים האלה,
שבית העלמין בפרט האדמות האלה ,אז קשה.
יגאל ,במסגרת של העניין הזה ,זה ברור לי ,כי גם אני בא לשם בסופו של

יגאל הררי:

דבר ,אני רק לא מקבל את כל התשובות ,וזה מה שמצער אותי.
יגאל שמעון :אבל אני עניתי לך .אתה שואל שאלות....
אני רוצה להבין ,בן אדם מגיע מפתח תקווה להיקבר פה הוא משלם

יגאל הררי:

 22,000שקל .מה העירייה מקבלת מזה שעכשיו העירייה קוברת על האדמה
שלה ויש חברה פרטית? למה אני לא מקבל תשובה?
יגאל שמעון :זה לא קשור .מי שממונה על הקבורה בהוד השרון ,זו חברת קדישא היא זו
שממונה על הקבורה .אנחנו כעיקרון משתתפים בעלויות של התפעול של
המועצה הדתית .אם אתה רוצה לשאול בנושא של חברת קדישא ...כל
הנושא הזה....
קודם כל העירייה לא מקצה שטח ,זה המינהל שמקצה את השטח ,זה

משה ארז:

השטח של המינהל ,זו קרקע מאושרת על המינהל היא עושה מה שהיא
רוצה על פי חוק .זה לא מתנה ולא מקזזים ולא כלום .תושב חוץ שנקבר
משלם תמורה מלאה .זה הכול.
)מדברים ביחד(
יגאל הררי:

זה נושא מורכב.
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יגאל שמעון :בוא ביחד נבדוק את חברת קדישא איך הם מקבלים כספים ,מאיפה זה,
אין לי בעיה .אני שומע ,אני רואה את התקשורת ,יש לי וויכוחים ,אני
מסכים איתך ,אבל מה ,אנחנו חייבים להמשיך...
יגאל הררי:

יגאל ,אני אומר עוד הפעם ,בסופו של דבר הסעיף הזה יעבור ,זה לא העניין,
העניין הוא פה שאני שואל שאלה .אני יודע מזה שבן אדם בא להיקבר פה
מפתח תקווה משלם  22,000שקלים .עכשיו ,אני יכול להגיד ששמונה
אנשים רק בחודש פברואר נקברו כאן .זה למעלה מ 160,000-שקל.

יגאל שמעון :אין לעיריית הוד השרון יד ורגל בדבר הזה ,אז אני אומר לך אין לעיריית
הוד השרון יד ורגל בנושא הזה.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :יגאל מה שאתם עושים פה זה בדיחה מניהול סדר יום ,כי מנושא דחוף
אחד הבאתם וזה יופי לישיבה שלא מן המניין .על הדרך דחפתם פה עוד
כמה .גם דחפתם נושאים וגם בא הנושא הראשון שאתה לא מוכן לענות על
שאלות שעלו .אני בטוח שזה יבוא בהמשך ,היות וזו ישיבה שלא מן המניין
אז לא צריך לענות לשאלות .למה אתם מזמינים אותנו ,או שתענה על
שאלות או שלא תעשה ישיבה דחופה אחרי שאתה הוצאת את מועצת העיר
לפגרה ואתה עושה ישיבה דחופה ,בחמישה שישה נושאים לא קשורים
אחד לשני ,חוץ מאחד ,גג שניים אף אחד מהם לא דחוף ,אתה כאילו על
הדרך מטאטא.
יגאל שמעון :אתה רוצה לעצור את העיר?
אמיר כוכבי :אם אתה כבר בא ועושה ישיבה דחופה ומכניס בה נושאים לא דחופים,
לפחות תבוא מוכן ,אתה יודע ,זה כבר מביך ,החוסר מוכנות הזה ,זה לא
לעניין.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :יגאל העלה פה שתי שאלות חשובות ,אחת את עירייה שמפסידה פה כסף כי
הקרקע הועברה למישהו אחר שעושה בה מה שהוא רוצה ,שזו אמירה
מאוד חמורה שאתם לא עונים עליה עכשיו ,ובואו ,אתם עירייה גירעונית...
יגאל שמעון :אמיר ,אמיר תשאל שאלות לעניין ,באמת...
אמיר כוכבי:

אתם מובילים את כולנו לחשב מלווה ומי יודע למה עוד ,והנה פה אתה
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מוותר על מאות אלפי שקלים כאילו זה בסדר.
אתה יודע על מה אתה מדבר בכלל?

יגאל שמעון:

אמיר כוכבי :עכשיו ,הנושא השני שהוא שאל פה ,ואתה לא עונה ,זה על אותה פשיעה
שלפני רגע אתם ביקשתם אישור לאבטחה .מה ,מפושעים אנחנו מתעלמים,
זה בסדר? אז בוא ,אם אתה לא מסוגל לענות תגיד שאתה לא מסוגל ולא
מוסמך ולא רוצה ולא יודע מה לענות ותעבור הלאה ,אבל באמת ,אתם
עושים צחוק מעצמכם.
יגאל שמעון :אמיר אני מבקש ,אתה מתחיל להעליב אותי ואני לא אוהב את זה.
אמיר כוכבי :ברור ,אתה מאפשר את זה פעם אחרי פעם.
יגאל שמעון :דרך אגב ,העבודות מתבצעות בשטח של הפולש ,אז ככה שאל תתפוס
מילים שלא מן העניין.
אמיר כוכבי :כמה זמן יש שם פולש?
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה ,מי בעד?

הצבעה:
 8בעד  :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,משה ארז,
חיים שאבי ,יגאל הררי ,יפעת קריב.
 1נגד :אמיר כוכבי.
אין נמנעים.
החלטה מס' :75/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  - 1236הרחבת בית העלמין מערבי
)נוה-הדר(  ,על סך  ₪ 200,000במימון קרן פיתוח.
================================================
ב.2

אישור תב"ר  – 1237שדרוג ושיפוץ בריכת השחייה העירונית.
על סך  ₪ 3,000,000במימון קרן פיתוח.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .הגדלת תב"ר  – 1208שיפוץ ושדרוג מבני חינוך
וציבור .סליחה ,תב"ר  ,1237שדרוג ושיפוץ בריכת השחייה העירונית ,על
סך  ₪ 3,000,000במימון קרן פיתוח.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :טוב אני אומר כמה מילים ואחרי זה כל אחד שירצה  -יתייחס.
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לכל אחד יש חמש דקות.

יגאל שמעון :אני אתן לכם מקצה שיפורים.
אמיר כוכבי :אפשר לקבל זמן דיבור של חבר מועצה שאחראי על הנושא ולא נמצא פה
בכלל? טוב.
יגאל שמעון :קודם כל מכבדים אותנו תושבים ששוחים בבריכה ,ותיקים ,עוד מזה
תקופה אנחנו נכבד אותם ובואו ניתן להם הסבר קצר .תראו ,הבריכה היא
ישנה ,היא פועלת כבר הרבה מאוד זמן .מבחינה בטיחותית היא נמצאת על
הקו האדום ,ממש על הקו האדום .אנחנו ,המכרז של המפעיל נכון להיום
הסתיים והארכנו לו מספר פעמים את ההתקשרות ומבחינה חוקית הוא
מסתיים ב 31-לאוגוסט  .2010אין אפשרות להאריך את ההתקשרות עם
אותו קבלן ,אותו מפעיל ,ועיריית הוד השרון בחרה לצאת למכרז להפעלת
הבריכה בין חמש לעשר שנים ,לצערי אף אחד לא ניגש למכרז .פרסמנו
אותו פעמיים ,הקמנו צוות משא ומתן מול הקבלנים ,יזמים ,לצערי אף
אחד לא ניגש ,כולל המפעיל הנוכחי .ההחלטה של עיריית הוד השרון ,נכון
להיום היא לקחת את הבריכה הזו ולהפוך אותה לפנינה של מגדיאל .אנחנו
נשקיע שם הרבה כסף.
אמיר כוכבי :אתה אומר לסגור אותה בתור הבטחה?
יגאל שמעון :מדובר על נכס עירוני ,מדובר על נכס ששייך לציבור ,ואנחנו צריכים
להתייחס אליו ולתת את מה שאנחנו יודעים לתת כמו שאנחנו יודעים
להפעיל דברים .צריך יום אחד לקום בבוקר ולהגיד בואו ניקח את המקום
הזה ונהפוך אותו למה שצריך להיות ולא נשאיר אותו כמו שהוא .כל יזם
שאנחנו מדברים איתו....
יפעת קריב:

יום אחד לפני שנגמר המכרז .לא חשוב.

יגאל שמעון :עשינו את זה לידיעתך .באמת שעשינו את זה.
אמיר כוכבי :אדם קם יום אחד בבוקר ואומר אנחנו עושים בריכה.
ניצה משה:

רבותי ,הקהל לא משתתף.

יגאל שמעון :טוב ,אני מבקש .אנחנו באמת רוצים להגיע לקו הסיום ואנחנו נשפץ את
הבריכה ,אנחנו נהפוך את הבריכה הזו באמת לפנינה וניתן שירות בכל דרך
שלא תהייה לטובת הציבור .תחשבו שזה עסק לכל דבר ,ואנחנו לא נותנים
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דברים בחינם ,לא יכולים לתת את הבריכה הזו להפעיל לאדם כזה או אחר
ללא תשלום ,ללא תמורה .פה מדובר על כסף של הציבור ,אם אני אתן את
זה לאדם הזה ,למה אני לא אתן את זה לאדם הזה ,מה פתאום שהוא
ירוויח ולמה שהשני לא ירוויח? תחשבו אתם מה הייתם עושים אם זה היה
העסק שלכם ואתם הייתם צריכים להשכיר אותו .זה עסק שלך ושלי.
יפעת קריב:

זה עסק של כל התושבים ,זה עסק של כולנו .זה לא עסק שלך ושל
העירייה.

יגאל שמעון :נכון ,בשביל זה את צריכה לתת הדבר הכי טוב .ומבחינה בטיחותית אנחנו
נמצאים בקו האדום .את יודעת שמשרד הבריאות לא אישר לנו להפעיל
את הבריכה ,רק בתחנונים שלנו אישר לנו את הרישיון עד ה 31-לחודש
הזה .אז ככה שבאמת אנחנו משתדלים לעשות את הכול .הוקם צוות משא
ומתן ,אביבה ונדב באמת פעלו גם יגאל היה ,אני מבקש ,כל אחד יכול לומר
את דברו ,את מה שהוא חושב .חשוב לציין שיש הנחייה של ראש העיר
שאומר חד משמעית שאם אפשר להפעיל את הבריכה לתקופה נוספת על
ידי היועץ של עיריית הוד השרון עד התקופה שנצא לשיפוצים ,אנחנו נציע
את זה בהליך כזה או אחר ,זו ההנחיה ,אנחנו נשתדל להגיע למקום הזה.
משה ארז:

זאת אומרת עד שיש מכרז ,יש חוזה ,יש קבלן חותמים.

אביבה גוטרמן :לא נסגרת הבריכה בפועל .תראו ,הבריכה לא נסגרת .זה נורא חשוב ,לא
נסגרת הבריכה) .מדברים יחד(
ראש העיר הנחה בצורה ברורה ,אנחנו במשא ומתן מול משרד הבריאות

רפי סער:

כדי לקבל אישור להארכה נוספת .לצורך העניין לקחנו את אורי הילברויים
שהוא היועץ שכתב את המכרז כדי שהוא ילווה את כל ההפעלה של
הבריכה ,עם הצוות הקיים עד כמה שאפשר .תהיה עבודה מסודרת איך
אנחנו מאפשרים את ההפעלה של הבריכה לפחות עד ההתחלה של השיפוץ.
זה פחות או יותר הכיוון .אני מקווה שעד מחר ההחלטה תהייה סגורה ב1-
לספטמבר מתכוונים לתת מענה לאותם לקוחות של הבריכה.
)מדברים ביחד(
יחיאל דמארי :אני רוצה פשוט בהתחלה אני הייתי בוועדה שהובילה את הנושא הזה של
הבריכה ,הביקור האחרון שעשינו פעמיים שלוש באותה בריכה ,הבריכה
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מבחינה היא לקויה עם נציג משרד הפנים שהיינו שם והיא לקויה מבחינה
בטיחותית .משרד הבריאות ,ואסור לה לפעול אפילו דקה אחת .אבל אני
בעד זה של לתת ולהמשיך ,זאת אומרת לתת לזה להמשיך עד שיהיה
השיפוץ .ברגע שהשיפוץ לא מתחיל הבריכה תהייה פתוחה ,אבל ברגע
שיקבלו עוד שבוע ,עוד שבועיים עוד חודש ימים ,צריכים ממש לדעתי זה
לתת לשפץ את הבריכה הזו כי חבל יהיה שמה הרבה פעמים יש שמה נפלו
והרבה פעמים היו תלונות גם שאנשים נפלו בבריכה .לכן אני אומר אם
אפשר ותתאזרו בסבלנות נוכל עוד חודש ,עוד שבועיים ,עוד שלושה ונתחיל
לצאת לשיפוץ.
נדב דואני:

אני רוצה רגע להתייחס .אין ספק שהייתה תקלה .אני מודה שהייתה
תקלה ושעושים קורות תקלות ,וזה בסדר ,ועדיף לעשות ושיהיו תקלות
מאשר לא לעשות ושלא יהיו תקלות .נעשתה תקלה ,כולנו כל חברי מועצת
העיר נזעקו לנושא הזה וועד הפעולה .נפגשנו יגאל שמעון ,יגאל הררי ,אני
יודע שגם אמיר נפגש ,אביבה ,אני יכול להיות שעוד חברי מועצה נפגשו עם
הוועד והבנו שקרתה תקלה ויש פה בעיה .המגמה כרגע היא באמת להפעיל
את הבריכה עם מפעיל אחר ,מפעיל חיצוני ,אנחנו ניסינו למצוא פתרון
שאותו מפעיל נוכחי גלעד ימשיך להפעיל את המקום ,שוחחנו בנושא הזה
עם היועץ המשפטי ,היועץ המשפטי אמר שלא ניתן מבחינה חוקית
להמשיך ולהאריך את החוזה עם גלעד ,וזה לא מעניין אותנו מפעיל כזה או
מפעיל אחר .לנו חשוב שהבריכה תמשיך לפעול ,שחדר הכושר ימשיך
לפעול ,שהחוגים ימשיכו להיות .יש פה נכס ששייך לתושבי הוד השרון
וצריך להיות מנוהל בצורה הטובה ביותר .הפתרון המסתמן כרגע כמו
שרפי הציג אותו באמת ,שיהיה מפעיל מטעם העירייה לפרק זמן מסוים עד
שיצא המכרז שהיום אנחנו עומדים לאשר  3מיליון שקלים לשיפוץ ,יצא
מכרז ,תבחר חברה שתשפץ את המקום ,אז הוא יסגר בשלבים ,ישפצו את
הבריכה ,הבריכה תיסגר .חדר הכושר יישאר וכן הלאה .לגבי עמותת
השחייה .אנחנו מנסים למצוא פתרון גם לעמותת השחייה וגם לכל אחד
מהמנויים .בפגישות שהיו לנו בוועדה שהייתה למצוא פתרון ומענה אנחנו
מנסים למצוא פתרון או בספורטן או בבריכה בכפר סבא שיינתן מענה
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לילדים ולמנויים ללכת ולשחות ,להמשיך את הפעילות שלהם ,אבל אין
ברירה .אם אנחנו רוצים לקחת את הבריכה הזאת משנות השמונים
ולהכניס אותה למאה ה ,21-חייבים לעשות את הסטופ ולשפץ .הייתה
תקלה ,מתקנים אותה ,ממשיכים קדימה ,נפגשנו עם חברי הוועד כמה
דקות לפני הישיבה ,מנכ"ל העירייה יגאל ואביבה עדכנו בדברים ,אף אחד
לא חף מטעויות ,נמשיך ,נעשה ואנחנו מקווים שהבריכה תמשיך לפעול כמו
שצריך ,נעשה את הכול .אנחנו בקשר עם כל חברי הוועד ,אנחנו משוחחים
איתם כמה פעמים ביום ,נעשה את הכול שהבריכה תמשיך לפעול ,הבריכה,
כשאני מדבר על הבריכה אני מתכוון על הכול ,על המועדון גלי רון.
אביבה גוטרמן :טוב ,זהו ,סך הכול מיצית את הדברים ,לא צריך להמשיך בזה ,האינטרס
של כולנו פה של כל יושבי השולחן הזה הוא אותו אינטרס שהקנטרי ,אני
קוראת לזה קנטרי כי אני רוצה שזה יהיה קנטרי.
דוברת מהקהל:זה קצת מתנהל איטי ,ופה האנשים חשוב להם.
אביבה גוטרמן :אנחנו מבינים את הצורך ולכן הכול ימשיך להיות גם הבריכה ,גם החוגים,
כמו שאמר נדב .המנכ"ל הסביר את זה לוועד שלכם ,קיבלתם תשובות ,זה
יהיה בסדר .מבטיחים לכם שנעשה את זה כפי שאפשר הכי טוב שאפשר.
)מדברים מרחוק וביחד(
יגאל הררי:

קודם כל אני מברך על הסיכום ,אבל בהצעת ההחלטה של המועצה זה לא
יהיה בסדר ,צריך שזה יהיה מצוין בפרוטוקול ,ועליו אנחנו מצביעים כחלק
מסדר היום .זה יהיה ברור לאנשים שילכו לישון הביתה רגועים ,הם עברו
מסע תלאות של כמה שבועות עם אי הוודאות הזה .אם זה מקובל גם על
המנכ"ל ,גם על היועץ המשפטי .ב 1-לספטמבר ממשיכים כרגיל עד
להתחלת עבודות הקבלן.

יגאל שמעון :אתה לא יכול חוקית לעשות את זה .אתה לא יכול כהחלטה.
יגאל הררי:

אז אנחנו בבעיה .למה ,יגאל.

אביבה גוטרמן :אבל תהייה פגישה ביום יומיים הקרובים ,למנכ"ל יחד עם הוועד ושמה
זה ייסגר.
יגאל הררי:

אני שואל שאלה בשם אלה שלא יכולים לדבר פה כי לא ניתן .אני שואל
שאלה .בן אדם עכשיו רוצה ללכת הביתה ,לפני שהוא הולך הביתה הוא
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רוצה ללכת לחוג לנוח מול הטלוויזיה להגיד הלילה אני ישן כי בסוף
החודש אני יכול להמשיך למחרת .אין להם תשובה כזאת .אין תשובה
שלכם.
)מדברים ביחד(
אני יכול לענות לך? אם המפעל החדש .אני נותן לך תשובה .אם המפעיל

נדב דואני:

הזמני צריך ללכת למשרד הבריאות ולבקש אישור ,אביבה אמרה אני
נוסעת עם המפעיל למשרד הבריאות כדי לקבל אישור ,ולא נקבל אישור
ממשרד הבריאות .אני אתן דוגמא ,שזה לא בידיים שלנו .נילחם נעשה את
הכול .אתה מבטיח הבטחות.
יגאל הררי:

המועצה יכולה להחליט שתעשה.

:18:45

חבר המועצה מר גדעון סעדי מצטרף לדיון.

