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נוכחים:
מר חי אדיב

-

מר יגאל שמעון

-

מר חיים שאבי

-

הגב' כנרת אלישע כהן -

ראש העירייה
מ"מ וסגן ראש העירייה
סגן ראש העירייה
המשנה לראש העירייה וחברת המועצה

מר משה חנוכה

-

הגב' תקוה גלם

-

מר יגאל הררי

-

חבר המועצה

מר אופיר טואיל

-

חבר המועצה

מר אביאל אברמוביץ -

חבר המועצה

חבר המועצה
חברת המועצה

הגב' עדי ברמוחה

-

חברת המועצה

מר אמיר כוכבי

-

חבר המועצה

מר מאיר חלוואני

-

חבר המועצה

מר נדב דואני

-

חבר המועצה

נעדרו מהישיבה:
מר יואב רוזן

-

סגן ראש העירייה

הגב' אביבה גוטרמן

-

חברת המועצה

הגב' יעל ברזילי

-

חברת המועצה

מר נוה גור

-

חבר המועצה

משתתפים:
גב' חנה גולן

-

מנכ"לית העירייה

מר ירון סולברג

-

היועמ"ש לעירייה

גב' ניצה משה

-

מרכזת ישיבות המועצה

מר איל מימון

-

גזבר העירייה
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 .1העברות מסעיף לסעיף תקציב 2016
 .2שינוי מקורות מימון בתב"ר :תב"ר מס'  – 1332מעונות יום ע"ס .₪ 14,000,000
הקטנה משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה מ  ₪ 8,670,000ל . ₪ 7,867,500
הגדלה קרן פיתוח מ  ₪ 5,330,000ל . ₪ 6,132,500
בניית שלושה מעונות יום  :הדרים,יאיר שטרן,שביל התיכון.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 6,132,500משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה – . ₪ 7,867,500
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  14מיום  – 2012/12/27סך ₪ 14,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –  , ₪ 5,330,000משרד התמ"ת . ₪ 8,670,000
בניית ארבעה מעונות יום  :הדרים,יאיר שטרן ,שביל התיכון ואשכול.
 .3הגדלה ועדכון מקורות מימון בתב"ר :תב"ר מס'  – 1374פארק נחל הדר ע"ס ₪ 35,000,000
הגדלה מ  ₪ 35,000,000ל ₪ 50,000,000
הגדלה רשות מקרקעי ישראל מ  ₪ 2,250,000ל .₪ 8,250,000
הגדלה רשות ניקוז ירקון מ  ₪ 350,000ל . ₪ 850,000
המשרד להגנת הסביבה . ₪ 5,000,000
קרן קיימת לישראל .₪ 3,500,000
קרן פיתוח ללא שינוי.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 31,400,000משרד הבינוי והשיכון – ₪ 1,000,000
רשות מקרקעי ישראל –  , ₪ 8,250,000רשות ניקוז ירקון .₪ 850,000
המשרד להגנת הסביבה –  , ₪ 5,000,000קרן קיימת לישראל . ₪ 3,500,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 2015/12/23סך . ₪ 35,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  , ₪ 31,400,000משרד הבינוי והשיכון – . ₪ 1,000,000
רשות מקרקעי ישראל –  ,₪ 2,250,000רשות ניקוז ירקון .₪ 350,000
ישיבה מס'  13מיום  – 2015/10/28סך ₪ 35,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 31,750,000משרד הבינוי והשיכון – . ₪ 1,000,000
רשות מקרקעי ישראל – . ₪ 2,250,000
ישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/24סך . ₪ 35,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 34,000,000משרד הבינוי והשיכון – . ₪ 1,000,000
 .4בקשה להגדלת תב"ר :תב"ר  – 1401אולם ספורט מערב העיר  -השקמים ע"ס ₪ 8,500,000
הגדלה מ  ₪ 8,500,000ל . ₪ 12,000,000
ווינר הגדלה מ  ₪ 2,100,000ל  - ₪ 4,500,000הגדלה בסך ₪ 2,400,000
מפעל הפיס הגדלה מ  ₪ 3,400,000ל  - ₪ 4,500,000הגדלה בסך ₪ 1,100,000
סה"כ הגדלה ₪ 3,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 3,000,000ווינר –  , ₪ 4,500,000מפעל הפיס ₪ 4,500,000
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/23סך ₪ 8,500,000
מקורות מימון :קרן פיתוח –  ,₪ 3,000,000ווינר  , ₪ 2,100,000מפעל הפיס . ₪ 3,400,000
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 .5בקשה להגדלת תב"ר :תבר  – 1408פיתוח מתחם  1302ע"ס ₪ 10,000,000
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל . ₪ 60,000,000
סה"כ הגדלה ₪ 50,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/23סך ₪ 10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח .
 .6בקשה להגדלת תב"ר :תבר  – 1412פיתוח מתחם  10ע"ס ₪ 10,000,000
עדכון שם הפרויקט  -פיתוח מתחם 10+3
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל  30,000,000ש"ח .
סה"כ הגדלה ₪ 20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/23סך ₪ 10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח .
 .7בקשה להגדלת תב"ר :תב"ר  – 1422תשתיות ניקוז ברחבי העיר ע"ס ₪ 12,000,000
הגדלה מ  ₪ 12,000,000ל  30,000,000ש"ח .
סה"כ הגדלה ₪ 18,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/23סך ₪ 10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח .
 .8אישור תב"ר :תב"ר מס'  – 1453רכישת רכב טיאוט וטרקטור כיסוח ע"ס ₪ 750,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח ₪ 750,000
 .9אישור תב"ר :תב"ר מס'  – 1454פיתוח מתחם  1400ע"ס ₪ 50,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
 .10אישור תב"ר :תב"ר מס'  – 1455פיתוח מתחם  263ע"ס ₪ 10,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח
 .11אישור תב"ר :תב"ר מס'  – 1456ביה"ס יסודי מזרח העיר ע"ס ₪ 25,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – , ₪ 12,5000,000משרד החינוך .₪ 12,500,000
 .12אישור תבר :תבר מס'  – 1457חווה חקלאית ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –, ₪ 2,5000,000משרד החינוך ₪ 2,500,000
 .11אישור תב"ר :תב"ר מס'  – 1458אולם ספורט ביה"ס המגן ע"ס ₪ 8,500,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ,₪ 4,000,000ווינר –  ₪ 2,100,000מפעל הפיס ₪ 2,400,000
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פרוטוקול
חי אדיב:

רבותיי ,ערב טוב ,אני רוצה להתחיל בכמה עדכונים וברכות .אז ראשית אני רוצה
לברך את אמיר כוכבי ,נולדה לו בת ,מזל טוב בשם החברים פה.

נדב דואני:

מזל טוב.

חי אדיב:

יגאל הררי נולדה לו נכדה .מזל טוב.

נדב דואני:

איזה יגאל? למי נולד?

יגאל הררי:

לבת שלי.

חי אדיב:

לצערנו הרב ,אבא של איציק בן דור מנהל רשות הספורט נפטר בן  .95שנגיע כולם
לגיל הזה.

נדב דואני:

.94

חי אדיב:

אנו משתתפים בצערו.
כמו כן ,ביום שישי האחרון רבותיי ,היה מרוץ של כ 7-אלפים משתתפים .לפחות
 2,500אם לא יותר תלמידים מהוד השרון השתתפו במרוץ .מרוץ מדהים.

עדי ברמוחה :וחברת מועצה שרצה.
חי אדיב:

לא באת לעדכן אותי.

מאיר חלוואני :היא לא באה להצטלם.
עדי ברמוחה :לא אותך אבל עדכנתי.
חי אדיב:

למה לא באת להצטלם? למה לא באת?

עדי ברמוחה :אני בורחת מצילומים.
חי אדיב:

הגיע הזמן באמת להגיד תודה רבה לאיציק בן דור ולכל הצוות המקצועי שלו ומי
שליווה ,גם בחזות העיר ,גם בארגון מה שהיה ,בהחלט ראוי .כל תושבי החוץ שבאו
לפה ,בירכו על המהלך הזה וזה בהחלט לא מובן מאליו .היום בערב חנכנו את רחוב
הרב שלום נגר בשכונת נווה נאמן בשכונה שבה הוא התגורר וגם בנה שם בית כנסת.

עדי ברמוחה :למה לא קיבלנו הזמנה?
חי אדיב:

ועל כך יישר כוח.

עדי ברמוחה :למה לא קיבלנו הזמנה?
חי אדיב:

כולם קיבלו.

עדי ברמוחה :אני לא ראיתי.
חי אדיב:

אין פה,
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(מדברים יחד)
חי אדיב:

כדי שלא תגידו שלא קיבלתם ,ביום שישי הזה אנחנו חונכים עוד גינת כלבים בפארק
עתידים .אתם מוזמנים לחנוך .יש גם אימוץ לכלבים ,אתם מוזמנים גם להשתתף.
אם אני לא טועה יש לך גם כלב ,לא?

מאיר חלוואני :יש לי כלבה והיא היחידה שרצה אלי כשאני בא הביתה ויותר מהכול ,זה אחד לא
קשור לשני .הזמנה לחנוכת הרחוב על שם הרב נגר לא קיבלנו.
חי אדיב:

בהחלט,5.1 .

יגאל הררי:

אל תענה מאלץ.

יגאל שמעון :הוא ענה ,מה אתה רוצה.
חי אדיב:

לא שמעתי.

יגאל הררי:

אפשר לבדוק אם ניצה,

חי אדיב:

שמה?

יגאל הררי:

אם מישהו לא קיבל,

מאיר חלוואני :ידענו להצביע על זה פה בשמחה.
יגאל הררי:

אף אחד,

מאיר חלוואני :על שם הרחוב.
עדי ברמוחה :אני לא קיבלתי.
יגאל הררי:

אני מבטיח לך דבר אחד ,שראש העיר לא אחראי על זה שלא קיבלת.

מאיר חלוואני :אני לא אמרתי שהוא אחראי.
חי אדיב:

אני חושב ש,

יגאל הררי:

אני חושב שאת צריכה לבדוק את זה.

ניצה משה:

אני אבדוק.

מאיר חלוואני :היינו מגיעים.
חי אדיב:

אם הייתה תקלה ,נעדכן אתכם עוד פעם.

עדי ברמוחה :אני הייתי מגיעה.
חי אדיב:

בכל אופן ב ,5.1-אל תגידו שלא אמרתי ,אנחנו במסגרת פרויקט החממות שאנחנו
עושים בכל רחבי העיר ,זה ביוזמתו של חנוכה ,אנחנו חונכים את החממה
הטכנולוגית ,את הפעילות של סטארט אפים לחבר'ה צעירים לפי גיוס ואחרי גיוס.
בהחלט יש כבר ביקוש והיענות מדהימה של חבר'ה מצוינים .אתם מוזמנים לבוא
לחנוך יחד איתנו ,יישר כוח .יש עוד שמועה קטנה מעניינית ,עוד לא קיבלנו את כל
5
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הפרטים ,אבל בהחלט זכינו בפרס שנקרא "אחריות חברתית" .כשנקבל את הפרס
נדבר עליו ונשוחח עליו אבל זה בהחלט ראוי לציון ובכלל כלל המערכת בארגון .יש
שם כמה היבטים .נציג את זה בהזדמנות אחרי שנקבל את הפרס ,אבל כבר קיבלנו
הודעה שזכינו ואנחנו מוזמנים לטקס .אז תודה רבה וחג שמח לכולם .אני מזמין
את אופיר כמחזיק תיק החינוך הדתי להדליק ולברך על הנרות.
(מדברים יחד)
(הדלקת נרות חנוכה)
חי אדיב:

רבותיי ,רק משפט אחרון .תקציב  2017במהלך השבועות הקרובים ,אנחנו מקווים
להציג אותו למועצת העיר ונקווה שהכול יהיה בסדר.

עדי ברמוחה :אפשר לדעת מתי התאריך של הישיבה?
חי אדיב:

כנראה ,אם אני לא טועה ,בשבוע השני ,בסוף השבוע השני של חודש ינואר .יעדכנו
אתכם בהקדם ,אולי מחר.

יגאל הררי:

אחרי שהמשלחת חוזרת.

חי אדיב:

פלוס מינוס  18לינואר.

יגאל הררי:

אחרי שהמשלחת של חברי המועצה חוזרת.

חי אדיב:

מתי היא חוזרת?

יגאל הררי:

ב ,16-לא?

ניצה משה:

טוב ,ערב טוב לכולם.

חי אדיב:

תודה רבה לכם.

ניצה משה:

אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין .22/16

סעיף  - 1העברות מסעיף לסעיף תקציב 2016
ניצה משה:

על סדר היום סעיף ראשון :העברות מסעיף לסעיף תקציב  .2016קיבלתם את
העדכון שמספרו  .4הוצאתי איזשהו עדכון חדש נוסף במייל .בבקשה.

יגאל שמעון :כן ,חברים ,התייחסות.
עדי ברמוחה :כן.
יגאל שמעון :בבקשה.
עדי ברמוחה :היות ואנחנו ,אני לא נוכחת בוועדת הכספים אז יש לי כמה שאלות .ארנונה הכנסות
מותנה ,למה זה ירד בסופו של דבר?
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איל מימון:

אנחנו הקצבנו בתקציב אחוזי גבייה של  91אחוזים בתקציב הרגיל ועוד הכנסות של
עוד  2מיליון שקלים על  93אחוז במידה שנצליח להגיע ל 93-אחוז.

עדי ברמוחה :כמה אחוזי גבייה אנחנו עומדים היום?
איל מימון:

 91.5שזה גבוה מהיעד שהצבנו לעצמנו .במותנה אמרנו יהיה ,אנחנו כמובן נוסיף
כנגד הכנסות נוסיף גם פעולות .אגב ,בסופו של דבר אנחנו מסיימים את השנה בגידול
לעומת התקציב המקורי שעשינו ,אבל לא הגידול הזה .זאת אומרת המותנה הוא
מותנה.

עדי ברמוחה :אבל זה עדיין לא סוף שנה ,הרי יש כאלה ש,
איל מימון:

אנחנו יודעים שאנחנו לא ננצל את המותנה ,לא נגיע וזה גם לא משנה .גם אם עכשיו
נגבה עוד כסף ,בשבוע האחרון אנחנו לא  ..על שום הוצאה נוספת כך שסתם כהערה
כללית לגבי כל ניוד ה תקציבים שנעשים כרגע ,הרי אנחנו במהלך השנה כבר עשינו
מספר מהלכים ,זה כבר הניוד בעצם הרביעי והאחרון ,שבעצם מיישר את הפעילות
שהייתה בפועל לתקציב .זאת אומרת אנחנו מתיישרים כאן .אם הסתכלתם ככה
לעומק אתם תוכלו לראות שרוב הסעיפים כאן זה או ביטולים של תקציבי כוח אדם
שלא מומשו ושלא ימומשו מן הסתם כי אנחנו כבר בסוף שנה .זה מצד אחד ראינו
הכנסות מאוד גדולות ,הוצאות מאוד גדולות בגין "עוז לתמורה" במערכת החינוך
שהתחילו בספטמבר ,כנגד זה יש הוצאות וכנגד זה יש הכנסות .אנחנו פשוט מיישרים
את התקציב או את הביצוע בפועל לתקציב וזה בעצם המהלך שסוגר את תקציב
שנת .2016

עדי ברמוחה :או קיי ,בנוסף אני רואה פה הכנסות משמירה וביטחון אגרה .אני מבינה שזה גדל
בפועל?
איל מימון:

איפה ,באיזה סעיף? תגידי לי את השורה.

עדי ברמוחה 220 :בתקבולים.
איל מימון:

שורה ?220

עדי ברמוחה :לא ,לא,
מאיר חלוואני :לא ,לא ,שורה .6
עדי ברמוחה :שורה .7
מאיר חלוואני.7,7 :
איל מימון:

שורה  .7קיבלנו מענק .כן ,קיבלנו מענק ממשרד ה,

עדי ברמוחה :לא ,כי רשום בצד עדכון לפי צפי בפועל .אז ה 200-הגדלה זה מענק שהתקבל?
7
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איל מימון:

בשמירה וביטחון?

עדי ברמוחה :כן.
איל מימון:

לדעתי כן .רגע ,זה הגבייה ,זה גבייה בפועל.

עדי ברמוחה :אז זה מה ששאלתי.
איל מימון:

סליחה ,טעיתי.

עדי ברמוחה :אז זה גבייה בפועל.
איל מימון:

אבל גם היו לנו הגדלות מתקציבי ממשלה.

עדי ברמוחה :ראיתי את זה ,ראיתי .איפה שהייתה הגדלה ראיתי עכשיו.
איל מימון:

לא ,אני פשוט לא זכרתי מאיזה סעיף זה.

עדי ברמוחה :יש פה עדכון לפי צפי בפועל הכנסות ממשרד החינוך בהשתתפות ממשלה בגני טרום.
איל מימון:

איזה שורה? רק תגידי לי את השורה.

מאיר חלוואני.13 :
איל מימון:

שורה .13

עדי ברמוחה :אני רואה ,אצלי עכשיו אני רואה .איך זה קטן? אני רוצה להבין.
יוליה מרקובסקי :סליחה ,קטן זה לפי התקצוב .יש תקן שמשרד החינוך מממן בעצם,
עדי ברמוחה :מי את בבקשה?
איל מימון:

יוליה.

עדי ברמוחה :אני לא מכירה.
איל מימון:

יוליה מרכזת את תקציב העירייה .היא מחליפה של זהבית .זהבית פרשה לפני כשנה
בערך ,פחות קצת.

יוליה מרקובסקי :פחות.
איל מימון:

יוליה ממלאה את התפקיד.

עדי ברמוחה :או קיי.
דובר:

יוליה מה?

יוליה מרקובסקי :מרקובסקי.
עדי ברמוחה :אז התחלת להגיד ,כן?
יוליה מרקובסקי :התחלתי להגיד שזה בעצם ההשתתפות של משרד החינוך בשכר לימוד לגני ילדים
טרום חובה והקיטון זה בעצם הופיע בפועל של שנת הלימודים החדשה .זה לפי
הילדים שיש במסגרת של טרום חובה לעומת מה שתוקצב הצפי שהיה.
עדי ברמוחה :זאת אומרת מספר הילדים היה נמוך יותר?
8
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יוליה מרקובסקי :הצפי ,כן,
איל מימון:

לעומת הצפי.

יוליה מרקובסקי :על צפי נבנה התקציב.
עדי ברמוחה :או קיי .יש פה בשורה  10הכנסות שונות .מה נכנס תחת הכנסות שונות?
יגאל הררי:

שיגעת אותנו.

עדי ברמוחה :יגאל הררי,
יגאל הררי:

תלכי לפי הסדר.

עדי ברמוחה :אתה צודק.
יגאל הררי:

אני לא כמוך זריז.

עדי ברמוחה :אתה צודק.
יוליה מרקובסקי :אני אשמח להעביר את הפירוט יותר מאוחר .כרגע אין לי בשלוף .אבל בדרך כלל
בהכנסות שונות זה יכולות להיות הכנסות גם,
עדי ברמוחה :יש הגדלה בהכנסות שונות  64אלף שקלים.
יוליה מרקובסקי :נכון.
עדי ברמוחה :אז,
יוליה מרקובסקי :אז הכנסות שונות זה בדרך כלל או שזה מדובר על הכנסות חד פעמיות ,לדוגמה,
שוב ,אני אעביר את הפירוט כמובן יותר מאוחר דרך ניצה ,מחר ,ביום ראשון .זה
יכול להיות אם מכרנו איזה ,סתם לדוגמא ,רכב ,שיש לנו כמה רכבים של העירייה
וקיבלנו איזושהי תמור ה והייתה לנו מכירה של אחד הרכבים השנה ולכן זה נכנס
לכאן .אז יכול להיות שזה חלק מזה ,יכול להיות שעוד דברים.
עדי ברמוחה :אז אני אשמח לקבל את הפירוט,
יוליה מרקובסקי :בוודאי.
עדי ברמוחה :שורה  ,10הכנסות שונות.
יוליה מרקובסקי :בוודאי.
עדי ברמוחה :אני עוברת לשורות  25ו 25 .26-מיזם ישראל נגלית לעין .מה זה?
איל מימון:

 3אלפים שקל?

עדי ברמוחה :כן.
יוליה מרקובסקי :זה מיזם חינוכי .להגיד בדיוק את המהות שלו ,אני,
אמיר כוכבי :מיזם תרבות שהיה בספרייה.
עדי ברמוחה :איך?
9
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אמיר כוכבי :תרבות שהיה בספרייה ,תמונות ,עניינים ,היתה עוצרת ,על תערוכה.
חיים שאבי:

המיזם הזה הוא מיזם של ראש הממשלה.

איל מימון:

ישראל נגלית בעין .מה זה המיזם הזה.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :הנה ,הוא אומר .אז רגע ,הוא מסביר ,הוא מסביר.
יגאל שמעון :הוא הסביר.
עדי ברמוחה :הוא הסביר.
יגאל שמעון :הוא הסביר כבר.
עדי ברמוחה :הוא הסביר.
יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :דמי שימוש עמותות ספורט ,אני רואה תוספת של  150אלף שקלים .למי זה ניתן?
לאיזה עמותה?
יוליה מרקובסקי :זה כל העמותות ספורט .יש פה גם כדורסל ,גם כדורעף.
עדי ברמוחה :איך החלוקה?
יוליה מרקובסקי :מה החלוקה?
עדי ברמוחה :כן.
יוליה מרקובסקי :אני יכולה להעביר לך גם.
עדי ברמוחה :אז גם את זה אני מבקשת.
נדב דואני:

השאלה היא אם החלוקה היא יחסית .השאלה היא אם החלוקה היא חדשה לגמרי.

יוליה מרקובסקי :לא ,החלוקה זה לפי השעות שימוש בפועל.
נדב דואני:

לפי החלוקה הקודמת?

יוליה מרקובסקי :זה לפי ה ,זה לפי השימוש שנעשה לאורך שנת  2016בפועל.
מאיר חלוואני :במתקני הספורט?
יוליה מרקובסקי :כן.
נדב דואני:

לא הבנתי.

יוליה מרקובסקי :השימוש באולמות ספורט של העירייה על ידי העמותות.
נדב דואני:

זה סבבה ,אבל כתוב שאת נותנת להם ,יש שיטה לחלק את הכסף .נכון?

איל מימון:

לא ,זה תקבולים של העירייה.

יוליה מרקובסקי :זה תקבולים.
נדב דואני:

זה תקבולים?
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יוליה מרקובסקי :כן.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

סליחה ,סליחה ,חשבתי ש,

יוליה מרקובסקי :זה כל השימוש באולמות ספורט.
עדי ברמוחה :כן .אני חייבת רגע משהו ,לפני שאני ממשיכה ,משהו שמאוד הפריע לי בעין ואנחנו
דיברנו על זה כבר ,חי זה דווקא אליך ,דיברנו על זה בתקציב הקודם ,השימוש
במילה מפגר .כבר לא קיים .ביקשנו להוריד את השימוש במילה מפגר .איל דיברנו על
זה.
מאיר חלוואני :זה בסעיף .41
עדי ברמוחה :זה לא רק סעיף  .41זה סעיף  41ו 42-ואתה ממשיך הלאה.
חי אדיב:

אין על זה ויכוח אבל זה ניסוחים של משרד הפנים.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,לא ,כבר יש שינוי בניסוח הזה.
דובר:

יש שינוי בחקיקה.

עדי ברמוחה :יש שינוי,
איל מימון:

לא ,אין בעיה.

עדי ברמוחה :ויש שינוי וכבר דיברנו על זה .אני עוברת ל,
איל מימון:

צרכים מיוחדים או משהו כזה.