נדב דואני:

אפשר ללכת למשרד הבריאות יגאל?

יגאל הררי:

תהייה אפשרות להעביר החלטה ,אני רוצה לשמוע את ירון את עורך הדין,
היועץ המשפטי ,האם יש מניעה לחייב על המשך הפעלת הבריכה ,אני רוצה
לדעת .לא על ידי אותו מפעיל ,אפשר גורם מתוך מחלקת העירייה,
ממחלקת הספורט אפשר בכל מקום אחר למצוא פתרונות יצירתיים
להמשך השקט של כמה חודשים .עכשיו אני אומר משהו יגאל ,המכרז הזה
הוא עוד לא עבר ,הבן אדם שהלך לשם יכול להיות שהוא בדק ,הוא לא
הגיע לעומק המכרז ,אין מפרט טכני ,אין מכרז מפורסם ,אין מי שזכה וכל
אחד מאיתנו מבינים אתה סגן ראש עיר מ"מ ,אתה יודע שמתחילים
תהליך של מכרז .אף אחד לא מאשר כספים.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :יגאל יצא מכרז ,אתה לא היית בישיבה שחברים גם הצביעו.
יגאל הררי:

אני מדבר על המכרז של השיפוץ .אני אומר לכולם שלא יכול להיות מצב
שזה יהיה חצי שנה .יש סדר ,יש מכרז ,יש פתיחת מכרז .למה תהייה בעיה.
כל הגורמים ,ואני דיברתי עם ראש העיר ביום חמישי ודיברתי איתך
ודיברתי עם כל אלה שאמורים להחליט ,לאף אחד אין התנגדות שאנשים
יוכלו לישון בשקט .מה הבעיה שנעשה החלטה .זה יותר חשוב .ב 1-לחודש
העניין.

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס'  12/10מיום 16.8.10

21

יגאל שמעון :אדוני היועץ המשפטי האם אנחנו יכולים למפעיל הנוכחי...
לא ,לא.........,

דוברים:
)מדברים ביחד(

אותם לא מעניין אותם המפעיל ,הם רוצים "לקפוץ למים" .השאלה אם יש

גדעון סעדי:

דרך ,להפעיל גלעד אאוט מנויים אין .מה איכפת להם איך ,הם רוצים שעד
שתהייה התחלת שיפוץ ,הטרקטור הראשון ,נגיעה באחד המבנים
הראשונים שהם יוכלו ללכת עם המגבת והתיק ולהיכנס למים ,לא מעניין
אותם איך ,מה איכפת להם מגלעד .גלעד נמצא במכרז אחר ,הוא בטח הלך
למכרז אחר.
יגאל הררי:

לא אמורה להיות שיקראו למנהל האגף ,הנה הוא יושב פה ,מנהל האגף,
יגידו לו מישהו ממחלקת הספורט שהוא מנהל אגף החינוך ,שייתן.
אבל יגאל ביום ראשון ,אתמול ישב איתך ,היינו בלשכת ראש העיר ,ישבנו

נדב דואני:

ודיברנו ,אז יש לך מישהו אחר.
)מדברים ביחד(
ירון סולברג :חברי המועצה ,אתם נדרשים לאשר את המסגרת .זו רק הערה מקדימה
ואני חייב לומר אותה .אתם נדרשים לאשר מסגרת תקציבית לא דבר אחר.
מסגרת תקציבית קבועה בסעיף וזה מה שעל סדר היום ולא מעבר .סליחה,
דקה ,אני רק מבהיר .ולכן מה שאתם שואלים היא שאלה מכיוון אחר
לגמרי ,וזו שאלה שהתשובה לה היא שאלה פשוטה ,אבל התשובה הרבה
יותר מורכבת להשיב עליה .באופן עקרוני אם העירייה מעמידה נכס שלה
לרשות לשימוש ,להשכרה ,להפעלה לצד ג' כלשהו היא מחויבת בקיום
הליכי מכרז ,או הליך מעין מכרז ,אני לא רוצה לקבוע מסמרות,אבל ברמת
העיקרון היא חייבת לעשות .מה שהוצע כאן היום ,אני מבין שזה יופעל על
ידי העירייה באמצעות או אולי גורם שהוא היועץ שליווה את העירייה
במהלך החודשים האחרונים בהכנת המכרז שפורסם בתחילת השנה ושלא
הוגשו לגביו הצעות כלשהן .אני משיב על השאלה ששאלת אותי?
גדעון סעדי:

לא .הרעיון הוא ... ,הם רוצים .השאלה ,עזוב שזה לא רלבנטי.

)מדברים ביחד(
ירון סולברג :יגאל מה שאמר זה אם אנחנו יכולים להצהיר ,אני חושב שזה בעייתי.
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מדוע? משום שנניח ואין אישורים שנדרשים על פי דין ,לצורך העניין ,הרי
משרד הבריאות כבר האריך את זה ,הוא בערך שנה הוא מאריך ,זאת
אומרת שהוא לא יאריך עוד .הוא האריך כל פעם בכמה חודשים.
גדעון סעדי:

זה לא משנה אם גלעד יישאר או לא יישאר ,לא מוכן להאריך בתנאים
האלה?

ירון סולברג :לפי מיטב ידיעתי ,אני לא יודע אם זה נכון או לא ,לפי מיטב ידעתי אין
קשר כמובן לזהות המפעיל אם זה גלי רון או לא .ברמת העיקרון יש בעיה
להוצאת האישורים ,ולכן אני רק פונה ברמה התיאורטית ,אם יש בעיה
בקבלת האישורים הדרושים על פי דין ,בוודאי שהרשות לא יכולה
להתחייב להפעיל את הבריכה.
יש הסתייגות בנושא הבריאותי.

יפעת קריב:
)מדברים ביחד(

הלחץ מופנה למשרד הבריאות לא למועצה .המועצה כולם ....כי החברה

גדעון סעדי:

כולם מסכימים .אני רק רוצה להגיד לך מה שאתה מחייב .מה שהמועצה
יכולה לקבל החלטה ,היא יכולה לקבל החלטה .אל תנדנד שמאלה קדימה,
אנחנו כולנו איתם .כל מה שזה אנחנו "נכניס את הידיים לתוך הבוץ "ואין
שום בעיה .ככל שזה תלוי במשרד הבריאות ,אם זה  ...משרד הבריאות יש
אישור וזה לא משנה מי המפעיל .גם אם צריך להפעיל את זה דרך אגף
החינוך שלנו .מה זה ההתנדנדות הזאת.
מה שאני אומר ,לפי מה שקראתי בעיתון בכלל לא הוגשה למשרד

יגאל הררי:

הבריאות .אז עכשיו אני רוצה להבין....
אביבה גוטרמן :היא הוגשה היום.
)מדברים ביחד(
יגאל הררי:

נכון שזה לא על סדר היום ,אבל חברי המועצה עם כל הכבוד יכולים
להעלות את זה על סדר היום .בשביל זה יש סדר יום ,זה לא דבר שאפשר
לדחות לעוד שבועיים ,ואני מבקש ,זה בדיוק כמו סדר יום .אפשר להאריך
את הבקשה של התב"ר ולהוסיף עוד שורה ,לא יקרה לזה שום דבר אם
תהייה החלטה שהעירייה תעשה כל אשר לאל ידה להמשיך את הפעלת
הבריכה.
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)מדברים ביחד(
יפעת קריב:

אני לא יודעת שבאתי ככה עם דברים חריפים לומר ותיכף אני אומר אותם,
אני רוצה להגיד שבזה הרגע נאמר פה הכול ,ואני לא מבינה ,אני רוצה
לחדד ב 31.8-הבריכה נסגרת .הבקשה למשרד הבריאות טרם הוגשה .גם
התהליך עד שהיא תוגש ועד שתתקבל התשובה זה לא יקרה בשבועיים,
בטח לא בשבועיים האחרונים של אוגוסט .אז תשימו לב מה קורה כאן.
שום הבטחה לא רלבנטית ,שום רצון לא רלבנטי .כל התקלות שקורות
ברגע האחרון ,אני בכלל לא מבינה איפה אנחנו מגיעים לסיטואציה,
כנבחרי ציבור שאנחנו צריכים להביא תושבים באמצע החופש הגדול
לישיבה שלא מן המניין לחזות בכלל מה שקורה כאן ,אוסף חכמי חלם,
איך זה יכול להיות בכלל שתושבים צריכים להילחם על הדבר היחיד
שקיים במגדיאל .הדבר היחידי שנגיש ואפשר להגיע אליו ,איך אנחנו
מגיעים למצב העירייה ,הנהלת העירייה מגיעה למצב ,סליחה היה צריך
לחשוב על זה מזמן.

נדב דואני:

הוגשה בקשה .הוגשה בקשה למשרד הבריאות.

יפעת קריב:

שנייה אני מדברת .זה שזה דורש שיפוץ אנחנו יודעים) .מדברים ביחד(
שמשווים סליחה ,כל אחד מאיתנו שביקר בספורטן וביקר בבריכה ,סליחה
גדעון .כל אחד מאיתנו שביקר בספורטן וביקר במגדיאל ,בבריכה רואה את
ההבדלים המרים בין שתי הבריכות .אין תושב בעיר שלא יודע שצריך
שיפוץ .אבל ברגע שמגיעים לדקה אני לא רוצה להגיד ה ,99-הרבה מעבר ל-
 ,99אין סיכוי שזה יצליח .זאת אומרת אם מישהו יוצא מפה עם איזו
שהיא חוויה חיובית הוא טועה .אני אומרת ,ושימו לב ,זה יהפוך להיות פיל
לבן .זה ייסגר ,האישורים לא יגיעו ,המכרז לא יתקבל ,יתחיל אוסף
תהליכים ,אוסף ברברת ,אוסף בירוקרטיה ,כולם יתפצלו ,לכולם יהיה
ברקע כוונות טובות .יהיה פיל לבן .מה עושים עם פיל לבן?

נדב דואני:

מה את מציעה כפתרון? )מדברים ביחד(

אביבה גוטרמן :שהיא תיתן את הפתרון .אני רוצה לשמוע אותה ,לא אותך .זו שמשמיצה
את כולם ,אני רוצה את הפתרון שלה .רוצה לשמוע את הפתרון.
יפעת קריב:

אני לא הבטחתי הבטחות לתושבים ,אני לא מסתובבת ומפזרת הבטחות
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בכל העירייה ,יהיה בסדר ,יהיה בסדר ,מתחם  200יקום ,יהיו לכם הסעות
לתל אביב ,אל תדאגו ,כל השכונות.
אביבה גוטרמן :בינתיים כל ההבטחות מתקיימות ,וזו הבעיה שלך,טוב עזבי ,תגידי את
הפתרון ,תגידי את הפתרון .אני רוצה לשמוע את הפתרון ,פעם אחת עם כל
ההשמצות שמישהו גם יגיד מה הפתרון שלו .כולנו מקשיבים לך.
את יודעת מה פתרון בעיניי? לצאת לבחירות ולהחליף את הנהלת העירייה.

יפעת קריב:
)מדברים ביחד(

יגאל שמעון :יפעת תודה רבה.
אביבה גוטרמן :יגאל חבל על הזמן ,פתרון אין לה .הצהרות ופופוליסטיות ולהגיד כל מיני
סיסמאות זה יש לך נהדר ,פתרון עוד לא שמעתי.
אחרי שאמרתי פתרון ברמת המאקרו ,אני אגיד פתרון ברמת המיקרו.

יפעת קריב:

ברמת המיקרו בנוגע לבריכה ,אנחנו חייבים לעשות כל מאמץ להפעיל עם
אותו מפעיל שמפעיל היום את הבריכה .העירייה צריכה להתפשר,
חיים שאבי :מה להתפשר? מה? את יכולה לשאול את היועץ המשפטי....

העירייה צריכה לצאת במכרז שמאפשר או בהארכת המכרז הקיים,

יפעת קריב:

להתפשר ,סליחה ,ולצאת עם המפעיל הקיים להמשיך להפעיל את הבריכה,
כששמים לו מקלות בגלגלים שחונקים אותו ואני אמרתי את זה בישיבה
שהשתתפתי ,אז תחבקו אותו ,תעזרו לו ,תנו לו להמשיך ,אני אמרתי לכם
את זה.
)מדברים ביחד(
נדב דואני:

יפעת תשאלי את היועץ המשפטי ,את העמדה של ראש העיר את לא
מקבלת ,אולי את היועץ המשפטי שאת מכבדת אותו ,בבקשה ,היועץ
המשפטי יכול לענות?

)מדברים ביחד(
נדב דואני:

האם ניתן לגלעד להמשיך להפעיל את זה? בבקשה ,תקבלו תשובה מהיועץ
המשפטי של עיריית הוד השרון.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :תודה רבה ,אני אשיב לך בסוף ,אוקי.
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הפתרון מאוד פשוט.

)מדברים ביחד(
נדב דואני:

אני אשאל את השאלה ,האם ניתן להמשיך להפעיל את הבריכה עם
המפעיל הנוכחי?

)מדברים ביחד(
יפעת קריב:

נדב ,האם ניתן לאפשר בתנאים נכונים ובעזרה למפעיל החדש להמשיך
ולהפעיל .האם ניתן לאפשר להקל עליו על המפעיל הקיים להמשיך את
הבריכה ,האם ניתן לאפשר ולהקל עליו כדי שימשיך להפעיל את הבריכה.

)מדברים ביחד(
ירון סולברג :לי אין סמכות לתת לכם ,ולכם אין סמכות זה אולי אני לא יודע למה את
מגחכת מזה .לי אין סמכות לאשר לכם ולכם אין סמכות לאשר למפעיל
הנוכחי להאריך את תקופת ההתקשרות .הדברים פשוטים .מוצאים חן ,לא
מוצאים חן זה דבר אחר .אין לכם סמכות .אם אתם רוצים להסתכן
באחריות אישית לדבר הזה תעשו מה שאתם מבינים ,אני יכול רק לכוון
אתכם משפטית .יפעת אני מנסה להשיב לך .אין דרך ,נקודה .לגבי הטענה
אם צריך לחבק או לא צריך לחבק ,הנושא וודאי יתברר בהליכים
משפטיים שיתקיימו בין המפעיל לבין העירייה בעתיד ,בעתיד הקרוב
והדברים יהיו טעונים בירור מעמיק לגבי כל....
יפעת קריב:

כשאתה אומר שאין דרך באופציה הראשונה ,חשבת לפנות לבית משפט
ולבקש ארכה?

ירון סולברג :בית משפט לא....
)מדברים ביחד(
ירון סולברג :במדינת ישראל מה שאת אומרת ,סליחה אני חושב שאת שוגה .במדינת
ישראל לבית משפט אין סמכות לבוא ולקחת ולהחליט החלטה אופרטיבית
שאיננה נתונה לאותו גוף ציבורי אחר שאף הוא לא מוסמך להחליט .זאת
אומרת אם לעירייה אין סמכות ,יפעת את אומרת דברים שאין בינם לבין
המציאות קשר ממשי .בית משפט לא מוסמך ,אפשר לבדוק את מה שאני
אומר ,בית משפט לא מוסמך להאריך תקופה אם העירייה לא מוסמכת כך
סתם כי פונים אליו בוא תאריך ,הוא בוחן החלטות.
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אם זאת החלטת מועצה של העירייה? בית משפט יגיד לגבי ההחלטה של
העירייה?

ירון סולברג :זה לא קשור ,כי לא הולכים לבקש מבית משפט גיבוי או לא .בית משפט
בודק חוקיות פעולות של הרשות.
תושב:

 13שנה הבן אדם מפעיל לכם את הבריכה .סליחה שאני מתפרץ ,זה
אמוציות ,זה טעון.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אני מבקש מהקהל לא להתערב.
תושב:

פתאום חודשיים זו הבעיה.

יגאל שמעון :סיימת יפעת תודה רבה .אמיר בבקשה.
יגאל הררי:

לא קיבלתי תשובה מלאה .היועץ המשפטי ענה למה אנחנו לא רוצים את
המפעיל ואני גם לא רוצה את המפעיל ,שאני לא מכיר אותו באופן אישי.
אני רק אומר האם יש מניעה חוקית שעובד עירייה שמקבל את משכורתו
מהעירייה ימשיך להפעיל את הבריכה במקום הזכיין.

)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :אמרנו שיש מפעיל ,אני לא מבינה .יגאל יש מפעיל.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

בכל אופן זה שחלק מחברי המועצה מייעצים לנו מה לעשות בכיוון כזה או
אחר ,לבריאות .שנייה .ולכן אני רק רוצה להגיד שכל חברי המועצה בלי
יוצא מן הכלל קואליציה ואופוזיציה תומכים בעניין הזה שיהיה רצף
שימוש בבריכה ,זה לא רק אנשים שנמצאים פה .נמצאים פה נמצאים פה
אולי שלושה אחוז ,חמישה אחוז מהמנויים שקיימים בבריכה העירונית.
בכל אופן בטח את מבינה את השפה הזאת יותר ממני ,הרקע שלך הרבה
יותר מכובד ,תתאפקי .בכל אופן מה שנדרשת הנהלת העירייה וזה אני
מצטרף אלייך ואל כולם ,מה שנדרשת הנהלת העירייה ובגיבוי של כל חברי
המועצה ,וזה לא משנה אם זה אופוזיציה או קואליציה לשמש רצף שימוש
בבריכה וזה לא משנה איך .למתוח את הנושא המשפטי עד תום .זאת
אומרת עד מצב שלא יהיה שימוש של חיוב אישי ,זה מה שנקרא על פי
התהום ,אבל עד פי התהום כן להגיע .ומה זה אומר? זה אומר שאם זה
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המפעיל הנוכחי ואם זה המפעיל החדש בדרך כזו או אחרת של שימוש
זמני ,לייצר את הביטוחים שימשיכו ,לפנות למשרד הבריאות בכל
העוצמה ,לא רק המפעיל ,המפעיל ,אני מאמין שגם הוא יהיה מוכן ,אמרו
לי שהוא פה ,גם הוא מוכן ללכת ולעזור למנויים ,בכל זאת הוא שירת
אותם הרבה שנים .הוא כן ייתן יד ויעזור להם להמשיך את השלושה
חודשים האלו ,זה לא מה שנקרא ,אני לא מאמין שהוא בועט בדלי שהוא
רווה ממנו איקס שנים.
תושב:

הוא מוכן לעבוד כשכיר.

גדעון סעדי:

בדיוק ,נמצא את הסידור .לא משנה .אדרבא ואדרבא ,זה רק מראה,
רבותי ,ולכן אני אומר ,כל המשקל אצלך ירון ,באמת ,המשקל זה אומר
כדי שיקום וייפול הנושא המשפטי כי יש פה הסכמה ,יש פה תמימות דעים
של כל חברי המועצה לייצר המשך שימוש עד לכניסת הפטיש הראשון
ולעשות את זה בשלבים .זאת אומרת הנושא ,אני לא מטיל עליך חלילה ...

ירון סולברג :לא ,אני פשוט חולק עליך...

כי אם אי אפשר אז אי אפשר .אבל אני אומר ,אני יודע ,חשוב לי ואני מציע

גדעון סעדי:

עוד הצעה אופרטיבית כדי שהדברים כמו שלא יתמוססו ,עוד שבועיים
ישיבה שלא מן המניין רק לנושא של הבריכה .נושא כל כך חשוב .שבועיים
זה מהר .תקשיבו לי.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

מה שאני מציע עוד שבועיים ,עוד שבוע שבועיים אבל באמת ,זה אומר
למסור דוח לחברי המועצה .הם מקשיבים ,הם תושבים בסך הכול אנחנו
כלי שלהם .אנחנו משרתים אותם ,וזה לא משנה אם מישהו צעק יותר או
צעק פחות כולם רוצים לשרת את אלו שהם מייצגים .זה גם לא אותם,
אלה במקרה יש להם זמן פנוי ,הם באו ומה שנקרא ,יש עוד הרבה אנשים
בבית שצריכים את השימוש הזה .אנשים רגילים ללכת פעמיים בשבוע ,יום
יום למשהו אי אפשר להגיד להם לא ללכת .זה כמו אדם דתי להבדיל שכל
יום יש לו את בית הכנסת שלו ,הם יש להם את הבריכה ,אין מצב ,אנשים
"חולים" ,סליחה" ,חולים" מה שנקרא במירכאות .כשאדם מנוי ויש לו וזו
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הדרך הספורטיבית שלו לשמור על הבריאות שלו אז תרבות הפנאי שלו
הוא לא יודע משהו אחר ,לכן אני מציע שתקום וועדת אד הוק מה שנקרא
לצורך זה אם צריך ,אם לא צריך ירון הכול בהנהלת העירייה ,לתת לזה
עדיפות ברמה הכי גבוהה.
שנייה רגע .אנחנו נייצר מצב שעוד שבוע תהייה לנו התקדמות .זה אומר
אם צריך משקל על משרד הבריאות ,משקל על משרד הבריאות .אם צריך
לבוא לקראת המפעיל הקיים שהוא יפעיל בצורה של שכיר ,לבוא לקראתו
בצורה כשכיר .המטרה היא לא להפסיק את שכשוך המים .זה הכול ,תודה
רבה.
יחיאל דמארי :אני רוצה ברשותכם ,אני אומר שבזמן הסגירה שאמורה להיות עוד
שבועיים שלושה ,זה לא משנה ,מאוד אשמח אם יבחרו מהקהל הזה,
מהציבור הזה וועדה שתקום שעל כל מהלך ומהלך הם ישתפו פעולה .לא
ייווצר המצב שקיים .זאת אומרת אם אתם עושים ישיבה ,גם בישיבה גם
במכרז ,גם בכל דבר ,לדעתי לשתף את החמישה כוועד פעולה ,זה יפתור
הרבה בעיות .קודם כל הם יתנו מסר לציבור ואנחנו נקל עלינו את הלחץ
שלהם.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :יש ועד פעולה...
נדב דואני:

מנכ"ל העירייה הבטיח שהוא ייפגש עם וועד הפעולה בימים הקרובים כדי
לדון איתם ונפגשים עם העירייה.

יפעת קריב:

יחיאל בזכות הדברים שלך שזה גם כן יהיה חלק מהפרוטוקול שוועד
הפעולה...

נדב דואני:

אבל מנכ"ל העירייה הבטיח להם .הבטיח להם.

יפעת קריב:

לא חד פעמי .שהם יהיו חלק מהדיונים.

)מדברים יחד(
יגאל שמעון :תן לאמיר כוכבי ,תן לו לדבר ,הוא עד עכשיו לא דיבר .בבקשה אמיר.
אמיר כוכבי :כל הסערה הזאת בבריכת מים היא מאוד אמוציונאלית ,מאוד רגשית,
פוגעת בהרבה מאוד אנשים .שנייה לפני שאני עובר לפן טכני יותר שאנשים
לא כל כך מדברים עליו ,אני חושב שכל מה שנאמר פה על זה שבאמת כל
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חברי המועצה מנסים לעשות את מה שהם חושבים לנכון ,הם באמת מחזה
נחמד ,לא תמיד יש תחושה שזה קורה משני הצדדים ,ואני חושב שדווקא
לאביבה ונדב מגיעה מילה טובה על מה שהם עשו בסיפור הזה .זה לא קל
אני אומר את זה בתור חבר אופוזיציה ,לפעמים לנו יותר קל ,מגיעה להם
מילה טובה על העבודה הזאת וצריך לראות שהסיפור הזה ממשיך עד
הפתרון כפתרון הכי טוב לכלל התושבים ,כי זה מה שמעניין .לא מעניין לא
זכיינים ולא מעניין אנחנו ,מעניין התושבים ,מעניין מה שהם יקבלו בסוף.
רק אני רוצה לדבר על פן יותר טכני ,בעצם אני לא רוצה לדבר ,אני רוצה
לשאול כמה שאלות ,בוא תגיד לי אם אתה רוצה לכתוב אותם ואז להנחות
מישהו לענות ,כי אני לא רואה את חבר המועצה שהיה אחראי לדיונים
האלה ולא את מנהל המחלקה שהיה אחראי על המכתב .בוא תגיד מי
מוסמך לענות על השאלות הבאות ואני אשאל אותם.
קודם כל אתה התחלת בלהגיד ,התחלת ואמרת שיש פה עניין בטיחותי,
שכרגע אנחנו לא מקבלים אישור .אם יש פה עניין בטיחותי אז איזה אישור
אנחנו מחפשים ,אם הוא כזה חמור שמשרד הבריאות לא היה מוכן עד
עכשיו להאריך ,למה לא עוצרים עכשיו ומתקנים את מה שצריך? אם אני
מבין נכון מה שצריך זה בריכות איזון ,זה העניין הבטיחותי ,כל היתר זה
כבר נספחים .זה אפשר לדחות לאחר כך .אבל אם יש פה עניין בטיחותי
שיכול להיפתר בשבוע-שבועיים למה לא מטפלים בו עכשיו .זאת השאלה
הראשונה.
ממנה נובעת השאלה האם אתה מתכוון לקחת על עצמך את האחריות
להמשיך את הפעילות של הבריכה הזאת על ידי העירייה גם לאחר ה1-
בספטמבר ,בלי האישור הבטיחותי הזה ,כי זה מה שמשתמע מחלק
מהדברים שנאמרו פה ומכיוון שלנו בתור חברי מועצה אסור להשמיע לפי
דעתי ,יש חוק ,יש משרדים ממונים ,ואתה לא יכול להבטיח לתושבים ,גם
אם הדבר אומר פגיעה אלקטוראלית כזאת או אחרת ,פעילות שתסכן
אותם למעשה .לא מדובר כמעט על החדר כושר ,בכלל על כל התוכן של
המקום הזה ,שלפי דעתי הוא שייך למישהו ,והמישהו הזה כרגע נראה
שהולך ויוצא משם.
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יגאל שמעון :משועבד לבנק לאומי אם אני לא טועה.
אמיר כוכבי :זה אומר שאנחנו נצטרך להשכיר את זה מהם?
דוברים:

יכול להיות...

)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :או לקנות את כל הציוד בליסינג ,גם זה אפשרות.
אמיר כוכבי :היה לי מאוד קל לקחת את מה שאמרת לכיוון פוליטי ,אני לא יעשה את
זה ,אנחנו באמצע אוגוסט אם אתה אומר לי לא יודע על כזאת שאלה ,אז
זה אומר שלא באמת איכפת לך.
יגאל שמעון :במקום לשאול שאלות אתה תשאל את השאלות ואני אענה לך ואתקן
אותך.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :האם ניתן להפעיל את המקום על ידי עובד של העירייה או אאוט סורסינג
של העירייה אם אין לנו שום מכשיר שם? האם אנחנו משלמים לבן אדם
שאנחנו מוציאים משם עבור המכשור ,אז למה לא להשאיר אותו שם?
האם נעשית חשיבה כזאת?
אנחנו מדברים פה על  3מיליון שקלים ,כולנו יכולנו להצביע ולשלוח פה את
האנשים מרוצים הביתה .אבל אין פה הסבר מעבר למילות הקסם קרן
פיתוח מאיפה יבוא הכסף הזה .בוא תראה לי שיש את ה 3-מיליון שקלים
האלה צבועים וקיימים ,ברגע שאנחנו משווים ואנחנו נצביע עבור זה
בשמחה .אבל אין את הכסף הזה ,הוא גם לא יהיה בזמן הקרוב .והתוכנית
הזאת פה היא בלי תאריך יעד ,בלי תאריך סוף ואתה מציע פה תוכנית
שאתה לא יכול לעמוד בה.
עוד שאלה ,דווקא על התהליכים שלפני .אמרת שאתם עומדים לבקש את
הדחייה ממשרד הבריאות ושאלתי על עניין הבטיחות איך אתה מסכים
לקחת את זה על עצמך ,אבל אני מבין שזו לא הפעם הראשונה שהעירייה
עושה את זה ,כבר עשיתם את זה כמה פעמים בשנתיים שלוש האחרונות.
זאת אומרת שהבעיה הבריאותית הבטיחותית היא לא חדשה ,אפשר היה
לטפל בה קודם כמו בשלל הבעיות האחרות עם הזכיין הזה שאגב האם
ההארכה האחרונה שלו נעשתה על פי חוקי המכרזים או שהאם זאת
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הייתה הארכה על הדרך? הארכה האחרונה ,השנתיים האחרונות שהוא
נמצא שם ,האם זה נעשה בתהליך בהארכת אופציה.
ירון סולברג :על פי ההסכם .אין חריגה מההסכם .זה היה שנה ועוד שנה .היו מחשבות
שנה שעברה להפסיק והייתה עוד הארכה.
אמיר כוכבי :ופגו כל האופציות?
ירון סולברג :כן.
אורי הילברויים :אין פה חילוקי דעות על זה שרוצים שהמתקן הזה ימשיך לעבוד ויהיה
תקני וישרת את הציבור .המקום הזה נבדק בשנה האחרונה מכל ההיבטים
גם של הבטיחות ומבחינת חשמל ומבחינות אחרות בכלל שלא דובר עליהם
כאן מבחינת בטיחות וניסו להעביר את זה בצורת מכרז שאפשר יהיה לממן
את העלויות שיהיה מתקן תקני וראוי .מאחר ולא הצליחו ,אז הייתה
הצעה לממן את הצורך הזה שהמתקן הזה יוכל להמשיך לעבוד .בשביל
להמשיך להפעיל אותו כרשות היא לא יכולה להפעיל אותו ללא היתרים,
ללא חוקים ,ללא ביטוח ,עשרות דברים אחרים וכאן נקבע תקציב .בכל
אופן סוכם שהמתקן הזה ימשיך לעבוד במסגרת חוקית ותקנית ויעשו את
כל מה שצריך בשביל לא להפסיק את הפעילות שלו .זה מחייב את
התשתיות של החשמל ,זה מחייב את האישורים של משרד הבריאות ,זה
מחייב את שאר הדברים בשביל זה תקצבו את זה ורוצים לבצע .כך שאין
חילוקי דעות שהמקום הזה צריך להמשיך לתת שירות ,כולם רוצים את
זה ,ו-ב' הוא צריך להיות תקני ,ולכן קבעו תכנית שמפורטת והועברה
בצורת מכרז ונבדקה ורוצים להעמיד את זה ולהמשיך להפעיל את זה ,אין
פה חילוקי דעות.
נדב דואני:

מענה לשאלות של אמיר ,על חדר הכושר על התפעול של חדר הכושר .אתה
צריך להיות המפעיל הזמני של המקום על פי מיטב הבנתי איך אתה תתפעל
את חדר הכושר?

)מדברים וצועקים ביחד(
יגאל שמעון :חברים אני מבקש .ניצה תעלי את הנושא להצבעה.
ניצה משה:

אני רוצה להעלות להצבעה.

אמיר כוכבי :אתה לא יכול להביא לפה בן אדם ,איש מקצוע לתת לו לדבר שתי דקות,
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לא נותן לו לענות על שאלות .אנחנו לא יודעים מי הוא ,אנחנו לא יודעים
מאיפה הוא ,אנחנו לא יודעים אם ההליך הזה שבן אדם עושה עבודה
חיצונית לעירייה ואז מקבל להפעיל את המקום שעליו הוא עשה עבודה,
אם זה חוקי בכלל ובאיזה תהליך זה נעשה ומי הצביע על זה ומי לוקח על
זה אחריות ,אז מכל שאר השאלות התעלמת ,על השאלה הזאת אתה
תענה.
יגאל שמעון :שמעתי אותך ,תודה רבה .תעלי להצבעה.
אני מעלה להצבעה .מי בעד אישור תב"ר  1237שדרוג בריכת השחייה 3

ניצה משה:

מיליון שקל ,מי בעד?

הצבעה:
 9בעד  :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,משה ארז,
חיים שאבי ,גדעון סעדי ,יגאל הררי ,יפעת קריב.
 1נגד :אמיר כוכבי.
אין נמנעים.
החלטה מס' :76/10
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  - 1237שדרוג ושיפוץ בריכת השחייה
העירונית :על סך  ₪ 3,000,000במימון קרן פיתוח.
================================================
אמרתי שהצבעתי בעד .אבל יש כאן הסתייגות שבאמת כל השאלות

יפעת קריב:

שנשאלו.
)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :היום  ...וההתחמקויות והסתרת מידע מהציבור ונבחרי ציבור ,יגאל אתה
תשלם על זה.
)מדברים ביחד – צעקות(
משה ארז:

יגאל ,אני רוצה להודות לקהל ,כמה שהקהל הגיע ,היה מכובד .מאז שאני
במועצה לא ראיתי קהל מכובד כזה שבא ,רוצה להשתתף מתוך הכאב שלו
בצורה מכובדת.

:19:30

חבר המועצה חיים שאבי עוזב את אולם הישיבות.

)מדברים ביחד – התארגנות – הפסקה של מספר דקות(
ב.3

הגדלת תב"ר מס'  – 1208שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור.
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הגדלה מ ₪ 5,000,000-ל ₪ 6,500,000-במימון קרן פיתוח.
ניצה משה:

אני עוברת לתב"ר  1208שיפוץ ושדרוג מבני חינוך וציבור .הגדלה מ-
 ₪ 5,000,000ל ₪ 6,500,000-במימון קרן פיתוח .מי בעד? קיבלתם חומר
הסבר על הנושא.

הצבעה:
 7בעד  -פה אחד :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,משה ארז,
גדעון סעדי ,יגאל הררי ,יפעת קריב.
החלטה מס' :77/10
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר מס'  – 1208שיפוץ ושדרוג מבני חינוך
וציבור הגדלה מ ₪ 5,000,000-ל ₪ 6,500,000-במימון קרן פיתוח.
================================================
)מדברים ביחד(

ג.

העברות מסעיף לסעיף בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות

1

1.752000.751

אירועי קיץ

2

1.811000.810

מ.האגף השתתפויות

3

1.813200.780

ספרים לבוגרים עיצוב

160,000 160,000
40,000 240,000
80,000

9,000

200,000
71,000

סביבות למידה
4

1.817660.750

ויוזמה

80,000

31,000

49,000

5

1.825400.750

מקהלות עירוניות

30,000

10,000

20,000

6

1.826400.750

אירועים בשכונות

20,000 120,000

100,000

7

1.826400.780

הכנת מד"צים

30,000

10,000

20,000

8

1.827100.780

תרבות דתית הוצאות

85,000

20,000

65,000

שונות
9

1.828100.750

מ .הנוער עב' קבלניות

10,000

10,000

-

10

1.823300.780

מ .קהילתי הוצ' שונות

24,000

10,000

14,000

699,000 160,000 160,000 699,000
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יש לי מה להגיד מהעברה מסעיף לסעיף.

יגאל שמעון :קודם כל נציג.
אני קודם כל רוצה להגיד לך משהו.

יגאל הררי:
)מדברים ביחד(
ניצה משה:

העברות מסעיף לסעיף .בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות )נוסח חדש(
מתבקשים חברי המועצה לאשר העברות מסעיף לסעיף בתקציב 2010
כדלקמן .יש לכם פה את סעיף אירועי הקיץ אליו הוסיפו  160,000שקלים
מול הסעיפים שמהם הורידו.

אביבה גוטרמן :אני רוצה שיוסי יסביר את הסעיף הזה.
יגאל הררי:

לפניה אני ביקשתי רשות .קודם כל אני רוצה להגיד משהו לחברתי
מהאופוזיציה שהעלתה את זה ,אני מקווה שמהכסף הזה עוד לא
השתמשו..

יגאל שמעון:
יגאל הררי:

מהקואליציה לא מהאופוזיציה.
אני מדבר על חברתי מהאופוזיציה....

יגאל שמעון :אני דברתי על חברתי מהקואליציה – אביבה.
יגאל הררי :היא העלתה את החסר בתקציב ,אני קראתי את התגובה של העירייה לצערי
הדוברת לא נמצאת פה .אני לא מבין למה הייתה תגובת העירייה שבעצם
לא היה ולא נברא  ....עכשיו ,מה שמטריד אותי בסעיפים התקציביים
האלה ,שגרעו בסך הכול  20,000שקל מכמה גרושים שנותרו מהחלק של
הדתיים ,אז אם כבר היה  85,000שקלים של כל הציבור הדתי וחבל לי שיש
לנו חברי מועצה דתיים אין ייצוג למפלגות הדתיות בישראל .את ה20,000-
שקלים )ארז ויחיאל מדברים יחד( האלה יגאל אני מבקש ואני אומר
משהו שאמרתי אותו בישיבה של ועדות הכספים ,שב 20,000-שקלים
האלה מהעברה לסעיף לסעיף שיחזירו את ה 20,000-שקלים האלו למצוא
מקורות מימון אחרים ולא בחלק הזה .כי בסך הכול מדובר בכל מיני
שיעורי תורה של נשים ,גם בשבתות גם בסופי השבוע) .לא ברור מדברים
יחד(.
יגאל שמעון :יוסי אתה רוצה להסביר? יוסי בייר ,מנהל אגף החינוך ,תרבות.
יוסי בייר:

ערב טוב לכולם .אני רוצה להתייחס ,לפני שאני מתייחס להעברות ,אני
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רוצה להתייחס ,לפני שאני מתייחס להעברות ,אני רוצה להתייחס בכלל
לכל הנושא של האירועים .השנה הוקדשו  450,000שקל .השנה הוקדשו
 450,000שקל לטובת אירועי הקיץ .מכיוון שחלק מהכסף היה כסף מותנה
שהיה תלוי באישור של משרד הפנים בכל הנושא שקשור לצו הארנונה ולא
קיבלנו אותו ואנחנו כן יצאנו עם תוכניות ,החלטנו שבשלב הראשון
 230,000שקלים שהיו פנויים ונמצאו בתוך תקציב האירועים הלכו אל
הנוער .אם שמתם לב כל האירועים שהיו עד היום בעצם זה אירועים
שהוקדשו או לילדים הקטנים יותר או לנוער עצמו ,החל משחייה בבריכה
וכלה בכל האירועים האחרים שנמצאו מתאימים לנוער עצמו .האירוע
היחיד שעד היום עשינו שהיה אירוע לבוגרים או למבוגרים יותר היה בעצם
האירוע של שירה ברחובות של ניו אורלינס בהוד השרון ,בתי הקפה
המנגנים.
עם זאת החלטנו לקיים את כל האירועים ,ומכיוון שכך נבדקו כל הסעיפים
האפשריים בהעברה מסעיף לסעיף שידענו שחלקם לא ינוצלו ,ולכן העברנו
את הכספים האלה במטרה לקיים את כל האירועים שתוכננו מראש אל
תוך המערכת ,בתוספת של אירוע נוסף אפילו ,של "משחקי רשת",
כשהכוונה היא להביא לכאן מכל הארץ ,אנחנו מדברים על אלפים אפילו
של בני נוער שישחקו יום שלם משתיים אחר הצהריים עד שתיים לפנות
בוקר בחצר בית הספר עתידים זה באולם הספורט עתידים למשחקי רשת
שדרך האינטרנט יוצבו עמדות רבות מאוד ,הכול בצורה מאוד מסודרת,
מאוד יפה עם מנחים ,אנחנו מצפים באמת לתגובת ולהגעת שיא של אנשים
ואנחנו בהחלט חושבים שזה ימתג ויביא לנקודת שיא גם את אירועי הקיץ
העירוניים .זה בכל הנוגע להעברות מסעיף לסעיף עשתה בדיקה מאוד
רצינית יחד עם הגזבר ,יחד עם מנכ"ל העירייה היכן יש באמת וניתן
להעביר .זה מתבטא.
אביבה גוטרמן :זה דרך אגב דבר מקובל ,העברות מסעיף לסעיף בתוך האגף.
יוסי בייר:

אני מקווה שצו הארנונה יאושר וברגע שצו הארנונה יאושר ,לאותם
סעיפים שמהם לקחנו כרגע את הכספים ,יוחזרו הכספים בדיוק כפי שהם
היו צריכים להיכנס.
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משה ארז:

כפי שאמר המנכ"ל.