עדי ברמוחה :כן ,אין שימוש יותר במילה מפגר.
איל מימון:

לא ,לא ,בסדר גמור .אני מקבל.

עדי ברמוחה :אני מבקשת הסבר לגבי סעיפים .99 ,98 ,97 ,96
איל מימון:

שנייה,

עדי ברמוחה :הלוואות ,הלוואות ,הלוואות.
איל מימון:

איזה ,איפה את?

עדי ברמוחה ,8 ,7 ,96 :ו.9-
איל מימון:

אה ,הקטנה,

עדי ברמוחה :כן.
איל מימון:

אז ככה ,יש לנו ,לעירייה יש הלוואות,

עדי ברמוחה :כן.
איל מימון:

והלוואות האלה חלקן צמודות למדד.

עדי ברמוחה :נכון.
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איל מימון:

והמדד השנה היה שלילי ,זה מה שיצא לנו ,חיסכון בהחזרים או ביתרות של
ההלוואות.

עדי ברמוחה :אי אפשר עם הרעש הזה מסביב .כן?
איל מימון:

אז אני מניח שזה רוב הסכום ,פשוט אנחנו חיים בסביבה של אינפלציה שלילית
בשנתיים האחרונות.

מאיר חלוואני :זה מאותה קרן פיתוח?
איל מימון:

סליחה?

מאיר חלוואני :זה קרן פיתוח?
איל מימון:

כן ,זה העברות שאנחנו מבצעים מקרן פיתוח לצורך פירעון דרך התקציב השוטף,
אבל כן ,זה קרן פיתוח בסופו של דבר.

עדי ברמוחה :אני חייבת לציין ,חנה ,הקטנה אצלך בלשכה של  290אלף שקלים ,אני מקווה שאפו
ואני מקווה שנראה את זה גם בתקציב.
איל מימון:

איפה זה?

עדי ברמוחה :אם אתה לוקח וסוכם את כל הסעיפים של  50עד ,54
איל מימון:

אה ,או קיי,

עדי ברמוחה :זה הקטנה של  290אלף שקלים ,זה אומר שזה אפשרי .יש מה ללמוד.
חי אדיב:

על מה את מדברת?

עדי ברמוחה :על הקטנה.
חנה גולן:

בהגדרות.

עדי ברמוחה :בסדר ,אבל עדיין.
חי אדיב:

של מה? מה זה הקטנה?

משה חנוכה :לשכת מנכ"לים הורידו והעבירו למקומות אחרים.
איל מימון:

כן ,זה תקן מסוים שלא מומש בלשכת מנכ"ל.

נדב דואני:

היא אמרה מילה טובה חבר'ה,

עדי ברמוחה :זה אומר שזה אפשרי.
נדב דואני:

היא אמרה מילה טובה .למה סנסציה.

חנה גולן:

לאגפים אחרים.

נדב דואני:

הם פשוט התבלבלו ,לא הבינו איך זה הסתדר.

עדי ברמוחה :כן ,קשה.
איל מימון:

לא ,לא הבנתי את השאלה פשוט.
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עדי ברמוחה :לא הייתה שאלה .הייתה הערה.
חי אדיב:

אתם צריכים אפילו לדרוש את זה.

עדי ברמוחה :אני ,אם לא שמת לב ,זה דרישה שלי.
חי אדיב:

כדי שיוכל באמת באמת  ..גם לשוטף וגם למקרה חירום.

עדי ברמוחה :סימן שאפשר להזיז.
חי אדיב:

לא קל.

עדי ברמוחה :לא קל ,אף אחד לא אמר שלא קל אבל קשה יש בלחם וגם אותו אנחנו אוכלים .סעיף
,110
איל מימון:

.110

עדי ברמוחה :ניקוי רחובות ,טיאוט רחובות ,הגדלה ב 1.300-מיליון .אני מבינה שזה שינוי לשיטת
רכישת אמצעי ניקיון פיילוט ו?
יוליה מרקובסקי :בחודשים יולי עד אוקטובר בעצם בוצע שינוי לתקופת פיילוט שמשיט על 4
חודשים ,שבדרך כלל המחלקה של ניקוי רחובות עבדו לפי תוכנית עבודה של חלוקה
של העיר לאזורים מבחינת הקילומטראז' והקבלן היה מקבל תוכנית עבודה כמה
קילומטר הוא עושה כל יום .עכשיו ,בחודשים האלה של יולי עד אוקטובר בוצע שינוי
וה שינוי בוצע לרכישה .לדוגמה לקחנו מכונת טיאוט עם צוות עובדים והמחלקה
בעצם ניהלה אותו מבחינת הניקיון .זה שהוא הלך וניקה  10קילומטר והלך הביתה,
או שנח על הדש ,אלא לקחו  8שעות ,לקחו מפה לשם מפה לשם .כמו שאת הולכת עם
המטאטא .זה המסקנה הגענו לזה שזה הביא להגדלה בעלויות .מצד שני זה גם הביא
לשדרוג בשירות שניתן לתושב.
עדי ברמוחה :אם זה הביא לעלויות ,אז איך אנחנו רוכשים עכשיו רכב כזה ,אם זה מביא לעלייה?
הרי יש ,אנחנו נראה בתב"רים שיש בקשה לתב"ר לרכישת רכב,
יגאל הררי:

לא ,אבל לא שמעת אותה עד הסוף .המסקנה הסופית שנכון שיש עלייה והוצאה אבל
יש גם עלייה בשירות.

יוליה מרקובסקי :נכון.
יגאל הררי:

התייעלו ,יותר טוב לאזרח.

עדי ברמוחה :או קיי.
יגאל הררי:

זה המשך המשפט שלה שלא נתת לה לסיים.
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מאיר חלוואני :אגב ,הערת אגב ,אם הייתם מעבירים לחברי המועצה את הפרוטוקול של ועדת
הכספים,
יוליה מרקובסקי :הוא הועבר.
מאיר חלוואני :כן? לא ,כי יוליה את זוכרת ,דיברנו על זה בכספים.
יוליה מרקובסקי :נכון.
יגאל שמעון :או קיי ,תודה .תודה רבה עדי.
עדי ברמוחה :רגע ,יש עוד דבר.
נדב דואני:

יש לה עוד שאלות.

יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :אני קצת לא מבינה ,מה קשור הגרעין התורני למאור רחובות?
יגאל הררי:

באיזה סעיף את?

איל מימון:

איזה סעיף?

עדי ברמוחה :סעיף  .142כתוב פה מאור רחובות חברת החשמל.
איל מימון:

כן ,מה הבעיה?

עדי ברמוחה :לא יודעת ,רשום למטה פעילות גרעין תורנים לשנים כנגד הכנסות ממשרד השיכון.
יגאל הררי:

איפה את?

חי אדיב:

איזה מספר?

עדי ברמוחה :אמרתי ,סעיף .142
יוליה מרקובסקי :הסעיף של הוצאת מאור רחובות הוא עודכן קודם כל לפי הביצוע בפועל .את
רואה שם גם בהמשך המשפט רשום עדכון לפי ביצוע בפועל .אז קודם כל הוא עודכן
ומה שהיה חשוב,
עדי ברמוחה .. :לפי ביצוע בפועל.
יוליה מרקובסקי :כן ,ומה שהיה חשוב לי לציין שבסעיף אחד האחרים את רואה תוספת של  50אלף
שקל ,תיכף אני אמצא לך את השורה ואני אפנה אותך אליה בדיוק ,שיש לנו תוספת
של  50אלף שקל בהוצאות של הגרעין התורני .מה בעצם ה 50-אלף שקל האלה?
בשנת  ,2015בתחילת שנת  2015התקבלה ,התקבל איזשהו קול קורא ממשרד השיכון
לתוכנית שהעירייה העבירה לגרעין תורני לעשות איזושהי פעילות במסגרת העירייה,
ומשרד השיכון החזיר את העלויות של הפעילות הזאת.
עדי ברמוחה :הבנתי.
יוליה מרקובסקי :עכשיו ,ההחזרה הייתה השנה והתקצוב היה שנה שעברה.
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עדי ברמוחה :הבנתי.
יוליה מרקובסקי :היה פה איזה מין שיפטינג כזה בין השנים,
עדי ברמוחה :או קיי,
יוליה מרקובסקי :ולכן  ..לצורך ה,
עדי ברמוחה :אני לא רואה דרך אגב את ה,
יוליה מרקובסקי :עוד רגע ,אני כבר ,כן ,אני אפנה אותך .רק שנייה.
יגאל שמעון :אני חושב ,רק הערה ,בוועדות הכספים כשמדובר בנושאים כלליים ,אני חושב שכן
רצוי שכל החברים שירצו יבואו.
נדב דואני:

הם לא נותנים.

עדי ברמוחה :אתה מוזמן ל,
יגאל שמעון :לא ,לא ,אל תגיד לא.
עדי ברמוחה :אנחנו א' לא מוזמנים,
(מדברים יחד)
נדב דואני:

רגע ,רגע ,רגע ,חיים ,חיים ,שאלה ,יגאל שאלה .יש ישיבה בשבוע הבא בוועדת כספים
על התקציב.

חיים שאבי:

יעשו הצגה שם והצגה פה.

נדב דואני:

חיים ,חיים,

חיים שאבי:

אז בוא נשאיר אותם פה.

נדב דואני:

חיים ,חיים ,יש ישיבה בשבוע הבאבשבוע,

יוליה מרקובסקי 256 :זה ההגבלה.
נדב דואני:

חברי מועצה שאינם חברים בוועדת כספים יכולים להגיע להשתתף?

יגאל שמעון :הנה ,היושב ראש פה,
נדב דואני:

אתה הצעת .זאת הצעה שלך.

חיים שאבי:

אתם יכולים עם בקשה מראש ונשקול אותה.

נדב דואני:

למה שלא תאשר אותם מראש עכשיו? זה אבודים ספציפיים .הנה מראש אני אומר
יגיעו לך בקשות.

יגאל שמעון :אמר לך תגיש בקשה.
נדב דואני:

לא ,אבל זה למרוח אותי.

יגאל שמעון :לא ,לא,
נדב דואני:

אני כבר מכיר את השיטה.
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יגאל שמעון :חיים שאבי,
נדב דואני:

יש שבוע הבא ועדת כספים בנושא התקציב .האם חברי מועצה ,אני חבר ועדה ,האם
חברי מועצה שאינם חברים בוועדה,

עדי ברמוחה :זה יחסוך לכם ,זה יחסוך לכם את השש שעות בישיבת התקציב.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

נעשה ,אני מבטיח לך,

יגאל הררי:

 ..שעכשיו נזכרתי.

נדב דואני:

רגע ,מראש אתה מאשר את זה?

יגאל הררי:

לא.

נדב דואני:

חיים ,אתה מראש מאשר?

חיים שאבי:

לא מאשר .הם באו בשביל להפריע באותו זמן.

נדב דואני:

מי זה יושב ראש ועדת הכספים?

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אני חבר בוועדה ,אני לא צריך להבטיח כלום.

יגאל הררי:

חיים ,המטרה בפעם הקודמת שנתנו שנה שעברה,

יגאל שמעון :תן לה לסיים.
עדי ברמוחה :אתה ממהר?
יגאל הררי:

שהם ישבו ,וכל אחד יש לנו שאלות.

נדב דואני:

תן לה לסיים .לאן אתה רץ.

יגאל הררי:

ואז הם ישבו וטחנו לנו את הזמן.

חיים שאבי:

נכון.

נדב דואני:

תן לה לסיים.

יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :יגאל ,אתה רק מתלונן .אני רק שומעת אותך מתלונן.
יגאל הררי:

אני רק מזכיר לו.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אתה רק מתלונן.
יגאל הררי:

אני רק מזכיר לו.

נדב דואני:

זה מה שנקרא אוי אוי אוי?

ניצה משה:

אפשר להמשיך?