יגאל שמעון:

קיבלת תשובה?

יגאל הררי:

על  20,000לא קיבלתי תשובה.
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)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :יפעת אנחנו הוספנו בנוסף למשחקי רשת תוכנית שהבאנו אותה ממש
ברגע האחרון ,אחרי שכל התוכנית הייתה סגורה ,זה דבר ש 130,000-שקל
שהם בכלל לא היו מתוכננים.
יפעת קריב:

אני רוצה ככה לומר כמה מילים ,ואני מבקשת את החמש דקות שלי .קודם
כל אני רוצה לפתוח במילה טובה .מבחינתי כתבתי משהו ואני אגיד את זה.
מבחינתי ההצעה להחזיר את הכספים לאירועי קיץ לבני הנוער היא ראויה,
מכובדת ,מקצועית היא עושה צדק והיא מחזירה תקציב שנלקח מכיסוי
חובות אירועי יום העצמאות .הסעיף התקציבי הזה שנשלח לכם באימייל
והוא ישלח שוב למי שלא מכיר אותו .אני מודעת לכך שיש  450,000שקלים
נוספים לבני הנוער בתפקידים אחרים ,אבל אני רוצה לומר שבהשוואה
לערים אחרות וערכתי בדיקה ,עדיין מדובר בתקציב זעום ,בטח בעיר של
 50,000תושבים .כך שאין לנו כל כך מה להתגאות ב .450,000-קודם כל אני
רוצה להגיד שבעיר שלנו וכמו שיוסי דיבר ,יוסי בייר דיבר ,יש עובדים
מאוד מאוד מסורים שעושים יש מאין ,אני יודעת שהעבודה לא נפגעה,
ושהצוות המשיך לעבוד בלי תקציב אבל באמת מממן ועושה את כל
הפעולות למען הנוער .חבל לי שאנחנו לא עוסקים יותר בתחום הנוער ,כי
יש פה באמת אנשים מאוד מאוד איכותיים ולהיאבק דווקא על התקציבים
האלה ,זה באמת בעיה בסדר העדיפויות .עכשיו ,אני שמחה מאוד שזו
הייתה יוזמה שלי ואני זאת שהצפתי את זה וכשהצפתי את זה גם פה על
סדר היום ראש העיר סרב להעלות את ההצעה ,הוא לא נמצא פה אבל
לפחות אני אתייחס לזה בטענה שהיא לא הייתה מנוסחת באופן תקין.
אתם זוכרים את המילים הקשות ,הבאתי לכם אותה שתראו אותה ,הם
אצלכם במייל כך שאתם יכולים לראות שהנוסח לא שונה ) .תעביר את זה
בבקשה יגאל( ההצעה הזאת הייתה אמורה לעלות בישיבה הקודמת על
סדר היום ובכל זאת ראש העיר אמר שהיא לא ראויה ,היא לא טובה,
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תקראו את הניסוח ותשימו לב.
בכל מקרה ,הישיבה הקודמת הלכה והתדרדרה ,והגענו לשיא של שפל לכל
הדעות .קראתי את הפרוטוקול שוב ושוב ושוב בעזרת אנשי מקצוע עורכי
דין בכירים כולם אמרו באופן חד משמעי זו הרמה הנמוכה ביותר שהם
פגשו מזה זמן רב .מתחילת הישיבה משש בערב ועד עשר וחצי בלילה
דיונים כל כך חשובים בנושא של ביקורת העירייה ,דוחות ,החברים פה
יצאו לראות מונדיאל ,היו פה התבטאויות מאוד קשות ,אנשים פה
הסתכלו בפלאפון ,ראו את הסרט ,היה פה פשוט כשל רודף כשל.
)מדברים ביחד(
כולכם כאן יודעים שבמשך תקופה מאוד מאוד ארוכה ואין זה סוד ,אני

יפעת קריב:

מבקשת שזה יהיה לפרוטוקול ,הייתי נתונה להתקפה אישית והניסיון
לפגוע בי ובפרנסתי הוכנסה על ידי ראש העיר והעוזרת האישית שלו.
בישיבת המועצה האחרונה התלקחו הדברים ביני לבינה ,אני אפילו לא
רוצה לחזור עליהם ,אני רוצה לומר ,וזה הכול התחיל בדיוק מהצעת הסדר
הזאת .מטרתי הייתה להעביר ביקורת עניינית ואני רוצה לומר כאן ,באמת,
אני חושבת שהייתה לי ביקורת להעביר ועדיין יש לי על התנהלות של
עוזרת ראש העיר ,המילים שהשתמשתי בהם היו מילים לא מכובדות ,שלא
מכבדות אותי ועל כך אני רוצה כרגע להתנצל.
אביבה גוטרמן :יפה מאוד.
אני רוצה להגיד שאם יהודית הבינה את הדברים כהתקפה אישית ,אז אני

יפעת קריב:

מבקשת לתקן את הרושם ולהתנצל כאן יהודית חשוב לי לומר לך ,את
נמצאת כאן היום ,אין לי שום דבר נגדך ,אני לא מכירה אותך ,אין לנו עבר,
אין לנו הווה ,כנראה גם לא...
)מדברים ביחד(
יפעת קריב:

אני אומרת אין לי שום דבר נגדך ,אני חוזרת ואומרת אני לא מכירה אותך,
את לא מכירה אותי ,מעולם לא עבדנו יחד ,לא פעלנו ,לא עשינו שום
פעולה .לכן אני מתנצלת ,אבל יש לי ביקורת על אופן ההתנהלות וזכותי
לבטא אותה .אני רוצה להגיד שאני מוצאת את הצורך להתנצל על הדברים
שאמרתי ,כי אני כועסת על עצמי .אני כועסת על עצמי על כך שהצלחתי
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להתדרדר לרמה כל כך נמוכה ,אבל אני גם באיזה שהוא מקום מודה לכם
על זה שלמדתי כיצד לא להתנהג ברמה כזאת שוב פעם בחיים ,אולי זה
השיעור שלומדים פה כחלק מלהיות חברת מועצה בישיבת מועצה.
אני רוצה להוסיף שיש כאן בחדר מספר חברים וגם אני לא אתייחס לזה
שמצאו לנכון במקום לפשר ובמקום לנסות לגשר אלא לדקור בן אדם
ולהוסיף עוד אש למדורה ,הוסיפו וכינו אותי בכינויים מבזים ,והוציאו
דברים מהקשרם ,הפיצו את זה ברבים ,כולל בעיתונות ולפן נרחב של
אנשים .אני לא רוצה להתייחס אל זה ,אני רוצה להגיד שהאנשים צריכים
לעשות את החשבון נפש עם עצמם ,כל אחד והחשבון שלו .אני עשיתי את
שלי אחרי הישיבה הקודמת.
אני אחזור לנושא .מבחינתי ההצלחה של כל מה שקרה וההישג הגדול
שהיום אנחנו מחזירים את תקציב הנוער לנוער ,ה 160,000-שקל האלה
חוזרים ואם בשביל זה הייתי צריכה להיות תחת מתקפה אישית עם זה אני
צריכה לעבור את כל מה שעברתי ,התהליך הזה היה לי שווה וזאת
המטרה.
הדבר האחרון שאני אגיד ויגאל התייחס אליו ,באמת ראש העיר לא נמצא
אבל אני לא מצליחה להבין את התגובה של העירייה .אנחנו באים ושמים
על סדר היום ,משהו שעובדות שלו ,כולל סקירה של חומר כולל שאתה
סורק אותו מתוך תקציב העירייה ,ובכל זאת תגובת העירייה אין קשר
לעובדות ,הדברים לא נכונים ,חבל שזה מגיע לשם ,וחבל על הפגיעה
האישית .הגיע הזמן שנתייחס לדברים ברמה המקצועית ,העניינית ולא
ברמה האישית.
יחיאל דמארי :אני רוצה פה לראות ,קודם כל דיברנו על זה בנושא הזה בוועדת כספים.
אני מסתכל פה הורידו  10,000שקל מתוך  .20,000פה נראה לי ,פה בכלל
משחקים בקטנה ,כל העניין הזה  50,000שקל .זה הכול מדובר בנוער,
תקציב .הכול מדובר פה בנוער .לשכונות אז הורידו  20,000שקל ,איזה
יופי ,אני לא ראיתי מה זה .תרבות ,למד"צים ,אתה הולך להוריד להם אז
נשאר להם  .20,000אתה מבין ,זה הכול במה מורידים להם ,דרך מה
מורידים להם ,דתיים ,מה מסכן הוא יקבל ,הורידו לו  10,000שקל ,נשאר
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לו  15,000או  14,000שקל ,אתה מבין ,זה כל הזמן מורידים ,מורידים ,אם
אתה בא לבייר ואומר לו תשמע ,אנחנו צריכים כיבוד לעשות לבית כנסת,
אומר אין תקציב .אין תקציב ,לעשות  ...יש תקציב? עכשיו ,מה זה מחלקת
הנוער ,עבודות קבלנות .היה לנו  10,000שקל אולי הם צריכים מזגן ,אולי
הם צריכים תיקון בזה ,אולי הם צריכים במועדונים האלה ,אני לא מבין
למה הם צריכים להוריד את זה .כולם כולם פה חמישים אלף שקל ותראו
מה אתם הולכים לעשות ,אסיפה ומועצת העיר וכולם  ...את זה ,וחבל
בסדר ,אבל הנה ,בבקשה 160,000 .לא חרם? בכל זאת זה הרבה אנשים
שצריכים.

אני מבקש להחזיר את של  ...של הנוער ,אני מבקש מאוד,

אם לא אני מצביע נגד.
נדב דואני:

יפעת קודם כל אני לא חושב שאני היחיד ,כל הכבוד לך על ההתנצלות.
כולנו עושים טעויות ,כולנו נבחרי ציבור מתלהמים ,כועסים לפעמים,
לפעמים יורדים לפסים אישיים איפה שזה לא צריך להיות וכל הכבוד על
ההתנצלות שלך.
אני חושב שהניסיון לחבר בין העימות שלך פה עם ראש העיר ,עם מי
מעובדיו ולקשר את זה לנושא הנוער ,חיבור רופף ולא אמיתי ,ואת יכולה
להודות בזה שזה לא קשור .זה היה בכלל ממקום אחר ,זה הגיע ממקום
מאוד אמוציונאלי אישי ואני יכול להבין אותך ,אבל זה לא קשור .התקציב
היה מותנה לצערנו הרב ,תקציב של  160,000שקלים ,אנחנו נלחמנו בלי
הפסקה ,בלי הפסקה ,ואת מוזמנת לשאול את מנכ"ל העירייה ,את מנהל
האגף ,את מנהל המחלקה ,את ראש העיר ,את העוזרת שלו ,אביבה ואני
נלחמנו בלי הפסקה להגדיל את תקציב הנוער ואת תקציב האירועים בקיץ,
מתוך הבנה שלא ניתן לעשות את מה שאנחנו רוצים לעשות במסגרת
התקציב הזה .אני אשמח מאוד לשמוע ממך נתונים על תקציב בערים
אחרות ,כי אני דיברתי עם מנהל האגף הזהה בעיריית רעננה ,איש מאוד
מכובד לכל הדעות ,דוקטור ,דיבר על תקציב של  350,000שקלים350,000 .
שקלם לרעננה הגדולה והמפוארת ,ויש מה ללמוד גם מרעננה ,ולרעננה יש
מה ללמוד מאיתנו ,אבל אנחנו תמיד,הם  85,000תושבים עם תקציב
של  350,000ואנחנו  50,000תושבים עם תקציב של .450,000
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)מדברים ביחד(
יחיאל בבקשה.

נדב דואני:

יחיאל דמארי :עושים חברה כלכלית לכולנו.
)מדברים ביחד(
יחיאל דמארי :תן דוגמאות ,יש שם איזור תעשייה.
טוב ,בקיצור אני אסכם את הדברים ככה :אני חושב שקודם כל ביקשנו

נדב דואני:

מראש העיר וקיבלנו הבטחה שתקציב התרבות והנוער לא יהיה מותנה
בפעם הבאה ,מתוך הבנה ,וראש העיר רואה בזה חשיבות מאוד מאוד
גדולה להשקיע בנוער ורואים את ההשקעה הגדולה שלו בנוער ,ההשקעה
בתרבות ,העיר עולה על פסים מאוד מאוד יפים בחינוך היא כבר המון זמן,
גם בתרבות גם אנחנו עומדים על פסים מאוד חיוביים ,יש מה לשפר ,יש
מה ללמוד ,יש מה לעשות ,ואמרתי לך לא פעם ולא פעמיים מתוך הערכה
רבה את מוזמנת תמיד לכל הישיבות ,נקבל את הנציגה שלך בוועדת
תרבות ,הנציגה שלך מקבלת הזמנות ולא מגיעה ,מוזמנת להגיע ,מוזמנת
להשתתף ,לבוא ,להציע ,ליזום ועובדה והנה זו הזדמנות נהדרת להזמין את
כולם לגמר אליפות ישראל למשחקי מחשב שתתקיים בחטיבת עתידים
יוזמה של וועדת התרבות את כלל הציבור ,משתיים בצהריים עד השעות
הקטנות של הלילה ,אירוע שהוא ארצי ,אירוע שאנחנו מקווים להפוך אותו
בשנים הקרובות לפסטיבל ארד של הוד השרון או פסטיבל צמח של הצפון.
משהו ייחודי שימשוך ,יימצא בהוד השרון כעיר הייטקית ,כעיר מתקדמת.
באמת כולם מוזמנים וגם את מוזמנת ,פעם נוספת אני אומר.
יגאל הררי:

לא הבנתי באמת בסוף ,אין איזו שהיא דאגה שלא יחזירו את הסעיף?

)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :מי אמר שהיא דאגה) .מדברים יחד( אני לא אומרת שזה לא בסדר ,אבל
לא לקשור .לא אמרתי שזה לא בסדר ,לא לקשור.
)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :זה תקציב שאת יפעת בפורים את התקפת על זה שהאירוע ירד אמרתי לך
זה יחזור .יפה ,אבל אמרתי לך שזה יהיה וזה התקציב של פורים .אז למה
אתם סתם מדברים .פורים היה .מה לא עשינו אותו בקיץ? עשינו אותו

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס'  12/10מיום 16.8.10

41

בקיץ .יפעת החזרנו את האירוע בקיץ .אבל אין קשר בין זה לבין זה.
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

קודם כל אני רוצה לברך את יפעת שהתנצלה ושכל מי שמתנצל יפעת ,גם
אני מברך וגם את מפריעה לי .אני חושב שכל מי שמתנצל ,ואני לא חשוב
אם זה יפעת ,השבוע האדם הזה ושבוע אדם אחר ,יכול להיות שאנחנו
נדרשים לפעמים ועושים לפעמים שבנפשנו ולפעמים מערבבים את
האמוציות וכולנו פעם זה ופעם האחר אז אני חושב שבאמת אולי כבוד
להתנצל בפני כולם וכל הכבוד לך על זה .אני רוצה להתייחס לנושא של ה-
 20,000שקל ,יגאל ועוד מישהו התייחס לזה ,יחיאל .לא מספיק ,יחיאל
דמארי ידידי משכבר הימים ,אין לי שום שנאה לשום אדם ,בכל אופן אני
שמח שאני מכוון לדעתם של גדולים ,כי יחיאל ובטח יגאל ,ה 20,000-שקל
האלו זה ממה שאין ,זה כבשת הרש .הנושא של תרבות תורנית בעיר הוא
לא לוקה בחסר ,הוא אפילו יותר מזה .עכשיו מדברים על תרבות תורנית
כאילו שזה הולך לחרדים או למשהו כזה .מי שצורך את התרבות הזאת זה
השכנים שלכם ,השכנים של כולנו .בכל הוד השרון יש קהל מסורתי .ולא
לדתיים ,הדתיים לא צורכים את התרבות הזאת ,כי לדתיים יש את הדרך
שלהם להשיג את הדת שלהם בדרך שלהם .הדברים האלו ,הפרוטות האלו
שמגיעות זה באמת לאפשר לכלל הציבור המסורתי ,לאו דווקא הדתי או
החרדי ליהנות מפעילות ולבוא היום ולקחת ממה שאין את ה20,000-
שקלים בגלל שלא נוצלו ,אני אומר לכם שכסף היה צריך להיות ליעודים
שלו ,זה לא שלא היה צורך ,יש צרכים איך אומרים כל חודש יש צורך ,אני
יודע בוודאות ,ובכל זאת מצאו לנכון לקחת את הפרוטות האלו ולהעביר
אותם לסעיפים אחרים .אז קודם כל אני מתנגד ,זה דבר ראשון .אני חייב
שהדברים ישמעו כי אני אומר דרך ה 20,000-שקל אני מנסה להביע את
מורת רוחי גם מהתקציב הדל ,גם מצורת ההתנהלות של כל הדברים ואני
מקווה מאוד שלא יודע אם זה יעבור או לא ,אבל בטח על הנושא של הדת
אני לא מוכן.