עדי ברמוחה :כן.
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יגאל שמעון :או קיי.
עדי ברמוחה :סעיף  ,221תגבור ושיפורי למידה .מה ,ירד?
איל מימון:

?221

עדי ברמוחה :כן .יש הקטנה של  200אלף שקלים .ממה זה נובע?
יוליה מרקובסקי :על ניצול בפועל בצפי ,הניצול בפועל היה יותר נמוך מהצפי.
חנה גולן:

מהתקצוב.

יוליה מרקובסקי :מהתקצוב.
איל מימון:

מהתקצוב.

יוליה מרקובסקי :מהצפי לתקצוב.
אמיר כוכבי :מה זה הסעיף הזה? זה תוכנית ספציפית זה מה?
חי אדיב:

רבותיי שנייה ,משפט אחד .תגבור ,יש תקציב ,יש ילדים .לפעמים יש יותר ילדים ,יש
לפעמים פחות .יש צרכים יותר ,תלוי בילדים ,תלוי ב ,אין לך שליטה מלאה .יש
שליטה של  90 ,80אחוז .לכן אנחנו מקזזים את זה .במקרה הזה היה ניצול פחות,
יחד עם זאת גם אחוזי הבגרות עלו אם אתם לא יודעים .הממוצע מגיע כמעט ל.90-

עדי ברמוחה :איך ידעתי שזה יגיע לזה בסופו של דבר.
חי אדיב:

יחד עם זאת ,עדיין יש לנו מה לעשות .יש כל מיני רעיונות חדשים .אשמח לעדכן
אתכם בהמשך.

עדי ברמוחה :אני ,אני,
חי אדיב:

אבל,

עדי ברמוחה :השאלה הזאת לא באה משום מקום .השאלה הזאת באה כי בשנים קודמות רק
העברנו מיליון שקלים ועוד מיליון שקלים,
חי אדיב:

נכון ,נכון .כשהתחלנו לפני  12שנה,

עדי ברמוחה :ואתה רואה,
חי אדיב:

השקענו כמה מיליונים,

עדי ברמוחה :מי החברה?
איל מימון:

י.א .דעת.

חי אדיב:

 54/56אחוז היו הבגרויות... .סליחה ,פחות או יותר – נעדכן בהתאם.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אני מדברת על השנתיים האחרונות שהיו,
חי אדיב:

טוב ,מאחר ויש לי את הנתונים הסטטיסטיים .....נציג בהמשך.

עדי ברמוחה :בשנתיים האחרונות ,אם תסתכלי בספר התקציב ,התקצוב הולך ופוחת.
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חי אדיב:

ואחוזי הבגרות עולים.

יוליה מרקובסקי :זאת השנה הזאת רק ,שנים לפני כן עלה.
עדי ברמוחה :זה העברות מסעיף לסעיף,
חי אדיב:

או קיי,

עדי ברמוחה :אני זוכרת בוודאות.
אמיר כוכבי :יוליה ,הסעיפים שם  ,221 ,220זה אותו שם סעיף אבל זה לא אותו מספר .אז מה
ההבדל ביניהם?
יוליה מרקובסקי :כן ,אחד זה השכר והשני זה הקבלן בחוץ בעצם שנותן את התגבורים .השכר זה
המורים שמקבלים שעות תגבור.
אמיר כוכבי :איפה ,בבית ספר?
יוליה מרקובסקי :ה.220-
נדב דואני:

במסגרת הפרויקט.

יוליה מרקובסקי :כן ,במסגרת הפרויקט.
אמיר כוכבי :אנחנו משלמים להם גם משכורת וגם שעות?
יוליה מרקובסקי :לא ,זה לא אותו הדבר.
נדב דואני:

למה לא לשלם פעמיים?

יוליה מרקובסקי :לא ,זה לא פעמיים.
אמיר כוכבי :זה פעמיים.
נדב דואני:

אז אמרתם לשלם למורים.

יוליה מרקובסקי :לא ,אבל מורים,
יגאל הררי:

לא מורים ש,

נדב דואני:

רגע יגאל ,לא שאלתי אותך.

יגאל הררי:

אבל,

נדב דואני:

לא שאלתי אותך ,אתה לא יודע את התשובה .אתה לא מקשיב .תן לה לענות.

(מדברים יחד)
יוליה מרקובסקי :זה גם מורים של הקבלן וגם מורים של בתי הספר .גם תקצוב ממשרד החינוך .יש
תקצוב שכל בית ספר מקבל שעות תגבור וזה בעצם השכר של המורים שמבצעים את
השעות תגבור .השכר כנגד זה יש לך גם הכנסה ממשרד החינוך.
אמיר כוכבי :אבל זה במסגרת אותו פרויקט או לא במסגרת אותו פרויקט?
יוליה מרקובסקי :לא ,זה התגבור.
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אמיר כוכבי :זה התגבור .יוליה ,במסגרת אותו פרויקט שני הסעיפים או לא?
יוליה מרקובסקי :זה אני לא ,לא כל כך יודעת להגיד לכם אם זה אותו ניהול ,אותו פרויקט .אני לא
כל כך .אין לי תשובה מקצועית לתת לכם.
אמיר כוכבי :אפשר תשובה ,הגזבר?
איל מימון:

...

חנה גולן:

לא ,אנחנו לא משלמים לפרויקט של הזכיין י.א .דעת ,לא משלמים עבור המורים שלו
כסף ,אלא יש קורס,

אמיר כוכבי :זה לא מה ששאלתי .אני שאלתי אם שני הסעיפים הם אותו פרויקט .אני לא שאלתי
למי משלמים מה .שני הסעיפים האלה הם אותו פרויקט?
איל מימון:

השאלה לאיזה תגבור זה מיועד?

אמיר כוכבי :כן.
איל מימון:

זה תגבור של מה? אני פשוט רוצה להבין את השאלה.

אמיר כוכבי :כן ,210 .סליחה 220 ,ו 221-שיש להם מספר סעיף תקציבי שונה,
איל מימון:

כן.

אמיר כוכבי :יש להם את אותו שם סעיף ,כל אחד מהם בסכום די מכובד ולכל אחד מהם יש גם ,..
איל מימון:

אז הראשון ,220

אמיר כוכבי :השאלה אם שני הסעיפים האלה משרתים את אותו פרויקט או לא.
איל מימון:

אני מניח שכן ,אני לא יודע להגיד ,רק שסעיף  220זה סעיף שכר ,כתוב שכר ישיר
למורים שנותנים תגבור לתלמידים .בסעיף  221זה תגבור שאנחנו נותנים לקבלן
שהוא עושה את העבודה הזאת .זאת אומרת יש שני ערוצים של תשלום .זה הפיצול.

אמיר כוכבי :השאלה אם זה שני פרויקטים נפרדים.
עדי ברמוחה :כי במכרז,
חנה גולן:

פרויקטים נפרדים.

נדב דואני:

פרויקטים נפרדים?

חנה גולן:

שני פרויקטים נפרדים .זה לא לאותו קבלן.

אמיר כוכבי :איך נקרא הפרויקט שמפעילים בתי הספר לבד בלי הקבלן?
יגאל שמעון :זה תקציב .זה לא ישיבת עבודה.
אמיר כוכבי :יגאל ,זה כמעט מיליון שקל .אני רוצה לדעת מה ,על מה מדובר.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :בוא נעשה דבר כזה .בכל נושא החינוך,
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(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אבל אתם רוצים לדעת מה קורה בחינוך?
אמיר כוכבי :לא .אני רוצה לדעת,
יגאל שמעון :אז בואו נדבר ,נדבר עכשיו כרגע,
אמיר כוכבי :על מה משולם הסעיף התקציבי הזה.
יגאל שמעון :אז אנחנו נעביר לך את זה בכתב .אין שום בעיה.
אמיר כוכבי :אז בשביל מה אנחנו מדברים פה על סעיפים?
נדב דואני:

בשביל מה יש מועצת עיר?

יגאל שמעון :מדברים על תקציבים.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :עכשיו ניתן לך הסבר על כל מערכת החינוך?
אמיר כוכבי :לא ,אם אומרים לי שאין תשובה אז אין תשובה עכשיו .בסדר.
יגאל שמעון :אין פה את מערכת החינוך פה.
אמיר כוכבי :יגאל ,אני לא,
נדב דואני:

יגאל ,אתה רוצה שגם נצביע בכתב?

אמיר כוכבי :קיבלתי .אתה דואג לזה?
יגאל שמעון :יכולתם לשאול את זה .אתם ועדת כספים.
אמיר כוכבי :אני לא בוועדת כספים.
יגאל שמעון :טוב.
אמיר כוכבי :וחיים שאבי לא מרשה לי להתקרב לוועדת הכספים.
עדי ברמוחה :יש לי עוד שאלה אחרונה.
יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :סקר נכסים ומדידות.
איל מימון:

באיזה שורה?

עדי ברמוחה :שורה  .340הקטנה של  1.5מיליון .מה ,זה לא התבצע ,כן התבצע? סיימנו?
איל מימון:

לא ,הסקר,

עדי ברמוחה :הסתיים?
איל מימון:

לא ,להפך ,לא ,הוא לא נעצר ,היתה לנו בעיה עם הקבלן שביצע את הסקר ועבודתו
הופסקה ,בעקבות זה שגם היו ליקויים שתהליך המדידה וגם הוא עצמו פשט רגל
והביע את רצונו להפסיק את הפרויקט ,ואנחנו יצאנו למכרז חדש לשלושה קבלים.
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אחד מהם כבר התחיל לעבוד .השניים האחרים אין לנו עדיין זוכים אבל המטרה היא
לח לק את העיר לשלושה אשכולות ,שכל קבלן יקבל אשכול בתוך מטרה לעשות את
הפרויקט הזה בבהירות ולגמור את זה בתקופה קצרה יחסית.
עדי ברמוחה :זאת אומרת אחרי ששילמנו חצי מיליון שקלים,
איל מימון:

הוא עשה עבודה כנגד זה.

עדי ברמוחה :הוא עשה עבודה,
איל מימון:

על אף  ..כנגד ביצוע עבודה אבל זה נעצר ,לכן הפרויקט לא מומש במלואו.

עדי ברמוחה :זאת אומרת שבתקציב  2017אנחנו נצטרך לראות  1.5מיליון.
איל מימון:

בוודאי.

עדי ברמוחה :או קיי.
יגאל שמעון :או קיי,
ירון סולברג :זה לא סקר.
איל מימון:

זה לא סקר .זה פרויקט מדידות.

יגאל שמעון :תודה רבה.
איל מימון:

זה לא סקר.

עדי ברמוחה :הם קראו לזה סקר נכסים.
איל מימון:

נכון אבל זו טעות.

יגאל שמעון :או קיי.
איל מימון:

המינוח זה ,זה לא מדגמי.

עדי ברמוחה :אז תרשמו.
יוליה מרקובסקי :אני אשנה.
איל מימון:

זה לא מדגמי.

יגאל שמעון :תודה עדי .נדב?
נדב דואני:

כן ,קודם כל לפני שאני מתחיל לדבר על הסעיף הזה ,אני רוצה לברך את קבוצת
הכדורגל של הוד השרון על זה שהם עושים עבודה נהדרת ,מתקדמים בליגה .מי שלא
יודע ,ב 6-בינואר יהיה להם משחק מול קריית שמונה ,זה בליגת העל .אני מקווה
שהמשחק יתקיים בהוד השרון .אם לא ,זה מכיוון שיש לנו מתקן רעוע שלא יכול
לארח פה משחקים כמו שצריך ,ובעיקר הבעיה היא שאין מקום לשבת .שחקנים,
יגאל ,אתה מגיע למשחקים כמעט באופן קבוע ,עדי מגיעה לא אחת.

עדי ברמוחה :הוא יושב לידי.
21

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  22/16מיום 28.12.16

נדב דואני:

אני מגיע .אין איפה לשבת .א נחנו גם בדרך כלל עומדים כדי שאנשים יוכלו לשבת .אז
קודם כל ,כל הכבוד לכדורגל שעושים עבודה נפלאה למרות כמעט אפס תמיכה
מעיריית הוד השרון .אני מסתכל על התקציב הזה ועל העברות מסעיף לסעיף ,אני לא
יכול להתעלם מהסיסמה שמופיעה,

יגאל שמעון :למה אתה משקר?
נדב דואני:

בכל מקום.

יגאל שמעון :למה אתה משקר?
יגאל הררי:

למה ,אבל אתה מפריע,

יגאל שמעון :אתה אומר שאין מקום.
נדב דואני:

למה? כמה מקומות יש בכדורגל?

יגאל שמעון :אני מכיר את האולם קצת יותר ממך.
נדב דואני:

את המגרש.

יגאל שמעון :את המגרש ,ויש שם,
נדב דואני:

כמה מקומות?

יגאל שמעון :כל המקומות,
נדב דואני:

טריבונה אחת.

יגאל שמעון :כל המקומות.
עדי ברמוחה :מה פתאום.
נדב דואני:

טריבונה אחת.

עדי ברמוחה :יגאל,
נדב דואני:

אתה תראה,

עדי ברמוחה :ישבנו ביום שישי,
חי אדיב:

מי שבנה את המקומות שבהם אתה יושב ומרכל ומשמיץ ,זה אני בניתי אותם אז.

נדב דואני:

טריבונה אחת 60 ,אלף שקלים ואתה גאה בה,

חי אדיב:

אבל מהצד השני?

נדב דואני:

מה הצד השני? דרדרים ובוץ ,ובוץ ,כלום.

יגאל הררי:

אתה מדבר עם הפטרון החדש של הפועל הוד השרון.

נדב דואני:

שום דבר .אתה לא מגיע למגרשים ואתה לא רואה וזה לא מעניין אותך ,אתה בלחץ
אבל לא נורא .מתישהו,

חי אדיב:

כל אחד והספורט האהוב עליו.
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נדב דואני:

אתה בלחץ.

חי אדיב:

מאחר ואתה אוהב כדורגל,

נדב דואני:

אני לא ,אתה יודע מה ,אני חייב להגיד לך משהו ,אתה יודע מתי אני אוהב כדורגל?
מאז שאני רואה כדורגל בהוד השרון.

חי אדיב:

אני אוהב כרועף...

נדב דואני:

מה אתה אוהב?

חי אדיב:

אני אוהב ג'ודו ,אני אוהב כדורסל.

נדב דואני:

האמת שידוע,

חי אדיב:

כדורעף.

נדב דואני:

ידוע כידיד הספורט.

חי אדיב:

אני גם אוהב כדורגל.

נדב דואני:

כידיד הספורט בעיר .אתה נראה לי יותר אוהב כדורעף מכל דבר אחר.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אני מבין שהתעצבנת .אני מבין שהתעצבנת.

חי אדיב:

תן כבוד לדברים שאתה אומר .שאתה מוציא מהפה ,תן להם כבוד.

נדב דואני:

למה לא נתתי?

חי אדיב:

חלול כל מה שאתה אומר ,חלול.

נדב דואני:

למה?

חי אדיב:

חלול.

נדב דואני:

תגיד לי ,האם נראה לך הגיוני שאתה הולך לברך שחיינים במקום לדבר איתם על
ההישגים שלהם ועל העבודה הנפלאה שהם עושים? אתה מספר להם על חברי מועצת
עיר ,שנכנסים למים ושוחים ברעש ,את השטויות שאני יוצא מדעתי,

חי אדיב:

 ..את המשפט שאמרתי להם.

נדב דואני:

ריבונו של עולם ,ראש עיר,

חי אדיב:

כנראה שלא קראת.

נדב דואני:

ראש עיר בהוד השרון שמתהדר בכל מיני דברים שרובם לא לו ,מדבר דברים כמו
שאמרת ,איך? חלולים? ריקים ,חסרי משמעות שנכנסים באוזן אחת ויוצאים באוזן
השנייה.

חי אדיב:

אני נתתי לך במה יפה,
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נדב דואני:

לא ,אתה לא תיתן לי במה כי אני ,זו הבמה שלי כמו של יתר חברי מועצת העיר ,ואני
לא צריך רשות ממך.

יגאל שמעון :טוב,
נדב דואני:

עכשיו כשאני רוצה,

יגאל שמעון :בוא בבקשה.
נדב דואני:

סליחה ,אני התחלתי לדבר ,חי החליט להפריע,

יגאל שמעון :לא ,תדבר על הסעיף.
נדב דואני:

הוא קצת השתגע אבל לא נורא .אתה יודע מה ,אתה יודע מה זה מוכיח יגאל ,שאני
צודק וזה בסדר כי אני יודע שאני צודק .יגאל ,אני מסתכל על הסיסמה שאתם
מוכרים בכל מקום 100 ,אחוז עיר קהילה ירוקה ,אני אחזור על זה עוד פעם ,לא ירוק
ולא קהילה ,הכול שטויות והכול קשקושים .ואז אני עובר על הסעיפים ותמיד אנחנו
אומרים מה זה תקציב ,זו דרך להראות איך מממשים את האסטרטגיה .וחי החליט
אחרי המון התייעצויות עם כל מיני

אנשי מקצוע שעסוקים בניטור ובשיווק

ובדוברות ,איזה סיסמה הוא ידביק לעיר הוד השרון אז הוא החליט עיר קהילה
ירוקה ,ואז אני עובר בסעיפים ,סעיף-סעיף ,ואני רוצה שמצמצמים  2.1מיליון שקל
בשכר הגננות בטרום חובה ,ואני רואה שמפחיתים  180אלף שקל לפרויקטים,
איל מימון:

רק תגיד באיזה סעיף?

נדב דואני:

לא ,לא ,תיכף ,אתם בסדר ,אני אדבר איך שאני רוצה ואתם תקשיבו.

יגאל שמעון :לא ,אתה אומר נתונים אז תגיד נתונים מדויקים.
נדב דואני:

לא ,לא ,אני אדבר ,אני אדבר ואני מבטיח לך שאחר כך ,אם תרצה ,אני אראה לך.
אני רואה הפחתה של  230אלף שקל בביטוחים לתלמידים 180 ,אלף שקל
בפרויקטים חינוכיים.

חיים שאבי:

התייעלו.

נדב דואני:

 309אלף שקלים ביזמות חינוך וקהילה .מיליון שקלים בעוד יזמות חינוך וקהילה .זה
מותנה אבל החלטתם לשים פרויקט קהילתי וחינוכי במותנה .זה החלטה שלכם150 .
אלף שקל בתגבור ושיפור לימודים .עוד  200אלף הפחתה ,עוד  200במרכז הצלחה.
עוד  140בליווי ילדים בהסעות .עוד  160אלף בקידום נוער .עוד  100במרכזי טיפול
באלימות .עוד  50אלף בטיפול בקהילה .עוד  157אלף שקלים בצהרון בגיורא .עוד 42
אלף שקלים במועדון הזקנים .עוד  90אלף שקל במועדון יום ותעסוקה לקשישים90 .
אלף שקל הפחתה בציפורי לילה 90 .אלף הפחתה בנוער וצעירים 40 .אלף שקל
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בבתים חמים לנערות .אני סוכם את הסכומים ובכל הברדק שעשיתם פה ,אתם לא
יודעים לנהל עיר .אתם  20אחוז מדברים שהם חינוכיים ,שהם קהילתיים ,אתם
החלטתם להפחית ולהעביר אותם לכל מיני דברים אחרים וזה מראה על סדרי
עדיפויות לקויים .זה מראה שאתם לא יודעים לנהל פה ,שהכול פה זה סיסמאות
חלולות ,ריקות מתוכן ,חסרות משמעות .וכשאתה עובר על זה ,אני פשוט משתגע,
אני אומר במה אתם נוגעים ,ב 42-אלף שקל למועדון לזקנים שגם ככה התקציב שלו
הוא  80אלף? למעלה מ 50-אחוז אתם מפחיתים? ב 100-אלף במרכזי טיפול
באלימות? ב 90-אלף שקל בנוער וצעירים? במה אתם נוגעים? בגרושים ,בגרושים.
והכול בשביל מה? בשביל כלום ,כי אתם לא עושים מעבר לזה כלום .ואני אומר לך
שאני עובר על הסעיפים האלה ואני מתבייש .כשאני מסתכל על הסעיפים בהמשך
סדר היום ,אתם מוסיפים עשרות אם לא מאות מיליונים לפרויקטים שמטרתם היא
אחת ,הבחירות והלחץ שלך חי אדיב מהבחירות .אבל בדברים הקטנים ,זה הצחוק
שלך מעיד שאתה יודע הכול ,אתה יודע כמה אני צודק ,כולם יודעים על השולחן וזה
בסדר .אתה מפחיד ,אתה מוסיף עשרות ,מאות מיליונים,
חי אדיב:

אתה יודע ,אתה ניהלת ,כספים,

נדב דואני:

אתה מנהל ואתה נכשל בזה.

חי אדיב:

מה עשית בחיים ..אני לא

נדב דואני:

אתה נכשל .אתה מנהל ואתה נכשל.

חי אדיב:

תמשיך תמשיך...

נדב דואני:

דבר ,חופשי.

חי אדיב:

מפאת כבוד האנשים פה ,לא מכבודך.

נדב דואני:

דבר.

חי אדיב:

אני לא רוצה להתבטא.

נדב דואני:

זה לא מפריע לי.

חי אדיב:

אתה חסר אחריות.

נדב דואני:

אתה יודע,

חי אדיב:

או קיי,

נדב דואני:

אני לא רוצה גם להגיד דברים שאני יודע שנעלמו לי על תפקודך בעבר ,אבל תפקודך
בהווה כראש עירייה במשך  13שנה נכשל בכל הכוח,

חי אדיב:

תמשיך,
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נדב דואני:

בכל העוצמה .אין ספק.

חי אדיב:

תמשיך.

נדב דואני:

יושבים פה אנשים,

חי אדיב:

תמשיך.

נדב דואני:

מ 1200-ממתחם  ,1200במקום שתטפל להם בפארק ,אתה בורח ,אתה לא שם ,אתה
לא מתערב ,אתה לא עוזר.

ניצה משה:

נדב ,עברו  10דקות.

נדב דואני:

מה עברו  10דקות.

ניצה משה:

כן.

חי אדיב:

נאום חוצב להבות .יאללה ,תודה רבה.

נדב דואני:

הפעם אתם קפדנים על הזמן .אתה יודע מה חי,

ניצה משה:

עד  10דקות,

נדב דואני:

זה עוד הוכחה לכישלון שלך,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :תודה.
חי אדיב:

נאום חוצב להבות.

יגאל שמעון :תודה.
נדב דואני:

כואב ,תאמין לי כואב לי הלב על ה ..שלנו .זה כואב לי הלב.

חי אדיב:

מה כואב לך?

נדב דואני:

אגב זה  6.51דקות.

ניצה משה:

לא.

יגאל שמעון :תודה.
אמיר כוכבי :הגזבר לא נותן תשובות?
יגאל שמעון :מה הוא נותן ,אני אגיד לך משהו .אני חייב לענות לך.
אמיר כוכבי :לא ,אבל איפה הגזבר?
יגאל שמעון :סיימתם?
נדב דואני:

לא ,למה סיימנו.

אמיר כוכבי :לא ,לא ,לא סיימנו.
יגאל שמעון :מאיר בבקשה.
מאיר חלוואני :רגע ,אתם לא עונים לנדב?
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חי אדיב:

אין שאלות ,אין מה לענות.

נדב דואני:

לא ,תענה.

חי אדיב:

אין מה לענות.

נדב דואני:

למה? תענה ,תגיב.

חי אדיב:

התשובה היא,

נדב דואני:

תגיד מה שאתה רוצה.

חי אדיב:

הוא חסר אחריות והוא לא יודע מה הוא מדבר ,נקודה .זו התשובה שלי.