יגאל שמעון :גדעון ,גם לך וגם ליגאל .רק מילה.
גדעון סעדי:

היה פה קהל והוא הפריע ,אני הקהל שלי בבית ,ואני צריך לספק אותו.
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החבר'ה שלי לא שוחים וזה מה שיש להם.
)מדברים יחד(
יגאל שמעון :גדעון ,יגאל ויחיאל ,תראו .סליחה חברים ,קודם כל צו הארנונה כפי
שאתם יודעים עדיין לא אושר .ברגע שיאושר ,מן הסתם כל התקציב יחזור
להיות כפי שהוא ,זה לא צריך העברות מסעיף לסעיף ,אפשר להחזיר
לדתיים ולכולם.
גדעון סעדי:

זה לא לדתיים ,זה לציבור המסורתי .מספיק עם המילה דתיים.

יגאל שמעון :אבל כתוב פה דתי .כתוב.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :תרבות דתית ,אוקי .גדעון .מה הנהלת העירייה ,ראש העיר ,איפה "תכלס"
באו חברים ואמרו אנחנו רוצים ,יש לנו רעיון אולימפיאדת מחשבים .באו
ואמרו יש לנו רעיון ,נקים איזה שהוא פרויקט ייחודי שהוא יהיה קשור
לכולם ,דתיים ,חילוניים ,הכול לכל העולם ,לכל הוד השרון .עכשיו צריך
לזה תקציב ,הרי לא תכננו את זה מראש .אז מאיפה תיקח תקציב ,רק
מתרבות חילונית או גם מתרבות דתית? אז אתה צריך איזונים.
אם זה לא היה עקרוני ,השכנוע שלך היה עובד .אבל בגלל שזה עקרוני .אין

גדעון סעדי:

לך מושג איך אתה נשמע משכנע.
)מדברים ביחד(
 ...הוא יחס לתקציב הוא לא אותו יחס לתושבים שמשתמשים בסעיף הזה.

יגאל הררי:

פה רק יותר מ .25%-מ 85-ל.25-
יגאל שמעון :לא נכון ,סליחה ,הציבור הדתי היום  20%מסך תושבי הוד השרון.20% ,
)מדברים ביחד(
משה ארז:

גדעון למה אני מצביע ,אני אגיד לך למה אני מצביע .מחר בבוקר חצי חינם
פותח את החנות ,לפי החישובים שלי אוגוסט ,ספטמבר נובמבר ,דצמבר
חמישה חודשים נקבל ארנונה ,מחר הוא פותח את החנות שלו 13,000
מטר .ויהיה לנו אנחנו ניקח .מחר בבוקר הוא פותח.

)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

יגאל תוריד את ה 20-אלף ונצביע פה אחד.

יגאל שמעון :אני מציע דבר כזה ,ברשותך ,אנחנו את הסעיף הזה ,סעיף  8אנחנו נבדוק
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אותו עד הישיבה הבאה.
גדעון סעדי:

לא ,לא ,לא .לא לבדוק ,יש לנו רוב עכשיו ועכשיו מורידים .תוריד את ה20-
אלף שקל.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון ... :לבדוק את ה .20 -נצביע עכשיו.
גדעון סעדי:

אין לך רוב.

יגאל שמעון :אני מקבל את דעתו של גדעון ידידי ויחיאל דמארי.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אנחנו לא נצביע על סעיף  ,8העברה של ה ,₪ 20,000-סעיף  8בטבלה אנחנו
נעשה את העברות על  140,000לא כולל סעיף  .8אוקי? במידה ונמצא
 20,000נביא לישיבה הבאה.
)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :גדעון תדע לך מחר אין אירוע.
ניצה משה:

לא יהיה מחר אירוע .מיכאל בוא בבקשה תסביר להם.

מיכאל בלומנפלד :אלה התשלומים עבור אירועי קיץ .מחר לא יהיה אירוע....
)מדברים יחד(
גדעון סעדי:

אם לא יהיה אירוע אני נותן את.....

)מדברים יחד(
יגאל תוריד את ה 20-אלף ונצביע פה אחד.

גדעון סעדי:

יגאל שמעון :חברים ...,תעלי להצבעה בלי סעיף  .8סעיף  8יובא לישיבה הבאה.
גדעון סעדי:

לא ,לא ,לא לישיבה הבאה ,זה רשום בפרוטוקול יגאל .זה יועבר מסעיף
תקציבי אחר .ייבדק מקור תקציבי אחר.

מיכאל בלומנפלד :תצביעו כרגע כמו שזה מוגש....
)מדברים ביחד(
יוסי בייר:

אני מצטרף לבקשה של גזבר העירייה .אני מבקש לאשר את זה עם הסעיף
של ה ,₪ 20,000-בישיבה הבאה זה חוזר.

ניצה משה:

בישיבה הבאה יעבירו סעיף שיכסה את ההפרש .כרגע תאשרו את זה ככה.

)מדברים ביחד(
ניצה משה:

ההצבעה היא כרגע על מה שהוגש כאן .בישיבת מועצת העיר הבאה ימצא
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מקור תקציבי לכסות את ה 20,000-שקל של התרבות דתית הוצאות
שונות.
גדעון סעדי:

זה יבוא לסדר היום.

הצבעה:
 9בעד -פה אחד  :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,משה
ארז ,גדעון סעדי ,יגאל הררי ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :78/10
מועצת העירייה מאשרת העברות מסעיף לסעיף בהתאם לסעיף  211לפקודת
העיריות:
בהתאם לסעיף  211לפקודת העיריות )נוסח חדש( מתבקשים חברי
מועצת העירייה לאשר העברות מסעיף לסעיף – תקציב 2010
כדלקמן:
העברות מסעיף לסעיף  -תקציב 2010
ע"פ סעיף  211לפקודת העיריות

שם הסעיף

תקציב
2010

1

1.752000.751

ארועי קיץ

-

מס' סעיף תקציבי

הקטנה

הגדלה

תקציב מעודכן 2010

160,000

160,000

2

1.811000.810

מ.האגף השתתפויות

240,000

40,000

200,000

3

1.813200.780

4

1.817660.750

ספרים לבוגרים
עיצוב סביבות למידה
ויוזמה

80,000

9,000

71,000

80,000

31,000

49,000

5

1.825400.750

מקהלות עירוניות

30,000

10,000

20,000

6

1.826400.750

ארועים בשכונות

120,000

20,000

100,000

7

1.826400.780

הכנת מדצים

30,000

10,000

20,000

8

1.827100.780

תרבות דתית הוצ שונות 85,000

20,000

65,000

9

1.828100.750

מ.הנוער עב' קבלניות

10,000

10,000

-

10

1.828300.780

◊

160,000 699,000
מסגרת התקציב נשארת ללא שינוי ועומדת ע"ס  276,700,000ש"ח

◊

השינויים ע"ס  160,000ש"ח הינם בין סעיפי ההוצאה בלבד.

מ.קהילתי הוצ' שונות

24,000

14,000

10,000
160,000

699,000
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ד.

אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת .2011

ניצה משה:

הסעיף הבא ,אישור התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת
 .2011הצעת התבחינים מבוססת על התבחינים שאושר על ידי מועצת
העירייה בשנת  ,2010בכפוף לשני תיקונים כמפורט במכתבו של היועמ"ש
ירון סולברג ,מסמך המסומן כנספח ג' הכולל .1 :נוסח שמכיל את
התיקונים בהדגשה היו לכם שם שני נספחים עם השינויים אחד מול השני.
והיה מסמך של מר נעם פעיל.

יגאל שמעון :טוב חברים יש שאלות?
)מדברים ביחד(
גדעון סעדי:

ירון אמרו שאתה אחראי על התבחינים .יש פה את ג ,6.מי ששולט בחומר
בטח יודע על מה אני מדבר .ג .3.אז יש פה בפסקה השנייה מדובר
בתבחינים המתייחסים לפרמטרים הבאים :בסעיף  3כתוב על העמותות
לפרסם את הפעילות לגבי כל פרמטר בנפרד ,בעיתונות מחקתי את זה ועל
לוחות המודעות .התקציב של הגופים האלה הוא תקציב ,ברשותך אדוני
היועמ"ש .עמוד  7למטה.

ירון סולברג :לפרסם את הפעילות לגבי כל פרמטר בנפרד בעיתונות ובלוחות המודעות.
נכון.
גדעון סעדי:

הכוונה היא טהורה אין ספק .אני התייעצתי עם יוסי שאני שואל שאלה
ואז יש לו תשובה .בדואט לא כועסים.

ירון סולברג :לא .לא.

גדעון סעדי:

מכל מקום אדוני היועמ"ש ,אני מאמין שהייתה איזו שהיא וועדה שלא
ישנה לילות וגיבשה את זה ,שזה לא משהו ככה שלאחר יד ,אבל בכל זאת
עמותה שמקבלת  2000שקל 3000 ,שקל ,אני יודע וכל אחד מאיתנו יודע
במערכת הבחירות כמה עולה מודעה בעיתון .לא הרבה ,צבע או לא צבע,
עמוד  .1,300אם זה פרוצס 1,400 .שקלים בעמוד בעיתון ומשבצת ,400
 500סטריפ עולה  .450ולבוא ולהגיד לעמותות כאלו שהתקציב שלהן ,זה
לא העמותות של שרי הריסון ,ברוח טובה וציונות  2000של ההוא מסלקום.
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להם יש תקציב של מיליונים .המטרה שלהם לפרסם שיראו מה הם
עושים.זה פה מדובר באנשים שהם מה שנקרא מתעניינים בעולה של תורה.
לבוא ולהגיד להם תביא  .2,000מה שאני מבקש  ,אם אני רואה שיש
תמימות דעים מיפעת ומהאופוזיציה ,אז אני מבקש להוריד את הנושא של
עיתונות ולוחות מודעות כי זה המון כסף .אני מציע שזה יועבר לדוברת
ולדוברת בכרוניקה של הפרסומים יכניסו גם  ...גם פותחים את אחד
הסעיפים פה לתת את זה לקהל הציבור ,מבקשים פה חלק מהפרמטרים
שהפעילות בהוד השרון לא תהייה סקטוריאלית.
ירון סולברג :אבל אתה מחזיר אותנו כרגע ל ... 90-שהיה בעבר.
אז בוא נתקצב אותם ובפרסום יקבלו תקציב נפרד .ירון אין בעיה,

גדעון סעדי:

תקשיב .או שיקבלו תקציב נפרד לפרסום.
אביבה גוטרמן :זה כן צריך להיות .כל האירועים צריכים להיות מפורסמים על ידי
התרבות הזאת .זה כל הזמן יש לנו וויכוח על העניין הזה .שנים יש וויכוח
על העניין הזה.
)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :אמנם זו תמיכה עקיפה ,זה נכון מה שאתם אומרים ,אבל מצד שני ,חבר'ה
כשיש אירועים ודברים שממילא זה בא לקהל הרחב ,אני חושבת שפה
צריך לתת במה לכולם ולא צריך לשלם על זה כי אין כסף לעמותות.
)מדברים יחד(
ירון סולברג :שימו לב ,אין בעיה .גדעון אתה חבר מועצת עיר ,אתם מחליטים בסוף,
תעשו את הדיון רק תבינו בבקשה מה אתם עושים .הבנתי ,אבל תן לי רק
לתעל אותך לכיוון אחר שהוא להבנתי המקום הנכון .אין מדובר על פרסום
של כל העמותות .שים לב ,מדובר בכותרת למעלה ,מדובר על העמותות
שפועלות בתחום הדת ואני אסביר למה זה קשור .קודם כל המיקום של
הדיון שאתה כרגע ממקד אותו ,המיקוד נמצא על עמותות שפועלות
בתחום הדת .אני רק מבהיר ,וזאת למה ,משום שהתבחינים ,אני רק מזכיר
בהערה מקדימה ,את התבחינים של הדת חילקתם לשני חלקים עיקריים:
אחד "כוללים" ואחד פעילות דת כלל יישובית כך זה נקרא .הפעילות דת
כלל יישובית ,כאן צריך גם כן לתת הקדמה קצרה .בעבר מה שהיה ,שניתנו
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סכומי כסף.קודם כל אני חולק עליך על  ,3,000 ,2,000מדובר על עשרות
אלפי שקלים שניתנו מבלי לדעת מבלי יכולת לעשות טרייסינג ,עיקוב אחר
הכספים של הרשות ולאן הם הולכים .באתם אתם ,חברי מועצת העירייה
וקודמיכם בתפקיד ,בזמנו הגב' ברכת קלימשטיין לוי ,צריך לומר גם את
זאת ,באו והציעו תבחינים מסוימים שנועדו שעל פיהם בעצם תשוקללנה
הנקודות שתינתנה לכל עמותה ועמותה .ואז באו לומר מה יהיה המבחן
בפעילות דת כלל יישובית? אם הם מלמדים שיעורי תורה ניתן להם ככה
וככה .אם הם עושים סיורים לקברי צדיקים ,או משהו כזה ניתן ככה
וככה .וכו' .אלא מה? שאיך נדע שזה פתוח לציבור הרחב ולא לקומץ
אברכים שכל הזמן הם לוקחים את הכסף ,בואו נפתח את הכול לציבור
הרחב ,שכל הציבור בהוד השרון....
נדב דואני:

)......לא שומעים(

גדעון סעדי:

מה שאמרת אין בעיה ,ספור את הכסף ,אני בעד.

)מדברים ביחד(
ירון סולברג :גדעון ,לכן אתם קודם כל בשלב הראשון תיכף אני אתייחס למה שנדב
אומר הוא צודק ,אבל בשלב הראשון חשוב להבין שהפרסום זה בעצם חלק
כמעט הייתי אומר בלתי נפרד מהדרך שבה ניתנות הנקודות שמזכות אחר
כך בסכומי כסף.
)מדברים ביחד(
יפעת קריב:

הדברים שירון אומר הם דברים נורא חשובים .כל פעם שאנחנו באים לדון
בתמיכות אנחנו מתחילים להסתבך בתוך עצמנו .צריך לקחת פעם אחת
ישיבה עם ירון שהוא יסביר את כל הסעיפים הכל כך קטנטנים האלה כי
אנחנו כל פעם לא מרוצים ,העמותות מקבלות מעט מאוד ,השינויים לא.
..צריך לשבת איתך ולהבין בדיוק מה כל סעיף קטן אומר כי זה אין ספור
סעיפים שסותרים.

ירון סולברג :יפעת זה מחולק כמה חודשים מראש .בשנים קודמות היינו קובעים יום
אחד ונותרנו לבד כל ערב .....כולכם בבית ,אנחנו אוכלים בורקסים ואף
אחד לא מגיע.
)מדברים ביחד(
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אביבה גוטרמן :אני רוצה להגיד שבאתר העירוני של עיריית תל אביב הם מפרסמים גם
את זאפה שזה גופים מסחריים ,שהם אומרים זה מידע לציבור .כן .יש לי
וויכוח על זה שנים.
)מדברים ביחד(
הדברים מצוינים ,ירון אתה יודע שליבי ליבי ,אתה צודק לחלוטין.

גדעון סעדי:

ירון סולברג :אני אומר אנחנו לא סתם מעבירים אליכם בחודש מאי את התבחינים,
למה? כי על פי חוזר מנכ"ל של משרד הפנים ...
ההצעות שלכם לא מן המניין .אתה לא נותן לשנות פה שום דבר שלא מן

יגאל הררי:

המניין.
ירון סולברג:

למה לא?

יגאל הררי:

כי אתה לא יכול לשנות .הייתי רוצה לדחות את הדיון בסעיף הזה .אני
קיבלתי ישיבת מועצה שלא מן המניין.

)מדברים ביחד(
ירון סולברג :גדעון ברשותך .חוזר מנכ"ל משרד הפנים מדבר על כך שאתם מציעים
הצעה ,זה נכנס חזרה לצוות המקצועי ,הצוות דן ולאחר מכן אנחנו
מביאים את זה כשזה מנוי וגמור.
)מדברים ביחד(
ירון סולברג :זה מה שקרה וזה מה שנעשה וזה מה שקורה .עכשיו ,אתה מבקש )לא
ברור( אתה מבקש לבטל כרגע פרסומים.
גדעון סעדי:

עוד לא הצבענו זה בבחינת אתה יודע הנייר סופג הכול .אתה לימדת אותנו,
כל עוד לא הצבענו זה טיירה אפשר לעשות מזה ,וזה הזמן ,בגלל שלימדת
אותנו טוב ,אנחנו יודעים איפה לעצור.
אני אומר כזה דבר ,בשביל שלא יהיה מצב שפה תהייה הצבעה או שחס

יגאל הררי:

וחלילה זה לא יעבור לטעמם של אחרים ,אני אומר במקום שזה לא יעבור.
ירון סולברג :תעצור לפרסם לציבור ולא יהיו תמיכות ב ?2011-גדעון זה מה שאמרת?
לא בוא נציע הצעה.

גדעון סעדי:
)מדברים ביחד(
יגאל הררי:

אני אומר דבר אחד תמשוך את ההצעה עד לישיבת המועצה הבאה.

ירון סולברג:

עכשיו אתה לוקח את הדיון .... ,לשקול שוב את הכול כמכלול ולראות
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האם אתם רוצים....
יגאל שמעון :חייבים לפרסם את זה עד תאריך מסויים קיבלתם את החומר במאי.
)מדברים ביחד(
אביבה גוטרמן :גדעון אנחנו לא יכולים עכשיו לשנות...
)מדברים יחד(
אני מעלה להצבעה את סעיף ד' אישור התבחינים לתמיכות ,מי בעד? יגאל,

ניצה משה:

אביבה ,נדב ,ארז ,יחיאל ,מי נגד? אף אחד לא מתייחס?תבחינים למתן
תמיכות
יגאל שמעון :אנחנו בהצבעה חברים.
אביבה גוטרמן :אתה דופק את העמותות....לתת לעמותות עם כל הכבוד ,לא נוכל
להעצים את ...
ניצה משה:

אני באמצע הצבעה אנשים לא הצביעו.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אף אחד לא נמנע ,תודה רבה.
ניצה משה:

מי נגד?

יגאל שמעון :את נגד? גדעון  -נמנע ,אמיר?  -נמנע .הסעיף אושר.
הסעיף הבא.

הצבעה:
 5בעד :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן יחיאל דמארי , ,נדב דואני ,משה ארז.
 2נגד :יגאל הררי ויפעת קריב.
 2נמנעו :גדעון סעדי ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :79/10
מועצת העירייה מאשרת את התבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת
 2011בנוסח זה:

תבחינים למתן תמיכות
)אושר במועצת העיר ביום 10.6.07
תיקון בענין הספורט ביום 14.10.07
תיקון בענין פעילות הדת ביום 27.12.07
תיקון בענין גני ילדים ביום 27.12.07
תיקון בענין ספורט ,דת ושירותים חברתיים ביום 3.9.08
תיקון בענין פעילות הדת )כוללים( 20.12.09
תיקון בענין פעילות איכות סביבה ודת (16.8.10

כללי
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הוראות אלו הינן בגדר תוספת להוראות הנוהל למתן תמיכות של רשויות מקומיות
שפורסם במסגרת חוזר מנכ"ל ) 2006 /4מיום  .(12.9.2006נוהל זה מחייב ויש לנהוג על
פיו בכל הנוגע למתן תמיכות ,כאשר מטרתו לקדם מינהל תקין ,חסכון ויעילות ולמנוע
פגיעה בטוהר המידות.