נדב דואני:

זו התשובה?

חי אדיב:

זו התשובה של עיריית הוד השרון .הלאה ,קדימה ,תמשיך.

נדב דואני:

אני מקווה שלא ענית ככה תשובות בבית ספר.

חי אדיב:

זה התשובה שלי.

נדב דואני:

חלול ,חלול ,חסר כלום.

חי אדיב:

תשובה לשאלה חלולה.

נדב דואני:

מה?

חי אדיב:

תשובה לשאלה חלולה.

נדב דואני:

אז אתה מודה שאני,

חי אדיב:

הרבה זבל,

ניצה משה:

די.

נדב דואני:

איפה אתה מכניס זבל ,לא הבנתי.

ניצה משה:

רבותיי,

נדב דואני:

אתה התחלת לעבוד ב ..של זבל? לא הבנתי.

חי אדיב:

קדימה ,קדימה.

נדב דואני:

לא ,רק שיסביר את המשמעות של גיבובי שטויות.

יגאל שמעון :נדב די.
נדב דואני:

מה די? הוא אמר זבל .איפה הוא שם זבל? לא הבנתי.

יגאל שמעון :הוא אמר,
חי אדיב:

אני אתאפק.

יגאל שמעון :מה שהוא אמר,
נדב דואני:

תתאפק ,זה לא מצליח לך .תתאפק.

חי אדיב:

אני אתאפק ,הלאה.
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(מדברים יחד)
חי אדיב:

תכבד את חבריך.

נדב דואני:

לפני כן ,אני מכבד את כל החברים.

מאיר חלוואני :אני רוצה לדבר.
יגאל שמעון :סליחה ,בבקשה.
נדב דואני:

מעניין אם תקבל תשובה טובה כמו שאני קיבלתי.

ניצה משה:

מאיר נו.

חי אדיב:

אתה יודע מה היתרון של מאיר? אני והוא חלוקים אבל הוא לפחות מדבר בגובה
העיניים ומדבר בצורה מנומסת.

נדב דואני:

כן ,מה אתה עושה?

חי אדיב:

קדימה ,תמשיך.

מאיר חלוואני :ראשית אני רוצה לאחל לכולכם חג שמח,
חי אדיב:

יפה ,וגם מאיר.

מאיר חלוואני :זה חשוב.
חי אדיב:

ככה מתחילים.

מאיר חלוואני :בתור חבר בוועדת הכספים ,אני רוצה לשתף אתכם ,הציבור וחברי המועצה ,בחוויה
נעימה שהייתה לי בפגישה האחרונה בוועדה .הייתה ממלאת מקום יושב ראש
הוועדה,
יגאל שמעון :תקוה,
מאיר חלוואני :הגברת תקוה גלם,
יגאל שמעון :כן.
מאיר חלוואני :לא שיש לי בעיה עם חיים שאבי ,אבל סגן ראש העיר ,אבל זה היה נעים יותר.
יגאל שמעון :יותר?
מאיר חלוואני :מה קרה? אי אפשר להגיד טובים?
אמיר כוכבי :אפשר יותר נעים מחיים שאבי בוועדת כספים?
מאיר חלוואני :אני רוצה גם,
אמיר כוכבי :לא יכול להיות.
מאיר חלוואני :חבר'ה ,אני אבקש,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי ,אל תפריעו לו.
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מאיר חלוואני :הרצף יגרום לי לשכוח את האנשים .בהמשך אני רוצה לשבח את גבירתי המנכ"לית,
היית מאוד ,מאוד ,חיים אתה מפריע לי ,אני רוצה לשבח את גבירתי המנכ"לית
שהייתה מאוד קשובה  ,מאוד עניינית ונתנה לי תשובות מעניינות שם .כמובן לכל
שאר הצוות ,לאיל ,ליוליה שבאה ממיטת חוליה .זה בעניין של ישיבת ועדת הכספים.
מה שאני אמרתי קודם זה שאני חושב וכדאי שחברי המועצה שלא חברים בוועדת
הכספים יקבלו את הפרוטוקול של ועדת הכספים כי חלק מהנושאים שעלו פה,
ניצה משה:

העברנו אותו.

מאיר חלוואני :רגע ,לכולם?
ניצה משה:

כן.

עדי ברמוחה :כן ,אני קיבלתי אותו.
מאיר חלוואני :לא ,כי חלק מהנושאים עלו פה ואנחנו דיברנו עליהם אז אולי זה היה יעיל יותר.
עדי ברמוחה :לא הספקתי לקרוא.
מאיר חלוואני :מבחינתי אני סיימתי.
יגאל שמעון :תודה.
מאיר חלוואני :מה שמגיע מגיע.
ניצה משה:

אמיר בבקשה.

אמיר כוכבי:

אני אשמח לקבל תשובה על ההקטנה של סעיף .294

יגאל שמעון 294 :אמיר?
אמיר כוכבי.294 :
איל מימון:

.294

יגאל שמעון :מרכזי טיפול באלימות?
אמיר כוכבי :כן.
יגאל שמעון :על זה אתה מדבר?
אמיר כוכבי :אה ,אה ,הקטנה של  100אלף שקל מתקציב מקורי של  134אלף.
יוליה מרקובסקי :מה שאני יכולה להגיד מבחינתי המקצועית זה העמדה של הניצול של הסעיף
בפועל .מדוע לא נוצל ,134
אמיר כוכבי :זה ברור ,זה הכול ברור.
יוליה מרקובסקי :יכול להיות שגם לא ,ההערכה לתקצוב ניתנה לפעילות מסוימת שבסוף לא
מבוצעת מסיבות כאלה ואחרות .כיוון שכל הסעיפים האלה של הרווחה ,הם כולם
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באים תחת ,כנגד התקצוב של משרד הרווחה לפי  75אחוז מהעלות המוצעת .עכשיו,
מדוע זה לא בוצע? לי אין תשובה לתת מבחינת הרווחה לתת לך.
ניצה משה:

אני אבדוק ואני אעביר.

כנרת אלישע כהן :נבקש ממנהלת אגף הרווחה שתתייחס.
ניצה משה:

אני רשמתי.

כנרת אלישע כהן :היא יכולה גם לענות על זה מאוד יפה.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

לא הוזמנו.

כנרת אלישע כהן :בסדר ,אבל אפשר לתת להם תשובה.
ניצה משה:

אבל אני מחר אבדוק את זה ואעביר תשובה לאמיר.

כנרת אלישע כהן :אין שם תשובה?
ניצה משה:

אין שם תשובה.

אמיר כוכבי :סעיפים  301ו.322-
כנרת אלישע כהן :ניצה ,את רושמת?
ניצה משה:

כן.

אמיר כוכבי :אותה השאלה.
ניצה משה:

או קיי.

יגאל שמעון :ציפורי לילה ,על זה אתה מדבר?
אמיר כוכבי :לא ,התשובה פה,
נדב דואני:

הכול רושמים.

ניצה משה:

אני רושמת.

נדב דואני:

ישיבת מועצה בהתכתבות.

אמיר כוכבי :לא הבנתי .גם על זה אין תשובה?
חי אדיב:

רבותיי,

איל מימון:

לגבי התוכן למה ירד הסעיף ,לא...

חי אדיב:

אם היו פה  ,...תקבלו תשובות מסודרות אבל זה לא משנה את העובדה שלא נוצל
התקציב הזה מסיבות כאלו או אחרות .את התשובות הפורמליות תקבלו אחר כך.

עדי ברמוחה :אבל היה יותר פשוט,
אמיר כוכבי :זה לא אותו סעיף.
חי אדיב:

מסעיף סעיף צריך לעשות את זה היום.
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עדי ברמוחה :היה יותר פשוט להזמין לפה את מחלקת הרווחה ושתיתן הסבר לכל סעיף.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

לנהל ישיבה בהתכתבות.

חי אדיב:

טוב,

חיים שאבי:

בפעם הבאה אם יש לכם שאלות נקודתיות תשלחו...

עדי ברמוחה :או שנבוא לוועדת כספים.
נדב דואני:

למה יש ישיבת מועצה חיים?

חיים שאבי:

תבואו מוכנים.

אמיר כוכבי :זה לא אותו הסעיף.
(מדברים יחד)
יוליה מרקובסקי .. :מתוקצבת על ידי משרד הרווחה.
אמיר כוכבי :אני לא שומע אותך .ניצה?
יגאל שמעון :חברים,
אמיר כוכבי :תעשי רגע שקט שאני אשמע את התשובה.
יגאל שמעון :כן אמיר.
יוליה מרקובסקי :הסעיף השונה כיוון שהוא על פעילות שונה ,אבל זה עדיין פעילות שמתוקצבת על
ידי משרד הרווחה.
אמיר כוכבי 750 :זה שכר?
יוליה מרקובסקי :לא 750 ,זה קבלניות נקרא לזה בשפה.
אמיר כוכבי 840 :זה מה?
יוליה מרקובסקי,740 :
אמיר כוכבי,840 :
יוליה מרקובסקי 840 :זה פעילות .זה סעיף של פעילות .יכול להיות שם גם יועץ ,גם הדרכה ,גם
בהצגה ,אם זה לדוגמה טיפול בנוער.
אמיר כוכבי :אז בסעיפים  321 ,320ו 322-הורידו  220אלף מתוך  550אלף של פעילות.
יוליה מרקובסקי :זה לא הורידו .זה לא נוצלו.
עדי ברמוחה :השאלה למה לא נוצלו .זה העניין.
יוליה מרקובסקי :כן .זה התשובה ש,
עדי ברמוחה :השאלה למה לא עשו .זאת השאלה.
(מדברים יחד)
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עדי ברמוחה :השאלה היא לא אלייך יוליה.
יוליה מרקובסקי :כן ,כן ,אני מבינה.
יגאל שמעון :או קיי ,כן אמיר?
ניצה משה:

אני מחר אבדוק ואעביר תשובה לכולם.

עדי ברמוחה :העניין הוא שמתקצבים פה פרויקטים ובסופו של דבר לא עושים אותם ,אז זאת
השאלה ואתם מפספסים.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,אני מבקש ,כן ,אמיר?
אמיר כוכבי :קידום נוער ,אולי זה המנכ"לית תדע לענות זה נראה כמו ביטול משרה.
יוליה מרקובסקי :איפה?
יגאל שמעון :קידום נוער.
אמיר כוכבי .248 :קידום נוער ,השכר הקובע 160 ,אלף הקטנה.
(מדברים יחד)
יוליה מרקובסקי :לא הורדה ,אם היו מעבירים את המשרה הייתם מנצלים את המשרות .יכול
להיות שיש פה מישהו שלא היה פה ,אני לא יודעת.
אמיר כוכבי :זה סכום לא מבוטל 160 .אלף שקל.
יגאל שמעון :אני יודע על מכרזים שפרסמנו ואף אחד לא הגיע.
יוליה מרקובסקי :יכול להיות שהמשרה לא אוישה.
יגאל שמעון :כן ,אז אני אומר .המכרזים שפרסמנו לכוח אדם ולא בחרנו אותם כי לא הגיעו .אז
כנראה שזה,
אמיר כוכבי:

כמה משרות יש בקידום נוער?

יגאל שמעון :יש כמה ,הרי זה לא  100אחוז .אנחנו מחזיקים כמה.
אמיר כוכבי :חינוך מוכר שאינו רשמי ,אפשר לקבל פירוט על איזה מוסדות מקבלים את התקצוב
הזה  648אלף שקל?
איל מימון:

שורה?

אמיר כוכבי.236 :
איל מימון:

.236

יוליה מרקובסקי :כן ,אפשר.
איל מימון:

 130אלף שקל?