.2

התבחינים המפורטים להלן יחולו החל משנת  2007ואילך ,אלא אם תחליט מועצת העיר
על שינויים מעת לעת.

.3

התמיכות תינתנה לגופים שעוסקים בתחומים הבאים :חינוך ,תרבות ,דת ,בריאות,
ספורט ,שירותי קהילה ורווחה ,מדע ואומנות.

.4

מבחינת סדרי עדיפויות למתן תמיכות לתחומי הפעילות השונים ,בראש סדר העדיפויות
יעמדו קידום ועידוד פעולות ההתנדבות לאוכלוסיות חלשות בנושאי בריאות ,קהילה
ורווחה .לגבי שאר הפעילויות ,אלו לא ידורגו לפי סדר עדיפויות ,אלא יראו אותם בדרגת
חשיבות אחידה כמידת האפשר.
כמו כן ,ובנוסף ,תינתן עדיפות למתן תמיכה לגופים שמבצעים את פעילותם לטובת
הציבור הרחב .ככל שפעילות הגוף תכוון לכלל הציבור כך תיגבר העדיפות ליתן לו
תמיכה.

.5

לא תינתן תמיכה לגוף אלא אם כן הוגשה על ידו בקשה מפורטת ,אשר נדונה קודם לכן
בפני הועדה המקצועית )מנכ"ל ,גזבר ויועמ"ש( .כל בקשה למתן תמיכה תפרט את
המטרות שלשמן מבוקשת התמיכה ,תוך פירוט הסך המבוקש לגבי מטרה ומטרה.
התמיכה אשר תינתן על ידי העירייה תשמש אך ורק ליעוד ו/או למטרה שקבעה העירייה
בהחלטתה.

.6

התמיכה ,שתינתן על ידי העירייה ,תתייחס ותכלול את הסך הכולל של התמיכה שתינתן
לגוף מבקש ,לרבות תמיכה עקיפה .סך/שווי תמיכות עקיפות יועברו לתקציב ה"תמיכות"
בספר התקציב ,באופן שהתמיכות הישירות והתמיכות העקיפות יהוו יחדיו את הסכום
הכולל לחלוקה לפי התבחינים כאן.

.7

העירייה לא תיתן תמיכה אלא במסגרת תקציבה המאושר.

ב .תבחינים כלליים למתן תמיכה
.8

לא תיתן העירייה תמיכה ,אלא על פי התבחינים שאושרו על ידי מועצת העיר ,ובהתאם
לחוזר המנכ"ל.
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.9

תמיכה למוסד ציבור תאושר רק לשנת כספים אחת.

.10

הועדה המקצועית תדון במתן תמיכות בלבד .הועדה המקצועית לא תדון בבקשות תמיכה
של גופים שיש לעירייה מחוייבות חוזית כלפיהם או שגופים אלה נותנים שירותים
לעירייה ,אלא אם ניתן לשייך ולהפריד בין כספי התמיכה לבין ההתחייבות החוזית .

.11

העירייה תהיה רשאית לתת תמיכה רק למוסד ציבור הקיים ופועל בתחומה )אף אם
כתובתו הרשומה אינה בתחום הרשות( ,ובתנאי שתינתן תמיכה רק עבור פעילות
שמתקיימת בתחומה.
יחד עם זאת ,במקרים חריגים בלבד ומטעמים שירשמו ,תהיה העירייה רשאית לתת
תמיכה למוסד ציבור ,אשר נותן שירותים לתושבי העיר מחוץ לתחום השיפוט.

.12

לא תינתנה תמיכות למוסדות חינוך ,העוסקים בחינוך פורמאלי כגון גני ילדים השייכים
לכל הזרמים ולבתי ספר עצמאיים/פרטיים ,כאשר מוסדות אלו עוסקים בפעילות
המתוקצבת בתקציב הרגיל של העירייה )באמצעות אגף החינוך בעירייה( ,על פי הוראות
כל דין והנחיות משרדי הממשלה הרלוונטיים.

.13

לא תוכר פעילות הנעשית בבתים פרטיים ו/או כשההזמנה לחוגים נעשית על בסיס
קשרים אישיים.

.14

לא תוכר הפעלת חוגים המאורגנת ע"י הורים עבור תלמידי מוסד חינוכי .

.15

לא תינתן תמיכה אלא לגוף שקיים ורשום ברשם העמותות במשך תקופה העולה על
שנתיים ,קודם למועד הגשת הבקשה ,ושפעילותו בתחום העירייה היא במשך שנה אחת
לפחות .במקרים חריגים ,ומנימוקים מיוחדים שירשמו ,ניתן יהיה ליתן תמיכה אף אם
התקופות דלעיל תהיינה קצרות יותר.

.16

לא תינתן תמיכה אלא אם יציג הגוף המבקש תמיכה נתונים המעידים על כך שלפחות
 %40מפעילות הגוף המבקש תמיכה נעשית ו/או מיועדת לתושבי העיר.

.17

התמיכה שתתן העירייה למוסד הציבור לא תעלה על  %90מסך התקציב המאושר של
מוסד הציבור לשנה החולפת.
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הועדה המקצועית תביא בחשבון את התמיכה בכסף ובשווה כסף שניתנת למוסד הציבור
מתקציב המדינה וממקורות ציבוריים אחרים.

ג .פירוט תבחינים מיוחדים ו/או דרישות לגבי התחומים השונים
להלן יפורטו תבחינים מיוחדים לגבי נושאים מסויימים:

ג 1.תבחינים נוספים לתחום השירותים החברתיים ,קהילה ובריאות
הקריטריונים המוצעים להלן מתייחסים לשתי קבוצות עמותות עיקריות:
.1

עמותות המפעילות מסגרות ושירותים בקהילה תיבחנה לפי הקריטריונים הבאים:

א .מספר המסגרות אותן מפעילה העמותה10% -
ב .מס' המשתתפים המבקרים בכל עמותה15% -
ג .מס' ימי פעילות20% -
ד .המטרה לשמה פועלת העמותה –  .55%מרכיב זה ייושם על פי סדרי
העדיפויות המקצועיים והמדיניות ,שיקבעו על ידי המחלקה לשירותים חברתיים,
ויובאו לאישור מועצת העיר במסגרת המלצת הצוות המקצועי למתן
תמיכות.

.2

קטגוריה:1

עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה:

עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה – בכפוף לעמידה בתבחינים הקבועים
במסמך זה ,סך התמיכה האחיד לכל עמותה לא יעלה על . ₪ 4000

קטגוריה :2

עמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה ובנוסף מפעילות שירותים קטנים -
בכפוף לעמידה בתבחינים הקבועים במסמך זה ,סך התמיכה האחיד לכל עמותה
לא יעלה על .₪ 10,000
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עמותות המחלקות סלי מזון:
תינתן תמיכה לעמותות המחלקות סלי מזון ,בכפוף לעמידה בכל התבחינים הקבועים במסמך זה.
סך התמיכה בגין כל סל מזון יעמוד על .₪ 100
עמותת שבל
בכפוף לעמידה בכל התבחינים שנקבעו במסמך זה ,תינתן לעמותת "שבל" תמיכה בשנת הכספים
 2010כפי שתקבע מועצת העירייה בהחלטה מיוחדת.

ג 2.תבחינים נוספים לתחום הספורט
להלן התבחינים לחלוקת התמיכות בשלוש קטגוריות:


ענפים קבוצתיים



ענפים אישיים



ענפים ייחודיים

ענפים קבוצתיים – כדורעף ,כדורסל ,כדורגל ,יתוקצבו ב 90% -מסל תמיכות הספורט העירוני
לאחר קיזוז התמיכה לענפים ייחודיים.
ענפיים אישיים – שחייה ,סייף ,טניס שולחן וכדומה יתוקצבו ב 10% -מסל תמיכות הספורט
העירוני לאחר קיזוז התמיכה לענפים ייחודיים.
ענפים יחודיים -
עמותת אילן – ספורט לנכים תמיכה קבועה בסך  ₪ 25,000לשנה.
מועדון הספורט כדורעף – עמותה המפעילה  3כתות ספורט בביה"ס ה"ראשונים" במסגרת
החינוך הפורמאלי הקצבה לכל כיתת ספורט ,סך של ₪ 30,000
סה"כ – ) ₪ 90,000מספר הכיתות יבדק מידי שנה(.
קריטריונים לחלוקה בענפיים הקבוצתיים
.1

 20%מכספי התמיכות המיועדות לענפים הקבוצתיים יחולקו לעמותות הספורט,
שלהן יש ייצוג של מעל  3קבוצות הנמצאות בקטגורית הניקוד ובנוסף בית ספר
ומחלקת נוער בליגות התחרותיות בענף הספציפי.

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס'  12/10מיום 16.8.10
.2

54

עמותה תקבל ניקוד עבור קבוצה אחת ,הבכירה ביותר ,הקיימת במועדון בכל אחת
מהקטגוריות הבאות :בוגרים בוגרות ,נוער בנים בנות ,בנים נערים בנות נערות על פי
טבלת הניקוד.

.3

כל ענף ספורט יקבל נקודות עפ"י הטבלה הבאה עבור השתתפות בליגה ,ככל שהליגה
גבוהה יותר מספר הנקודות יגדל בהתאם לענף הספציפי .

טבלת ניקוד:
כדורסל

כדורגל

כדורעף

כדורעף חופים

1

ליגת על

250

600

120

15

2

לאומית

120

300

50

0

3

ארצית

50

200

20

0

4

ליגת א'

25

100

12

0

5

ליגת ב'

12

100

0

0

6

נוער

25

30

20

0

7

נערים

20

25

15

0

.4

שאר כספי התמיכות המיועדים לענפים הקבוצתיים יחולקו עפ"י התבחינים הבאים:

•

קבוצה שתזכה באליפות הליגה בה היא מתחרה בקטגוריה של בוגרים/בוגרות,
נוער בנים ובנות ,נערים ונערות  -תקבל תוספת ניקוד בסך  20%מהניקוד המגיע
לה בהתאם לטבלת הניקוד.

•

קבוצה שתזכה בגביע המדינה בקטגוריה של בוגרים/בוגרות ,נוער בנים ובנות,
נערים ונערות  -תקבל תוספת ניקוד בסך  15%מהניקוד המגיע לה בהתאם
לטבלת הניקוד.

•

קבוצה בוגרת בלבד שתסיים את העונה במקום שני בליגה בה היא מתחרה תקבל
תוספת בסך  10%מהניקוד המגיע לה בהתאם לטבלת הניקוד.

•

קבוצה בוגרת שתשתתף באליפות אירופה לקבוצות או בגביע אירופה למחזיקות
גביע תקבל תוספת של  25%מסך הניקוד המוענק לה )לקבוצה בלבד(.

•

תוספת ניקוד עבור הישגים יחושבו בשנת התקציב שבאה לאחר סיום עונת
המשחקים.

•

לאחר חיבור הניקוד של כל הענפים יחולק סל התמיכות הכולל לספורט בסך
הנקודות

שצברו

כל

העמותות

ותתקבל

ערך

נקודה

אחת.

ערך הנקודה בכסף יוכפל בנקודות שצברה כל עמותה עפ"י התבחינים ועפ"י
טבלת הניקוד לעיל .

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס'  12/10מיום 16.8.10
•

55

העמותות ידרשו לשלוח אסמכתאות ואישורים רלוונטיים של האיגודים לגבי
השתתפות הקבוצות בליגות המצויינות בטבלת הניקוד ורשימות ספורטאים
פעילים על פי הצורך.

•

סך התמיכה יאושר לעמותות לאחר בחינת הפרמטרים.

•

ערך נקודה יקבע לאחר אישור סל הספורט העירוני.

•

התמיכה כפופה לאישור ועדות תמיכות ואישור מועצת העיר.

תבחינים לחלוקה לענפי ספורט אישיים
.1

 10%מסך סל תמיכות הספורט העירוני יוקצבו לטובת ענפים אישיים כגון :שחייה,
סייף ,טניס שולחן ,ג'ודו ,התעמלות וכו'.

.2

מירב התקציב שעמותה זכאית לקבל יהיה בשיעור  35%מסך התמיכה המיועדת
לענפים אישיים ) 10%מסל הספורט העירוני(.

.3

במידה וכספי התמיכות בענפים האישיים לא יחולקו במלואם תועבר היתרה
לתמיכה בענפי הספורט הקבוצתיים.

.4

העמותה המבקשת תמיכה חייבת בהשתתפות של לפחות  50ספורטאים פעילים
ומתוכם לא פחות מ 40% -ספורטאים תושבי העיר הוד השרון .במקרה זה ,תהא
זכאית העמותה ל 50%-מהתקציב המיועד .על העמותה להעביר את רשימת
הספורטאים הפעילים.

.5

זכייה בתארים כגון :אליפות הארץ ,מקומות  5 - 1יזכו את העמותה ב30%-
מהתקציב המיועד.

.6

השתתפות העמותה לפחות בשלוש תחרויות מחוזיות ושלוש תחרויות ארציות יעניקו
לעמותה  20%מהתקציב המיועד.

• על העמותה להמציא אישורים מהאיגודים השונים על השתתפותה בתחרויות אלו.
ג 3.תבחינים נוספים לתחום תנועות הנוער
בסיס שווה לכל תנועת נוער – 8%
חלוקה לפי מספר חניכים )עבור כל חניך שמשלם דמי חבר(  80%מהיתרה לאחר הפחתת
הסכום השווה.
חלוקה לפי מספר ימי פעילות  20%מהיתרה לאחר הפחתת הסכום השווה וכן החלוקה לפי
מספר חניכים.
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ג 4.תבחינים נוספים לתמיכה בבתי ספר
לאחר בדיקות שונות שערכה העירייה ,אישרה מועצת העיר 'מפתחות' לתמיכה בבתי ספר
כדלקמן )על פי נתוני שנת הלימודים תשס"ה(:
בתי ספר יסודיים  ₪ 2,707 -לכל ילד
חט"ב

 ₪ 1,369 -לכל ילד

חט"ע

 ₪ 1,800 -לכל ילד

בכל שנה יבדק סך ההכנסות וסך ההוצאות בכל שכבת גיל ולחלק במספרי התלמידים בכל
שכבת גיל על מנת להגיע לסך השתתפות העירייה בהתייחס לכל תלמיד.
התמיכה הנ"ל תינתן בהתייחס לתלמידים המתגוררים בהוד השרון בלבד.
התמיכה תיועד לביצוע פעולות שהעירייה מפעילה בבתי הספר לפי דרגות גיל .
גוף שזכאי לקבל תמיכה לפי התבחינים במסמך זה ,ובהתאם לאמור לעיל ,יקבל את
התמיכה בשיעורים הבאים:
אם ממלא אחר לימודי הליבה שנקבעו על ידי משרד החינוך – .80%
אם אינו ממלא אחר לימודי הליבה שנקבעו על ידי משרד החינוך – .60%

ג 5.תבחינים נוספים לתמיכה בתחום התרבות
בכפוף לעמידה בכל התבחינים שנקבעו במסמך זה ,תינתן לעמותת "מופת" תמיכה בשנת
הכספים  2010כפי שתקבע מועצת העירייה בהחלטה מיוחדת.

ג 6.תבחינים נוספים לתמיכה בתחום הדת
התבחינים יחולקו לשתי קטגוריות מרכזיות:
הראשונה" ,כוללים"  50%מסך התמיכה הכולל לפי התקציב.
השנייה ,פעילות דת יישובית  50%מסך התמיכה הכולל לפי תקציב.
התבחינים מתייחסים לפרמטרים הבאים-
 (1כל פרמטר יהיה בעל משקל שונה.
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 (2הפעילות חייבת להיות פתוחה לכלל הציבור בעיר.
 (3על העמותות לפרסם את הפעילות לגבי כל פרמטר בנפרד בעיתונות ובלוחות המודעות.
 (4העתק מכל פרסום יועבר למפקח על עמותות הדת ,בזמן אמת וזאת בהתייחס לכל פעילות
ופעילות שתפורסם ללא העברת עותק מהפרסום לא ישוקלל פרמטר במסגרת התבחינים.
סך הכסף שיש לחלוקה לתמיכות לפי קטגוריות – יחולק בסך הנקודות שנצברו ,כך יתקבל
ערך נקודה אשר יוכפל במספר נקודות שקיבלה כל עמותה.

קטגוריה ראשונה – הפעלת "כוללים"
 50% .1מתקציב תמיכות לעמותות הדת יופנה לטובת ה'כוללים'.

 .2בסיס הפעילות:
א .כולל יום וכולל חצי יום יקבל  10נקודות
ב .כולל ערב יקבל  30נקודות
-

כולל יום וכולל חצי יום מתוקצב על ידי משרד החינוך.

-

כולל ערב אינו מתוקצב כלל על ידי משרד החינוך וכמו כן אנו מעוניינים
לעודד ולאפשר לציבור הרחב להגיע ללימודים סדירים בזמנו הפנוי
ולהעשיר את עולמו.

.3

מקום המגורים:
אברך תושב העיר 2 -נקודות.
אברך שאינו תושב העיר –  1נקודה.

.4

דרך הוכחת מספר האברכים תהיה כדלקמן:
 4.1לענין כולל יום וכולל חצי יום  -כל תלמיד אשר רשום במסמכי משרד
החינוך על הכולל להגיש מסמך זה כתנאי בסיס להכרה ברשימת
התלמידים לקבלת התמיכה.
 4.2לענין כולל ערב-
ראש הכולל יגיש תצהיר חתום ומאומת כדין בדבר מספר האברכים
הלומדים ב'כולל' ,שמותיהם ,כתובתם ומספר תעודת זהות.

 .5זמני הלימוד בכולל על פי הגדרת משרד החינוך.
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התנאי הקבוע בסעיף  16לתבחינים בענין הדרישה כי לפחות  40%מפעילות
הגוף המבקש תמיכה נעשית ו/או מיועדת לתושבי העיר לא תחול על מקום
מגורי האברכים' .אברך' יוגדר כמי ש"תורתו אומנותו" ,לפי הגדרת משרד
החינוך ו/או אברך שאינו עובד בעבודה שמשולמת לו בגינה תמורה.