יגאל שמעון :או קיי,
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אמיר כוכבי :מה או קיי? יגאל ,תן תשובה.
יגאל שמעון :יתנו לך תשובות.
אמיר כוכבי :מתי ייתנו לי תשובה?
ניצה משה:

מחר.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אתה מכנס אותנו מחר שנצביע או שאתה לא רוצה שנצביע?
יגאל שמעון :ישלחו לך את התשובות.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :או קיי ,עוד משהו אמיר?
אמיר כוכבי :אני לא ,אני לא מבין את הישיבה הזאת ,באמת .אתם רוצים לעשות ישיבה כזאת
להפריד אותה מהתקציב ,תביאו את אנשי המקצוע שאמורים לתת את התשובות.
כל מנהל אגף ביחידה שלו .אבל זה לא הגיוני דבר כזה.
יגאל שמעון :אבל הסבירו לכם,
אמיר כוכבי :יגאל ,אתה בא ומעביר מיליונים מסעיף לסעיף ,ואין פה מי שיידע לתת תשובות על
מה התוכן .זה לא ,את העבודה החשבונאית עשו ,אני סומך עליהם ,אבל מה ירד?
יגאל שמעון :אנחנו מתקצבים,
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,חברים ,אני מבקש תקשיבו ,אנחנו מתקצבים על פי תחזית את התקציב של
כל אגף .לא ,אנחנו לא לוקחים את כל הכסף בבת אחת .לוקחים את זה על פי
הצרכים באותה שנה .אמר חבר המועצה נדב דואני ,התחיל להקריא פה רשימה של
קיצוצים,
אמיר כוכבי :לא ,אני מדבר,
יגאל שמעון :שנייה,
אמיר כוכבי :תענה לי אבל.
יגאל שמעון :אני משיב לך .רשימה של קיצוצים כאילו מה קרה ,אבל הוא לא הקריא לך מה
הוספנו .תעבור בבקש ה על כל הרשימה שהוספנו ומה אתה רואה? תשים לב ,מפעלי
תלמידים ,מפעלי שיקום ,מפעלים למוגבלים שאנחנו מוסיפים להם.
אמיר כוכבי :כן אבל,
יגאל שמעון :יש פה רשימה .פשוט אני אין לי משקפיים,
נדב דואני:

למי אתה עונה? לא הבנתי.
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יגאל שמעון :אני פשוט לא יכול לקרוא.
נדב דואני:

למי אתה עונה ,לאמיר או לי?

יגאל שמעון :לך ,גם לך.
נדב דואני:

לקח לך  ..לקבל תשובה?

יגאל שמעון :אתה לא יכול ,אתה לא יכול להביא ,אתה פשוט ,כל מה שאני אומר עכשיו זה
תוספות .אני מקריא לך את התוספות .אותם אתה לא הקראת.
נדב דואני:

אתה יודע מה עשיתי?

יגאל שמעון :שיש לך פה רשימה של עשרות,
נדב דואני:

אני שואל אותך שאלות ,אתה נותן לי תשובות.

יגאל שמעון :עשרות סעיפים שאנחנו מוסיפים.
נדב דואני:

שואלים אותך שאלות ,אתה אומר אני אתן לכם את זה בכתב.

יגאל שמעון :לא.
נדב דואני:

מביא את זה להצבעה היום.

יגאל שמעון :אתה מבקש ספציפית,
נדב דואני:

אני מבקש להוריד את הסעיף הזה מסדר היום.

יגאל שמעון :אתה שואל ספציפית,
נדב דואני:

ולנהל עליו דיון נוסף,

יגאל שמעון :למה לקחו,
נדב דואני:

בשבוע הבא.

יגאל שמעון :למה לקחו ברווחה,
נדב דואני:

...

יגאל שמעון :מסעיף אחד לסעיף השני ,כי התכנון היה לתת כאן ,לא היתנו אותו עד הסוף,
נדב דואני:

זה שאתם,

יגאל שמעון :אז מעבירים לאותו אגף,
נדב דואני:

זה שאתה פוגע בקשישים ,בנוער ,בנשים מוכות ,בחינוך.

יגאל שמעון :רק שנייה.
נדב דואני:

זה שאתם פוגעים באוכלוסיות חלשות ,זה לא אומר שהדברים האחרים לא בסדר.

יגאל שמעון :לא פוגעים.
נדב דואני:

פוגעים.

יגאל שמעון :לא.
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נדב דואני:

רואים שחור על גבי לבן.

אופיר טואיל :רואים מה הוספנו.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

ושם הורידו .אל תתבלבל.

אופיר טואיל :במקלטים לנשים מוכות הוסיפו.
נדב דואני:

אל תתבלבל.

אופיר טואיל :במרכזים לנכים הוסיפו .בליווי  ...נתמכת לנכים הוסיפו.
יגאל שמעון :זה תוספות .הוא מקריא תוספות.
(מדברים יחד)
נדב דואני:

אם יש תוספות בדברים מסוימים ,זה מצוין.

יגאל שמעון :אז מה הבעיה?
נדב דואני:

זה מצוין.

יגאל שמעון :מה הבעיה?
נדב דואני:

זה לא אומר שבמקומות שאתם פוגעים ובאנשים שאתם פוגעים זה הופך את זה
לבסדר.

יגאל שמעון :לא ,אנחנו לא פוגעים.
נדב דואני:

בוודאי פוגעים.

משה חנוכה :זה יותר רציני מזה.
נדב דואני:

אתה יותר רציני מהמשפט הזה משה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אתה יותר רציני מהמשפט הזה ,משה ,אין ספק .תמצא משהו יותר טוב,

חי אדיב:

זה לא קיצוץ ,מנהלת הרווחה עושה בהתאם  .....זה העברה מסעיף לסיעף

יגאל שמעון .. :אגף הרווחה.
נדב דואני:

למה אתה היחידי שכועס? מה אתה כועס? אני רואה את זה שחור על גבי לבן.

משה חנוכה :אבל לא קיצצו.
נדב דואני:

אני אראה לך שחור על גבי לבן קיצוצים .שחור על גבי לבן קיצוצים.

משה חנוכה :אבל זה לא קיצוצים.
נדב דואני:

זה פוגע בקבוצות חלשות ,בפגיעה בילדים ובתלמידים.

יגאל שמעון :אני רק,
נדב דואני:

שחור על גבי לבן.
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משה חנוכה :כשהגדילו ב,
נדב דואני:

שחור על גבי לבן.

משה חנוכה :הגדילו ב,..
נדב דואני:

יושב פה ראש עיר ,הוא אפילו לא יודע מה מופיע פה בסדר היום.

יגאל שמעון :יש העברה מסעיף לסעיף,
נדב דואני:

לא ה סתכלת ,לא השקעת תשומת לב בזה כי זה לא מעניין אותך .עכשיו פתאום
אתה,

חי אדיב:

אותך לא עניין כל השנה.

נדב דואני:

מעניין כל השנה,

חי אדיב:

ומה עשית?

נדב דואני:

אתה יודע,

חי אדיב:

למה לא שאלת בינואר?

נדב דואני:

מה?

חי אדיב:

למה לא שאלת ברבעון?

נדב דואני:

אתה מגיע לוועדות כספים?

חי אדיב:

למה לא שאלת?

נדב דואני:

אתה מגיע לוועדות כספים .אתה יודע מה אני שואל ומה אני לא שואל? אתה לא
מגיע ,אתה לא מעניין אותך .אתה לא קורא פרוטוקולים .מה שחשוב לך שהחתימה
שלך מופיעה למטה .מעבר לזה הכול לא חשוב לך.

יגאל שמעון :מספיק.
חי אדיב:

אני רוצה רק להזכיר לך,

נדב דואני:

למי אתה מזכיר ,לאמיר או לי?

חי אדיב:

 ..כשתושב מתקשר ואומר לי תגיד תודה למנהל הגינון ולמנהל מחלקת הגבייה על
הפעילות וה ..שעשיתי.

נדב דואני:

אתה רוצה שאני אביא לך SMSים הפוכים?

חי אדיב:

זה יותר מעניין מאשר אתה,

נדב דואני:

אתה רוצה שאני אביא לך SMSים הפוכים?

חי אדיב:

תודה רבה.

נדב דואני:

אז אתה יודע מה ,אתה מוזמן ,אתה מוזמן לקום וללכת.

יגאל שמעון :נדב?
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נדב דואני:

אתה מוזמן לקום ועזוב אותנו.

(מדברים יחד)
משה חנוכה :הוא לא יעזוב.
חי אדיב:

אני נהנה .כל חברי המועצה שיושבים פה ומתביישים בך.

חיים שאבי:

הוא לא ילך והוא לא יעזוב.

נדב דואני:

אל תדאג ,הוא עזב .הוא לא יעזור והוא לא ילך ,הוא עזב.

משה חנוכה :גם פעם קודמת רצית,
נדב דואני:
חי אדיב:

מה נעשה ,רצינו,
.....בקושי נבחרת...

(מדברים יחד)
נדב דואני:

אתה בקושי נבחרת .39.2 ,בכיתי ,הציבור שלי.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

ראש עיר ,קדנציה שלישית ,אלוהים ישמור .בקושי קיבלת  10אלפים קולות .תאמין
לי לא הייתי מוציא את הראש מהמשרד שלי מהבושה.

ניצה משה:

די.

נדב דואני:

בושה וחרפה.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

לצערי ,נכון ,לצערי .לצערי הוא ראש העיר גם שלי .בגלל זה אנחנו סובלים יום יום.

יגאל שמעון :חברים,
(מדברים יחד)
משה חנוכה :עוד הרבה שנים.
נדב דואני:

אל תדאג ,לא עוד הרבה שנים .תספור ,תספור.

משה חנוכה :ימים יגידו.
נדב דואני:

באוקטובר  ,18ולא אתה .אל תדאג.

יגאל שמעון :נדב ,אני רק רוצה להזכיר לך,
נדב דואני:

ימים יגידו וזה מתאים לך .הקואליציה גם יודעת ש..

(מדברים יחד)
נדב דואני:

כן יגאל.

יגאל שמעון :אני רק רוצה להזכיר לך שאתה כחבר ,מאחר שאתה עובד במשרד ממשלתי,
נדב דואני:

נכון.
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יגאל שמעון :אני רק רוצה להזכיר לך ,רק לפני יומיים ממשלת ישראל העבירה העברות מסעיף
לסעיף  5מיליארד  .₪בדיוק כמו ש,
אמיר כוכבי :כמה קיבלת?
יגאל שמעון :סליחה ,למה היא העבירה? מה היא עשתה? מה קרה ,לא שמעתי אותך אומר
מעבירים לטובת מי.
נדב דואני:

אתה יודע מה ההבדל?

יגאל שמעון :לא ,ההבדל הוא כזה,
נדב דואני:

כי כנסת ישראל,

יגאל שמעון :לא ,תן לי להשיב לך.
נדב דואני:

מבקשים מחברי כנסת שאמורים ל,

יגאל שמעון :ההבדל הוא כזה,
נדב דואני:

שהם מרגישים ואני יושב כאן לפי מה שאני מרגיש.

יגאל שמעון :אני לא יכול לדבר.
נדב דואני:

ואני יושב,

יגאל שמעון :למה אתה לא אומר ,למה אתה לא אומר לשר שלך,
נדב דואני:

מאיפה אתה יודע אם אני לא אומר?

יגאל שמעון :איך אתה מעביר מיליארדים ,איך?
נדב דואני:

מאיפה אתה יודע שאני לא אומר?

יגאל שמעון :מה קרה? למה אתה פוגע בשיניים? בחלשים?
נדב דואני:

מאיפה אתה יודע מה אני אומר,

יגאל שמעון :למה אתה לא אומר את זה?
נדב דואני:

שאני לא אומר?

יגאל שמעון :אתה לא אומר את זה.
נדב דואני:

מאיפה אתה יודע?

יגאל שמעון :אתה בא לפה,
נדב דואני:

מאיפה?

יגאל שמעון :מה אתה מדבר,
(מדברים יחד)
נדב דואני:

כשאתם באים ופוגעים ,כשאתם באים ופוגעים,

חי אדיב:

אבל הוא נאמן לליכוד.
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נדב דואני:

אתם באים,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :איך מתנהלים,
נדב דואני:

חבל על הזמן .הוא נאמן לליכוד כמו שאתה נאמן למשהו.