קטגוריה שניה  -פעילות דת יישובית
.1

 50%מתקציב תמיכות לעמותות הדת יופנה לפעילות דתית ישובית
א( שיעורי תורה :בכל נושאי היהדות לתושבי הוד השרון
תדירות השיעורים – אחת לשבוע
השיעור יהיה בן  45דקות
הניקוד לקיום השיעורים הנ"ל יהיה  20נקודות.
ב( ימי עיון :בכל נושאי היהדות לתושבי הוד השרון
לפחות  3שעות פעילות הכוללת – הרצאות ו/או דיונים ו/או סדנאות.
מספר משתתפים לא יפחת מ20-
 2ימי עיון יתקיימו בכל מחצית שנה סה"כ  4ימי עיון בשנה
הניקוד לימי עיון – סה"כ  40נקודות
כל יום יזכה ל 10-נקודות.
ג( הרצאות – בכל נושאי היהדות לתושבי הוד השרון
הרצאות מיוחדות ע"י מרצים שונים.
מספר משתתפים לפחות 30
סה"כ  3הרצאות בשנה
הניקוד למערך ההרצאות  30נקודות.
ד( עצרות וכנסים -בכל נושאי היהדות לתושבי הוד השרון.
יתקיימו בתקופה שבסמוך לשלושת הרגלים.
כל עצרת תזכה ב 25-נקודות
ניתן לצבור עד  2עצרות ) 50נקודות(
העצרות יתקיימו באולם או ברחבה גדולה
מספר משתתפים – לפחות  50משתתפים.
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ה( פעילות "בין הזמנים" – )מיום כ' באלול ועד לערה"ש(
הפעילות תכלול – שיעורים מיוחדים ,לימוד בצוותא ,פעילות העשרתית )כולל
טיולים וסיורים לימודים( ומיועדת לכלל תושבי הוד השרון.
לפחות שעתיים פעילות ביום.
הפעילות תתקיים לפחות  3ימים בשבוע.
מספר משתתפים מ 15 -משתתפים ומעלה לכל פעילות ניקוד –  40נקודות
ו( מדרשות ומכוני לימוד להכרת היהדות )מדרשה/מכון מוכרים ע"י משרד החינוך(
הפעילות מיועדת לכלל תושבי הוד השרון
הפעילות תכלול לימוד בצוותא עם מדריכים בקבוצות וביחידים
הפעילות תתקיים לפחות  3שעות רצופות בכל מפגש
כל פעילות המדרשה  30נקודות
ז( ימי סיור ופעילות בסמוך ל –  3הרגלים ומועדי ישראל :בנושאים מורשת ישראל
ויהדות )מקומות קדושים ,קברי צדיקים(
ז .1 .ימי סיור
כל משתתף יחויב בעלות מינימאלית של ₪ 20
יתקיימו לפחות  2סיורים בשנה
מספר משתתפים לא יפחת מ 20 -משתתפים.

ז .2 .פעילות בסמוך ל 3 -הרגלים ומועדי ישראל
פעילות כלל ציבורית כגון :טקס בר מצווה ,ליל סדר ,עריכת ט"ו
בשבט וכדו'.
משך הפעילות לא יפחת מ 45-דקות
הניקוד הינו  25נקודות.
ח( חוגים ופעילות לילדים ונוער
הפעילות מיועדת לכל תושבי הוד השרון
תדירות ההפעלה לפחות אחת בשבוע
מספר משתתפים לא יפחת מ10 -
הניקוד –  30נקודות
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ט( הפקה והפצה של פרסומים בנושאי יהדות
הפרסומים מיועדים להפצה לכלל תושבי הוד השרון.
הפרסום לא יפגע ברגשות התושבים לא יהיה פרסום מעליב ופוגע נגד המדינה
ומוסדותיה .
הפרסום יהיה באחריות העמותה.
הפרסום יהיה בסגנונות שונים -קלטות ,עלונים תורניים ,חיבורים הלכתיים
ועוד.
הניקוד עבור שנה מלאה –  85נקודות
טבלת ניקוד מסכמת על פי קריטריונים
שיעורי תורה
ימי עיון
הרצאות
עצרות וכנסים
פעילות "בין הזמנים"
מדרשות ומכוני לימוד להכרת היהדות
ימי סיור ופעילות בסמוך ל –  3הרגלים ומועדי
ישראל
חוגים ופעילות לילדים ונוער
הפקה והפצה של פרסומים בנושאי יהדות

 20נקודות
 40נקודות
 30נקודות
 50נקודות
 40נקודות
 30נקודות
 25נקודות
 30נקודות
 85נקודות

ג 7.תבחינים נוספים למתן תמיכה לגופים ציבוריים שמפעילים מסגרות של
גני ילדים )'טרום חובה' ו'חובה'(
מועצת העיר מאשרת ,כי תמיכה בגופים ציבוריים ,שמפעילים גני ילדים בשלב 'טרום חובה'
ו – 'חובה' .תינתן לפי ' מפתח' של  ₪ 2,040לכל ילד ,בהתאם לאמור בדו"ח נתיב.
בכל שנה יבדק סך ההכנסות וסך ההוצאות בכל שכבת גיל.
התמיכה הנ"ל תינתן בהתייחס לתלמידים המתגוררים בהוד השרון בלבד.

ג 8.תבחינים לגופים ציבורים שפועלים בתחום איכות הסביבה
כיוון שפעילות גופים ציבוריים בתחום זה היא חדשה באופן יחסי בעיר ,וכיוון ששנת 2011
תהווה שנת ניסיון שבמהלכה יבחנו ההיבטים השונים הקשורים לתחום זה ,נקבע בזאת כי
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בכפוף לכך שהגוף הציבורי ,מגיש הבקשה למתן תמיכה ,העוסק בתחום זה ,יעמוד בכל
התבחינים הקבועים בנוהל כאן – תעמוד התמיכה לשנת  2011על סך של  ₪ 4,000לכל גוף
ציבורי כאמור.

ד .מועדים
.19

בכל שנה תפרסם העירייה את התבחינים למתן תמיכות לא יאוחר מחלוף  14ימים
מהיום שבו תוגש הצעת התקציב למועצה וכן ובאותו מועד תיתן הודעה לציבור בדבר
האפשרות לקבל תמיכה בכפוף לאישור התקציב.

.20

המועד הקובע להגשת בקשות לתמיכה יהיה  30יום לפחות לאחר מועד פירסום ההודעה,
אך לא מאוחר מ –  45ימים מיום פרסומה .העירייה תהיה רשאית להאריך את המועד
הנ"ל ב –  14ימים נוספים בלבד .בקשה שהוגשה לאחר המועד הקובע תדחה ללא דיון.
הועדה המקצועית תהיה רשאית ,מנימוקים שירשמו ,לדון בבקשה שהוגשה באיחור ,אם
שוכנעה כי קיימות נסיבות מיוחדות המצדיקות זאת ,וכי אין מניעה מבחינה תקציבית
למתן התמיכה.

ה .מידע ו/או מסמכים שהגוף המבקש תמיכה חייב לצרפם לבקשתו
.21

לא תובא לדיון ולא תעלה על שולחן הועדה המקצועית כל בקשת תמיכה של גוף מבקש,
כל עוד לא עמד הגוף בהמצאת כל הנתונים המבוקשים ,התנאים והמסמכים אשר יפורטו
להלן.

.22

מוסד ציבור המבקש לקבל תמיכה מרשות מקומית יגיש לרשות בקשה בכתב על גבי
טופס שיקבע לענין זה.

.23

רשימת המסמכים הנילווים שיש להמציא לועדה בצירוף טופס בקשה לתמיכה אשר יהא
חתום בתחתית כל דף ע"י בעלי זכות החתימה בגוף המבקש בתוספת חותמת הגוף
המבקש ורואה חשבון.

.24

טופס הבקשה יכלול את הפרטים הבאים:
24.1

שם מוסד הציבור;

24.2

צורת ההתארגנות )כגון ,עמותה או חברה( ומספר הרישום של המוסד;

24.3

מען המשרד הראשי של מוסד הציבור והמקומות בהם הוא מקיים את פעולותיו;

24.4

שמות וכתובות חברי ההנהלה של מוסד הציבור;
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שמות וכתובות הגזבר או מי שאחראי לניהול ענייניו הכספיים ובהתאם
להוראות הדין שחל על צורת ההתארגנות של מוסד הציבור וכן רואה החשבון
של מוסד הציבור  ,במידה ויש לו רואה חשבון;

24.6

שמות וכתובות מורשי החתימה של מוסד הציבור;

24.7

פרטי חשבון הבנק אליו תועבר התמיכה;

24.8

היה מוסד הציבור עמותה ,יצרף אישור תקף מרשם העמותות על ניהול תקין;
היה מוסד הציבור תאגיד שאינו למטרות רווח שאינו עמותה )למשל הקדש(,
יצרף אישור תקף על ניהול תקין מן הרשם המתאים לפי דין ,ככל שהרשם מנפיק
אישורים כאמור; לעניין זה" ,אישור ניהול תקין" כפי שיקבע הרשם הצריך
לעניין.

24.9

פירוט הפעילות המתבצעת על ידי מוסד הציבור שבגינה מבוקשת תמיכה ,לרבות
מספר המשתתפים בה והסכום המבוקש.

 24.10אישור רו"ח בדבר עמידת מוסד הציבור בתקרת הוצאות ההנהלה וכלליות ,כפי
שנקבעו בנוהל הכללי לפי סעיף 3א)ו( לחוק יסודות התקציב ,התשמ"ה.1985-
.25

לטופס הבקשה יצורפו המסמכים הבאים:
25.1

תעודה על רישום התאגיד או אישור מאת עורך-דין על המעמד המשפטי של מוסד
הציבור;

25.2

מסמכי היסוד המעודכנים של מוסד הציבור ) תזכיר ,תקנון וכיוצא באלה(;

25.3

אם הבקשה מוגשת בין  1.1ל - 30.6 -יצורפו הדו"ח הכספי המבוקר לשנה
שקדמה לשנה הקודמת ,ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום שלאחר תקופת
הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום לפני הגשת
הבקשה; אם הבקשה מוגשת בין  -1.7ל – 30.9 -יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה
שקדמה לשנה הקודמת ,דו"ח כספי מסוקר לשנה הקודמת ומאזן בוחן לתקופה
המתחילה ביום שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המסוקר הנזכר ומסתיימת במועד
של עד  60יום לפני הגשת הבקשה; אם הבקשה מוגשת בין  1.10ל– 31.12 -
יצורפו דו"ח כספי מבוקר לשנה קודמת  ,ומאזן בוחן לתקופה המתחילה ביום
שלאחר תקופת הדו"ח הכספי המבוקר הנזכר ומסתיימת במועד של עד  60יום
לפני הגשת הבקשה; בכל מקרה ,יערך הדו"ח הכספי לפי כללי החשבונאות
המקובלים ,ויכלול פרטים על נכסי המוסד ,השקעות ,פיקדונות ,חשבונות
בבנקים ויתרותיהם;

25.4

תקציב מאושר או הצעת תקציב של מוסד הציבור לשנת הכספים בעדה מבוקשת
התמיכה לרבות פירוט מלא של הכנסות צפויות או מבוקשות ,ובכלל זה
השתתפות משרדי ממשלה ,רשויות מקומיות או גופים ציבוריים אחרים הן
בתמיכה ישירה והן בעקיפה ,מספר העובדים וההוצאה הכוללת לשכר עבודה;
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אישור רשם העמותות בדבר "ניהול תקין" של העמותה תקף לשנת הכספים
) 2010במידה שהאישור ניתן גם לגבי  – 2011נא להמציא את המאוחר(.

25.6

אישור מעמד הגוף במשרדי מס ערך מוסף.

25.7

אישור שנתי מרשויות מס הכנסה.

25.8

הסכמה בלתי חוזרת של מוסד הציבור לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות
הבנק וכן על פעולות  ,תנועות ונתונים בחשבונות אלה ,לנציגי הרשות או לנציגי
חשב המשרד; ההסכמה תהיה למתן מידע המתייחס לתקופה המתחילה בשנה
הראשונה שבה קיבל מוסד הציבור תמיכה מן הרשות.

25.9

דו"ח הכולל תיאור מפורט של פעילות הגוף לטובת תושבי הוד השרון.

 25.10ציון ופירוט מספר המשתתפים בפעילות הגוף באופן כללי ולפי ממוצע של מחצית
שנת הכספים הקודמת לזו שבגינה מבוקשת הבקשה ,תוך התייחסות למספר
המשתתפים שהינם תושבי הוד השרון.
 25.11כתב התחייבות חתום על ידי מורשי החתימה בגוף המבקש תמיכה ,מאומת על
ידי עורך דין.
 25.12אישור רו"ח בדבר  5מקבלי השכר הגבוה בשנות הכספים  2009ו – .2010
.26

רואה החשבון יאשר בחתימתו את נכונות פרטי הבקשה והמסמכים המצורפים
אליה ,וכן כי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך במוסד הציבור; כן יצהיר רואה
החשבון כי לא ידוע לו על בקשות תמיכה נוספות של מוסד הציבור אשר לא צוינו
בבקשה.

.27

הועדה המקצועית רשאית לדרוש ,בכל עת ,מכל מוסד ציבור ,שמבקש תמיכה,
פרטים או מסמכים נוספים ,כפי שיראה לה ,לצורך הדיון בבקשה.

ו .דיוני הועדה המקצועית
.28

הועדה המקצועית תקיים את דיוניה מוקדם ככל האפשר לאחר המועד האחרון
להגשת הבקשות.

.29

הועדה המקצועית לא תדון בבקשה אלא אם הונחה לפניה התייחסות המחלקה
הרלוונטית בכתב .ההתייחסות כאמור תוגש לא יאוחר מיום  31בינואר בכל שנת
כספים ,אלא אם האריכה הועדה המקצועית את המועד.

.30

הועדה המקצועית תבחן את הבקשות לתמיכה ותמליץ בפני המועצה על שיעור
התמיכה לכל בקשה בהתאם לתבחינים שנקבעו לנושא התמיכה.
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הועדה המקצועית תוודא ,כי יונח לפניה דו"ח פיקוח רבעוני ,שנערך על ידי מחלקות
העירייה השונות בהתאם לתחום שבו עוסק הגוף המבקש תמיכה.

.32

במידה שהועדה המקצועית תחליט ליתן המלצה על תמיכה לגוף מסויים ,יהיה עליה
לפרט בהמלצתה את סך התמיכה ,את מטרתה וכן את תנאיה.

.33

הועדה המקצועית תרכז את כל החומר הרלוונטי לבקשה )הבקשה למתן תמיכה,
נספחיה וכל דו"ח או מסמך רלוונטי אחר( ,שלגביה החליטה הועדה להמליץ על מתן
תמיכה ,ותעמידו לעיון חברי מועצת העיר מוקדם ככל האפשר.

.34

סדר היום המפורט לדיון במועצת העיר יועבר לחברי מועצת העיר  7ימים לפחות
לפני מועד הדיון הקבוע.

ז .פיקוח במהלך השנה השוטפת על האופן שבו עשה גוף שקיבל תמיכה שימוש
בכספי התמיכה ניתנו לו על ידי העירייה
.35

העירייה תקיים פיקוח מלא על מילוי התנאים למתן התמיכה ועל השימוש בתמיכה
שניתנה.

.36

מנכ" ל העירייה ימנה עובד או עובדים מבין עובדי העירייה ,בעלי כישורים מתאימים,
שיקיימו את הפיקוח האמור .לא מונה מפקח – לא תשולם תמיכה כשלהי מאת
העירייה.

.37

הפיקוח יעשה על ידי המפקח בהתאם לכללים שיקבעו על ידי הועדה המקצועית.

.38

הפיקוח יתבסס ,בין היתר ,על קבלת דיווחים תקופתיים ודו"חות ביצוע מהמוסדות
הנתמכים וכן על ביקורים במקום הפעולה של המוסדות ,שיערכו בתכיפות הראויה
בנסיבות הענין.

.39

המפקח ידווח על ממצאיו לועדה המקצועית.

.40

לצורך קיום חובת הפיקוח ,רשאית העירייה לדרוש כל מסמך או מידע הנראה לה
נחוץ לשם כך.

================================================
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סעיף הבא ,סעיף ה' אישור חברי דירקטוריון תאגיד המים מי הוד השרון:

בישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  08/20אשררה המועצה
הקמת תאגיד מים וביוב בהוד-השרון ,ובהתאם לסעיף )61א( לחוק
תאגידי מים וביוב שקובע" :דירקטורים מטעם רשות מקומית ימונו
בידי מועצת הרשות המקומית ,לאחר התייעצות הועדה לבדיקת
מינויים שהוקמה לפי סעיף  18ב' לחוק החברות הממשלתיות",
מתבקשת מועצת העירייה לאשר את מינוי חברי הדירקטוריון
לתאגיד המים "מי הוד-השרון בע"מ...
יחיאל דמארי :ככה יהיה גם בחברה הכלכלית כל פעם יחליפו לנו ארבעה
חמישה....
ניצה משה:

רגע ,יחיאל ,אי אפשר ככה לנהל ישיבה

יחיאל דמארי :לא ,אני לא מבין.
יגאל הררי:

על סדר היום נאמר שלפני הישיבה נקבל את אישור ועדת המינויים.
אני רוצה לדעת למה לא קיבלנו פה לפני .נקודה .מה פתאום אני
צריך לאשר אוטומטית למה? אני רוצה לראות את הנייר לפני
הישיבה לא אחרי הישיבה.

משה ארז:

)מחלק לחברים את רישיון ההפעלה( .קודם כל יש פה רישיון הפעלה.
דר' רוזן כתב שאין רישיון הפעלה וצריכים להחזיר כספים .......
)מדברים יחד( זה רישיון הפעלה מיום .30.12.09
אני רוצה להודיע פה שרוזן הטעה את הציבור ,כל הדירקטורים עברו
את ועדת שפניץ ורשות המים תוציא בימים אלה ....אף דירקטור
לא מציג בפני המועצה את האישור שלו .רשות המים תוציא בעוד
כמה ימים את התאריכים מלפני כמה חודשים שכל דירקטור קיבל,
עם הלוגו של המדינה ,זה יותר חשוב שאני אציג לכם .אף אחד לא
צריך כדירקטור להציג לכם .מה שעשה רוזן  ,הוא קיבל מכתב
מעו"ד ,הוא הסית את התושבים שלא לשלם ,עשה עבירה חמורה,
הוא פגע בחברה ממשלתית ויש לזה סעיפים בחוק ,שאני לא אקריא
לכם ,הוא קיבל הודעה  ,הוא חייב השבוע להתנצל בעיתון ,הוא הסית
תושבים נגד התאגיד ,נגד חברה ממשלתית ,והוא כמנכ"ל ממשרד
ממשלתי צריך עכשיו לתת את התשובות לציבור) . ...לא שומעים(
ב 30.12.09-ניתן רישיון ההפעלה לכן אני מחלק אותו ,כל אחד
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יחזיק.....זו הוצאת דיבה ,זו הסתה.
יגאל שמעון :מאחר וחבר המועצה יואב רוזן אינו נמצא פה אני מבקש ,משה הוא
לא פה וזה לא יפה.
משה ארז :אני אומר על פי חוק.
יגאל שמעון :אני מוריד את זה מסדר היום.
דובר:

יגאל ,אל תוריד את זה מסדר היום .אל תוריד .בטח אפשר לעלות את זה.

יגאל שמעון :אתה יועץ משפטי ,אפשר לעלות את זה?
)ויכוח שאינו נשמע בין הררי לארז(
אם אתה הולך להצביע על הסעיף הזה  .....יגאל יש פה סדר יום ,כתוב

יגאל הררי:

בסדר יום אישורים לחברי דירקטוריון .כתוב שנקבל את האישורים לפני
אני רוצה לדעת.
משה ארז:

תראי לי אישור אחד יש לך?

ניצה משה:

אחד יש לי.
אל תראי אותו ,הוא פה .כולם קיבלו ויגאל תקבל בישיבה הבאה מרשות

משה ארז:

המים ,מהממשלה תקבל את האישור ,מרשות המים תקבל את הרשימ4ה
באיזה תאריכים הם נבחרו ,אל תכשיל את עצמך .רוזן קיבל מכתב היום
מעורך דין על הסתה בישיבה הבאה תקבל מהמדינה את המכתב .חברי
הדירקטוריון לא מחויבים להעביר פה .זה לא התפקיד פה .הם צריכים
לעבור את האישור ...יגאל יודע מה זה לעבור שפניץ .זה חמישה חודשים.
רישיון הפעלה לא ניתן עד שוועדת שפניץ לא סיימה לא ניתן רישיון הפעלה.
אז לא סתם לבוא ולנגח .תקבל בישיבה הבאה את המכתב שמציין את כל
הדירקטורים שעברו ועדת שפניץ.
)מדברים ביחד(
יחיאל דמארי :אני ,ארז אני רוצה ,אני לא הולך להגן עליו .הוא יודע להגן על עצמו .יש לי
טענה מאוד מאוד חמורה ,תן לי רגע לדבר .פה מוזכר תאגיד המים ,אני
רוצה לדבר עליו ,זה הכול .לא יכול להיות שיש טענות שהמחירים שאתם
שולחים את האגרות והם לא נכונים .אתה לא יכול בבית שאתה לוקח,
סליחה ,אני השתמשתי במים סתם לדוגמא ,ב 300-ומשהו ,מחייבים אותי
מים ב .150-אחד ב 33-אתם מחייבים אותו ב 58-ללא מילים ,איך אתם
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לוקחים את זה?
אני יכול לענות? עונה ,עונה.

משה ארז:

יחיאל דמארי :זה לא נכון ,גם במונה בדקו.
תן לי לענות .אצלך אין מונה .אתה חברת הדר ,חברת הדר גובה ממך מים.

משה ארז:

אנחנו לוקחים על פי הסכם שלפני ארבעים שנה שלושים וארבע קוב ,יש
הסכם כזה ,שאפילו צרכת  100קוב מים ,אתה משלם  34קוב ,חיוב ,הסכם.
אז עכשיו עוד כמה חודשים....
יחיאל דמארי :זאת אומרת שזה אוטומטי
חברת הדר לא מביאה לנו את הצריכה שלך האמיתית ,אז זה לפי הסכם.

משה ארז:

השערה ,זה הסכם לפני ארבעים שנה .אמרו שאתה  ...הרבה ,ישלמו כל
הצרכנים ,גם בנצח ישראל הם משלמים  .34היא משלמת  60קוב ביוב ,כמו
שארז משלם  78קוב ביוב .אתה משלם רק  34מזה שנים ,הוא משלם הרבה
יקר ,בטח  70קוב .אתם יש לכם הפעלה ,אל תבואו אלינו בטענות.
יחיאל דמארי :סליחה ,באיזה חישוב אתה עושה? למה?
ארבעה שקלים על כל קוב .ארבעה שקלים על כל קוב ,שרשות המים

משה ארז:

שילמה .3.90
)מדברים ביחד(
גדעון לא אתה נהנה ,לא הררי נהנה .הם נהנים מהסכם של  34קוב .אנחנו

משה ארז:

צורכים  70קוב מים ו 70-קוב ביוב .אבל מים אנחנו לא גובים ממנו.
יחיאל דמארי :לא ,בסדר ,מים היה הולך ,המים היה הביוב שלו .איך אתה עושה את
החישוב הזה .זאת אומרת אם אני עשיתי ...
בעתודות  34קוב ,כל העיר .כל העיר בעתודות.

משה ארז:
)מדברים ביחד(

אביבה גוטרמן :עכשיו הוא הולך לסדר את זה ,תשלם כמו כולם ,תשלם  70קוב .בשביל
מה עכשיו אמרת הוא ישלם לך כפול .משה אל תעלה לו ,תשאיר לו את זה
ככה.
יחיאל דמארי :לא ,לא ,לא ,אל תעשו טובות ,אל תעשו צחוק .אתם לא יודעים לעבוד ,יש
לכם את ברזני ,בכלל פקיד היה ,הוא יודע לעבוד יו"ר באמת? אנחנו
נופלים ,ואתם תראו שתפלו בנושא הזה .על מה אתם מדברים? ברוך השם,
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ברוך השם ,הכול מכסים ,אין לכם מושג כמה יש תרעומת לציבור הזה
בנוגע למים .מה ,בעיקר תאגיד המים ,כל יום .או שזה מונה ,אם אתה
אומר לפי מונה אני צריך לשלם....
אתה לא רוצה להביא את הקריאות ,תביא לנו את הקריאות.

משה ארז:
)מדברים ביחד(
ניצה משה:

רבותי המשך ,הררי בבקשה.

יגאל הררי:

אני אומר לכם דבר אחד...

יחיאל דמארי :זה מדינה ,זה ממשלה ,כל הזמן...לא לגעת.
יגאל הררי:

מה שאתה רוצה שנצביע פה ,אני אגיד לך למה זה מצחיק אותי ,באמת,
מבקשים פה שנצביע על שמות ,אוקי ,אלוהים ישמור ,אני רואה בהמשך,
בסעיף שאחרי אישור רחמים לביא :אישור וועדת המינויים יובא אליכם
בימים הקרובים ,אני רוצה להבין דבר אחד ,מה זה כאילו אתם מתכוונים
לצחוק? מה זה למה? אתה נותן לי פה שמות ,אני לא יודע אם עברו ,משה
ארז אני לא יודע איך הוא עבר את וועדת שפניץ ,הוא חבר מרכז ,אני רוצה
לדעת את האישור של חברת שפניץ.

משה ארז:

כישורים ,כישורים ,הניסיון ,הוותק .לא פוליטיקה.

יגאל הררי:

משה אני לא מתנגד לך ,אני מוכן להצביע רק עבורך.

משה ארז:

אתה בודק עכשיו מה אני? עשרים שנה תעביר רזומה לשפניץ אז יאשרו לך
תוך  24שעות .הוא מתכוון אלי.

יגאל הררי:

אני רוצה לדעת חוות דעת של היועץ המשפטי .אני רוצה לדעת האם אני
אמור להצביע על סעיף של שמות של אנשים שלא קיבלתי את האישור אם
הם עברו את וועדת שפניץ כן או לא,

משה ארז:
יגאל הררי:

לא קשור ,לא קשור .זה משהו  ...אני אענה לך
לא אתה לא היועץ המשפטי .זה מה שאני מבקש .אני רוצה להבין האם
הוועדה נתנה את האישור או שאתם עובדים עלינו בעיניים ,אתה לא היועץ
המשפטי.

משה ארז:

אני אענה בעניין שנגעת .קודם כל שפניץ  .....כל השרים...זו הדרגה הגבוהה.
זה פורמאלי קודם כל .חוץ מזה ,שאם עכשיו היית מעביר במועצה 10
מועמדים ומסיימים חמישה זה לא היה נעים .בשביל זה .תקשיב תקשיב.
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תושבי הוד השרון אמורים להיות מנוהלים על ידי אנשים שאני לא יודע מה
הכישורים שלהם ומה הם עברו .אתה רוצה להגיד.

משה ארז:

עברו את שפניץ .מי שעבר שפניץ ,מי שעבר שפניץ גלאט כושר ,עבר את כל
החקירות.

יחיאל דמארי :ברזני עבר?
משה ארז:

לא הוא לא חבר.

)מדברים ביחד(
יגאל שמעון :אדוני היועץ המשפטי ,אתה רוצה לענות פה?
ירון סולברג :כן .אני חושב שמצד אחד משה ארז צודק ,שהוא אומר שיש משקל רב
לוועדת המינויים ,ואכן חוק תאגידי מים וביוב מחייב להעביר לאישור ,כפי
שזה מנוסח לאחר התייעצות עם וועדת המינויים וכך אכן עשתה העירייה
והעבירה אל הוועדה והוועדה כפי הנראה ,אני אומר כפי הנראה
בהסתייגות ,כי אין בפני את אותו נייר ,אבל לפי מה שמשה ארז אומר
קיימים אישורים לגבי כולם ,זה הסדר הנכון ,לאחר מכן זה צריך לבוא
למועצת עיר .עכשיו ,מהבחינה הזאת אתה צודק .יחד עם זאת ,משה ארז
לגבי החלק שהתייחסתי עד אליו שאומר......
יגאל הררי:

אנחנו לא צריכים לראות את הנייר עכשיו ולהצביע .

יגאל שמעון:

רגע ,תן לו לענות.

ירון סולברג :עכשיו אני באתי ואמרתי שאתה צודק גם אתה ,חבר המועצה יגאל הררי,
צודק בכך שאתה בא ואומר שאתה רוצה לראות אישורים ,אני חושב שזו
הדרך הנכונה .אחת הסיבות שזה לא בא לדיון ,כי לא היו אישורים ,אבל
אם יש את האישורים אז לדעתי ,לפחות זו דעתי כיועץ משפטי ,זה צריך
לבוא לידיעת חברי מועצת העיר ,להניח את זה לפניהם ואז אנחנו
מגשימים אחר הוראות החוק ,שבאמת פנינו לוועדת המינויים ,וועדת
המינויים אומרת את דעתה ,דעתה מובאת בפני חברי מועצת העיר ,זה סדר
הפעולות הנכון ,ואז אחרי זה מאשרים או לא מאשרים כאשר המשקל הרב
הוא של וועדת המינויים ,שאכן בודקת את המינויים לאורכם והיא פסלה
חלק מהמועמדים והוגשו מועמדויות אחרות .היה כאן לא מעט דין ודברים
בכתב ובעל פה .לכן יש צדק בטענה של שניכם.
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לסיכום ,חבר המועצה יגאל הררי לשאלה ששאלת .אם אתה שואל אותי
האם...
אני מקשיב לכל מילה שלך.

יגאל הררי:

ירון סולברג :אם אתה שואל האם האישורים צריכים להיות ,לדעתי צריך להניח לפני
מועצת העירייה את האישורים או את העמדה של וועדת המינויים כפי
שניתנה בכתב.
בדיוק אז יהיה בישיבה הבאה ,דיברתי היום עם היועצת המשפטי של

משה ארז:

רשות המים היא בחופש ,אבל דיברנו איתה בטלפון ,היא אמרה אני
מעבירה עם הלוגו את השמות .היא טיפלה במינויים האלה ,היא לא נתנה
רישיון לחברה ....
)מדברי ביחד(
אז בישיבה הבאה תקבלו מכתב של רשות המים עם השמות .אף חבר

משה ארז:

דירקטור לא צריך להציג במועצה.
יגאל הררי:

אני לא......למה?

)מדברים ביחד(
אמיר כוכבי :ירון אם תוכל לחזור על המשפט האחרון ,כי אמרת אותו וכל אחד לקח
אותו לאן שהוא רוצה ,אז בוא ,פרט נמק והסבר.
ירון סולברג :קודם כל זה לא פעם ראשונה שזה קורה ,בסדר ,זה יכול לקרות .מה לא
ברור ממה שאמרתי ,אמרתי אמיר עכשיו אמירה מאוד ברורה.
אמיר כוכבי :בוא תחזור עליה.
ירון סולברג :השורה התחתונה הייתה שכאשר מועצת העיר מאשרת את חברי
הדירקטוריון של התאגיד ,כן צריך להניח בפניהם את עמדת וועדת
המינויים ,שהרי הוראת החוק אומרת שמועצת העיר תאשר לאחר
התייעצות עם וועדת המינויים ,ולכן ברור שמתבקש שעמדת וועדת
המינויים תובא ,תונח בפני חברי הוועדה.
אמיר כוכבי :שזה לא המצב כרגע.
משה ארז:

יפה ,זה לא המצב כרגע .כרגע זה וירטואלי.

)מדברים ביחד(
משה ארז:

אני לא מראה לך מסמך של דירקטורים ,רק רשות המים .הם לא צריכים
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להציג .אתה רוצה פרטני שיציגו לך ,לא יציגו .רשות המים תוציא מכתב,
כי כל אלה ואלה אושרו בתאריך.
יגאל הררי:

יגאל מה שאני מבקש ממך זה עולה להצבעה .מה שאתם עושים ,אתה
מנצל את זכותך כיו"ר הישיבה .אני אומר לך ,מה שגורמים זה ללכת נגד
משהו שהוא לא בהכרח נגד ,זה מה שאני חושב.

יגאל שמעון :יגאל תשמע אני מקבל את מה שאומר יו"ר הדירקטוריון ,ובא ואומר
לחברים ,תקבלו ....
יגאל הררי:

אתה מדבר בשמו שהוא לא קיבל אישור של המועצה.

יגאל שמעון :משה ארז הוא איש ליכוד ותיק ,וכבוד הוא לנו שתהייה חבר דירקטוריון
ואין סיבה שהוא לא יהיה ,אני מבקש להעלות את זה להצבעה.
משה ארז:

זה יהיה תוך ימים עם הלוגו של המדינה ,עם אישור .קבל את זה מרשות
המים.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה את אישור חברי הדירקטוריון תאגיד המים מי הוד
השרון מר משה ארז ,הגב' גלית הוד ,הגב' אורלי דבוש ניצן ,מר גבאי
יצחק ,ומר רחמים לביא .מי בעד? יגאל ,אביבה ,נדב ,יחיאל ,גדעון ,בעד.
איך אתה מצביע אמיר? מי נגד? סליחה ,מי נגד? אמיר ,יפעת והררי.
)ארז אינו מצביע על עצמו אבל מצביע בעד שאר חברי הדירקטוריון(.

הצבעה:
 5בעד :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,גדעון סעדי.
 1משה ארז :הצביע בעד ארבעת חברי הדירקטוריון למעט עצמו.
 3נגד :יגאל הררי ,יפעת קריב ואמיר כוכבי.
אין נמנעים.
החלטה מס' :80/10
בהמשך להחלטת מועצת העירייה בישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'
) 08/20אשרור הקמת תאגיד מים וביוב בהוד-השרון( ,ובהתאם לסעיף )61א(
לחוק תאגידי מים וביוב )שקובע" :דירקטורים מטעם רשות מקומית ימונו בידי
מועצת הרשות המקומית ,לאחר התייעצות הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי
סעיף 18ב לחוק החברות הממשלתיות"( ,מאשרת מועצת העירייה את מינוי חברי
הדירקטוריון לתאגיד המים "מי הוד-השרון בע"מ" כדלקמן:
 .6מר משה ארז.
 .7הגב' גלית הוד.
 .8הגב' אורלי דבוש ניצן.
 .9מר גבאי יצחק.
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.10מר רחמים לביא.
================================================
)מדברים ביחד(
משה ארז:

יגאל אתה מעמיד במועצה  10דירקטורים ,תקשיב ,אתה שומע 10
דירקטורים ואחרי זה שפניץ פסלו את אביבה ואותי ,עכשיו מה קורה,
אנחנו העלינו בהצבעה את השמות שלנו ,שפניץ פסל ,וגם לא נעים שעברו
פה  10שמות ואתה יודע ש 5-נפסלו ,זו לא רכילות .קודם תעבור את שפניץ,
זו דאגה.

יגאל הררי:

אני אלך עם זה לבית משפט ,אתה תרשום את זה בפרוטוקול .אתה יודע
למה? כי אתם צוחקים עלי .אתם צוחקים עלי ,אתה יודע במה? אתה נותן
לי פה את האפשרות להצביע למשהו שאני בעדו ואתה מעמיד את ההצבעה
נגד.

משה ארז:

אתה הצבעת נגד כי אתה מבקש לעשות רק בלגן .אתה לא מבין שום דבר.

)מדברים יחד(
ו.

אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס המגן בבנק הפועלים סניף 678
בדרך מגדיאל.

ניצה משה:

בואו לסעיף האחרון ונסגור את הישיבה .רבותי .מי בעד אישור פתיחת
חשבונות חדשים לבית ספר המגן בבנק הפועלים כפי שנרשם פה .מי בעד?
יגאל ,אביבה ,נדב ,ארז).....הצבעה הופסקה(

יחיאל דמארי :ארז אני מבקש לסדר את זה.
)מדברים יחד(
יפעת קריב:

אני מבקשת בנושא הקודם .אני מבקשת לבדוק האם) ..מדברים ביחד(

יפעת קריב:

אני רוצה לשאול שאלה ,אני מבקשת ממר סולברג העורך דין שיבדוק אם
צריך רוב מיוחד לאישור דירקטוריון בגלל שיש פה גם נושאים תקציביים.
בסופו של דבר יהיו פה חמישה מול שלושה ,אז אני מבקשת שתבדוק את
זה.

ירון סולברג:

מה זה קשור להצבעה.

יגאל שמעון :הוא יבדוק וייתן לך תשובה .תודה רבה) .מדברים ביחד(
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אני שואלת שוב ,האם הצבעה עבור דירקטוריון שיקבל ביטוי.

ירון סולברג :אני לא אענה לך עכשיו כי אין טעם ,אז תפני בנפרד ואני אתן לך תשובה.
אי אפשר שכל אחד ייקח שאלה להעביר ,אני לא מנהל פה....
יחיאל דמארי :היא רוצה לרשום את זה בפרוטוקול.
ירון סולברג :תפני ) ...מדברים ביחד(
יגאל שמעון:

אמיר אתה רוצה משהו?

ניצה משה:

מה בקשר לחשבונות ,אמיר? אפשר להעלות להצבעה? מי בעד פתיחת
החשבונות כפי שהוגשו כאן בסעיף ו ,בית ספר מגדיאל ,פתיחת חשבון
רשות וחשבון הורים? מי בעד?

הצבעה:
 8בעד :יגאל שמעון ,אביבה גוטרמן ,יחיאל דמארי ,נדב דואני ,משה ארז,
גדעון סעדי ,יגאל הררי ,יפעת קריב.
 1נמנע :אמיר כוכבי.
אין מתנגדים.
החלטה מס' :81/10
מועצת העירייה מאשרת אישור פתיחת חשבונות חדשים לביה"ס המגן בבנק
הפועלים סניף  678בדרך מגדיאל כדלקמן- :
 .1חשבון רשות :ע"ש "עיריית הוד השרון בי"ס "המגן":
מורשי החתימה :
מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום ת"ז ,054952304
מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ת"ז .032431025
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור בצרוף חותמת
ביה"ס ,ותחייב את חשבון ביה"ס.
 .2חשבון "הורים :ע"ש "עיריית הוד השרון חשבון הורים ביה"ס
"המגן".
מורשי החתימה:
מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום ת"ז ,054952304
מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ת"ז .032431025
ו/או יו"ר ועד הורים מר מירום שיף ת"ז .022806004
חתימת מנהלת ביה"ס הגב' אורנה באום מחייבת את צירוף
חתימתה של מזכירת ביה"ס הגב' ורדית בן-דור ,או צרוף חתימתו
של נציג ועד ההורים מר מירום שיף בצירוף חותמת ביה"ס ,תחייב
את חשבון ביה"ס.

 -הישיבה נסגרה -

ישיבת מועצת עיר שלא מן המניין מס'  12/10מיום 16.8.10

-------------------------ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה

-------------------------יגאל שמעון
סגן מ"מ ראש העירייה
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