יגאל שמעון :טוב.
נדב דואני:

אני לא רוצה להשתמש בסיפורים על הילדים האוטיסטיים בעיר .מקצצים להם
בהסעות על גרושים ,על  9אלפים ,על  10אלפים .עכשיו אתם לא שומעים יגאל ,חי
עכשיו אתם לא שומעים ,אתם אוטמים את האוזניים.

יגאל שמעון :הוא יודע.
נדב דואני:

פוגעים בילדים אוטיסטיים בהסעות שלהם ,בשירותים שהם מקבלים.

(מדברים יחד)
נדב דואני:

יגאל ,עכשיו אתה לא שומע .יגאל ,יגאל ,יגאל ,פגיעה בילדים אוטיסטיים בהסעות
שלהם,

יגאל שמעון :אף אחד לא פוגע.
נדב דואני:

לא פוגעים?

יגאל שמעון :אף אחד לא פוגע.
נדב דואני:

הסעות של הילדים האוטיסטיים ,איפה השירותים שהם צריכים לקבל? עשרות
אלפי שקלים .בושה ,תתביישו.

יגאל שמעון :באמת,
נדב דואני:

כי במקומות האלה אתם נבחנים ,אתם נכשלים כל פעם מחדש.

יגאל הררי:

יגאל ,יגאל,

נדב דואני:

כל פעם מחדש.

יגאל שמעון :טוב ,אמיר בבקשה ,תסיים.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי,

חי אדיב:

אדוני הגזבר ,אני מבקש להתייחס לנושא העברה מסעיף לסעיף כמו שעובדים בכל
ארגון נורמלי.

נדב דואני:

ממה עושים העברה מסעיף לסעיף? השאלה ממה מעבירים.

חי אדיב:

לא משנה.
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נדב דואני:

מהשכר בדוברות שאתם מוסיפים לו? מהשעות הנוספות בלשכת ראש העיר שאתם
מוסיפים להם? בתקני העבודה שאתם מוסיפים או מורידים כסף מהמסכנים,
מהחולים .משם אתם נוגעים .בחינוך של הילדים שלנו .העברות כסף מסעיף לסעיף.
זה מראה על סדרי עדיפויות ,על הליקויים שלך.

חי אדיב:

אתה לא מבין ....

נדב דואני:

זה מראה שאתה לא מבין כלום ,זה מראה שלא איכפת לך .זה מראה שאתה לא
קורא את מה שכתוב כאן.

חי אדיב:

או קיי.

נדב דואני:

אתה מגיע לא מאורגן,

חי אדיב:

בסדר גמור.

נדב דואני:

אתה מגיע לא...

חי אדיב:

בבקשה,

ניצה משה:

רבותיי ,מספיק.

נדב דואני:

אתה מגיע חאפ-לאפ כמו שאתה תמיד .הכול אצלך חאפ-לאפ .שום דבר אצלך לא
מסודר.

ניצה משה:

די נדב.

משה חנוכה :אתה לא רציני.
ניצה משה:

נדב מספיק ,חבר'ה.

נדב דואני:

אני לא רציני כי זאת האמת משה.

ניצה משה:

לא ,זה לא מכבד.

נדב דואני:

זה בעיה שיש לי ראש עיר שהוא חאפ-לאפ.

ניצה משה:

די,

אמיר כוכבי :יגאל?
נדב דואני:

מה נתת ,מה?

אמיר כוכבי :בגלל שזה היה דיבור שלי ויגאל פה עשה תיעוד ציפור וזה הצליח לו ,אבל אז אופיר
יצא ונזכרתי בשאלה שלי ,אז אני אשמח לקבל תשובה מה זה החינוך המוכר שאינו
רשמי שאתם מוסיפים לו פה  30אלף שקל ומגיעים ל 348-אלף שקל.
יגאל שמעון :לא מוסיפים.
אמיר כוכבי :יש פה תוספת בפועל של  30אלף שקל ובכל מקרה מה הוא כלל הסכום ,למה הוא
משמש.
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יגאל שמעון :חינוך לא רשמי?
אמיר כוכבי :חינוך מוכר שאינו רשמי .סעיף .235
איל מימון:

על הסעיף הספציפי הזה אני לא יודע לענות .אני רק רוצה להגיד,

נדב דואני:

הוא לא יודע לענות.

איל מימון:

הסעיף הספציפי הזה אמרתי שאני לא יודע לענות כי אני לא יודע .צריך איש חינוך
לענות מה זה חינוך שאינו רשמי .מה שאני רוצה להגיד לגבי המהלך שנעשה כאן
היום ,אולי קצת יש חוסר בהבנה שלו .המהלך הזה שנעשה זה בעצם הניוד התקציבי
הרביעי שאנחנו מבצעים והמניע שלו הוא לא קיצוץ תקציבי .לא היה קיצוץ תקציבי
ולא הייתה שום כוונה לעשות קיצוץ תקציבי ,אלא מניידים מסעיף לסעיף .זאת
אומרת כל סעיף שירד ,כנגדו עלה סעיף אחר.

חי אדיב:

על פי שיקול מנהל האגף.

איל מימון:

שנייה,

נדב דואני:

לא ,עלה בדוברות ,עלה בדוברות עוד כסף .עלה ,תן קצת,

חי אדיב:

מי שאול אותך.

נדב דואני:

אתה שואל אותי.

חי אדיב:

אף אחד לא שאל אותך.

נדב דואני:

אתה שואל אותי ,זה הבעיה שאתה שואל אותי.

חי אדיב:

אומר לך הגזבר,

נדב דואני:

אני חבר מועצת עיר ואתה שואל אותי.

חי אדיב:

בניוד תקציב מופיעים,

נדב דואני:

אני חבר מועצת עיר ואתה שואל אותי ובגלל זה זה מגיע פה להצבעה .אתה כנראה
לא מבין את המקום שלך ואת המקום שלנו.

חי אדיב:

למה?

נדב דואני:

אתה לא מבין .אתה לא מבין .זה הבעיה שלך.

יגאל הררי:

אני אומר לך משהו .אתם משחקים בידיים שלו,

חי אדיב:

בכוונה.

יגאל הררי:

האיש קטן,

חי אדיב:

בכוונה ,אני מאתגר אותו .משעמם לו.

(מדברים יחד)
יגאל הררי:

מה זה הדבר הזה? אתם נותנים לאיש קטן לשחק פה ,הוא לא יודע מה הוא אומר.
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נדב דואני:

 ..נכון שאני נמוך כשאתה אומר איש קטן.

חי אדיב:

אתה כל כך צודק.

נדב דואני:

מה אני אעשה .אני מרגיש מטר ושמונים.

חי אדיב:

עכשיו ניתן לגזבר לדבר.

נדב דואני:

אני לא רוצה להתייחס לגובה שלהם.

חי אדיב:

תסכם.

איל מימון:

אני אומר ,בניגוד לניודים הראשונים שהיו ,אם אתם זוכרים את הניוד הראשון
והשני ,שם בפירוש היה מהלך של קיצוץ תקציבי שנבע מכל מיני שינויים שברובם
דרך אגב נכפו עלינו ,כמו הסכמי שכר במגזר הציבורי וכו' שמצד אחד הגדילו
הוצאות וחייבו אותנו לרדת בפעילויות או לקצץ או לא לאייש משרות של כוח אדם
שתוכננו .הניוד האחרון שאנחנו עושים עכשיו הוא התאמה בלבד של המציאות בפועל
כפי שבוצעה בפועל על פי הצרכים של כל אגף ואגף לתקציב .זאת אומרת זה אך ורק,
אין פה שום ,אין פה שום קיצוץ .יש פה ניוד מסעיף לסעיף על מנת להתיישר
לתקציב .זה הכול.

נדב דואני:

האם זה מעיד על סדרי עדיפויות? תקציב זה סדרי עדיפויות.

איל מימון:

לא ,לא.

נדב דואני:

אז מה זה תקציב אם זה לא סדרי עדיפויות? איל?

(מדברים יחד)
חי אדיב:

הלאה ,מישהו רוצה לשאול עוד שאלות?

נדב דואני:

מה זה תקציב אם לא סדרי עדיפויות? איל ,אתה רוצה שאני אלמד אותך מה זה
תקציב?

איל מימון:

אתה לא יכול ללמד אותי.

נדב דואני:

כנראה שכן.

איל מימון:

אתה לא יכול.

נדב דואני:

תקציב זה סדרי עדיפויות .כנראה שאתה לא יודע מה זה תקציב.

(מדברים יחד)
חי אדיב:

הלאה .חלוואני ,יש לך עוד שאלות?

נדב דואני:

קיבלת תשובה?

(מדברים יחד)
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ניצה משה:

אני אעביר את כל ה ,אני אעביר לכולם .או קיי ,אני מעלה להצבעה .מי בעד העברות
מסעיף לסעיף תקציב  ,2016על פי סעיף  211לפקודה ,כפי שהוגש פה? מי בעד?

יגאל שמעון :עם נספח א'.
עדי ברמוחה :בתקוה שזה יהיה כפלטפורמה ל...
ניצה משה:

חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,משה חנוכה ,תקוה ,מאיר ,עדי ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,אביאל .מי נגד? אמיר ונדב .טוב ,אין נמנע.

הצבעה
 11בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל
הררי ,אביאל אברמוביץ אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה.
 2נגד :אמיר כוכבי נדב דואני
החלטה מס' :228/16
בהתאם לסעיף (211א) לפקודת העיריות מאשרת מועצת העירייה העברות מסעיף לסעיף בתקציב
 ,2016כפי שהוגשו לחברי המועצה.
=========================================================
יגאל שמעון :ההצעה עברה.
ניצה משה:

טוב ,ההצעה עברה.

עדי ברמוחה :חג שמח חברים.
 19:00חברת המועצה הגב' עדי ברמוחה עוזבת את אולם הישיבות.
חי אדיב:

תודה לך ,תודה לכם.

ניצה משה:

לפני שאני עוברת לתב"רים ,שכחתי לציין ולהודות להודות לגננת שרית גפני מגן מור
שהביאה לנו את החנוכייה .אבא שלה בנה את החנוכייה הזאת.

חי אדיב:

אה ,יפה ,יפה,

ניצה משה:

ותודה רבה באמת.

סעיף  – 2שינוי מקורות מימון בתב"ר מספר  – 1112מעונות יום ע"ס  14מיליון ₪
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  – 2שינוי מקורות מימון בתב"ר מספר  – 1332מעונות יום על סך
 14מיליון  .₪הקטנת משרד התמ"ת ו/או משרד הכלכלה מ 8,670,000-מיליון  ₪ל-
.₪ 7,867,500

חי אדיב:

הנה ,עוד קיצוץ של הממשלה.

ניצה משה:

הגדלה קרן פיתוח מ 5,300,000-מיליון  ₪ל 6,132,500-מיליון .₪

חי אדיב:

מה יש לך להגיד על זה?

נדב דואני:

שר האוצר ,אתה מצטלם עם שר האוצר בכל מקום .הוא חבר שלך .לך לשר האוצר.

ניצה משה:

נדב,
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נדב דואני:

תלך לשר האוצר .אתה לא מתבייש?

חי אדיב:

זה שטויות.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

בניית שלושה מעונות יום :הדרים ,יאיר שטרן ושביל התיכון.

מדברים יחד
נדב דואני:

אל תדאג ,הכול בסדר.

יגאל הררי:

כמו איזה איש קטן.

נדב דואני:

אתה יודע מה ההבדל? לא הוספנו אנשים לרשימת המוזמנים שלנו,

יגאל הררי:

בואו ,בואו ,שב.

חי אדיב:

הלאה.

ניצה משה:

רבותיי,

יגאל שמעון :סעיף ,2
ניצה משה:

שינוי מקורות מימון בתב"ר.

יגאל הררי:

אני אפילו הזמנתי את רק העיר שיבוא.

יגאל שמעון :מי בעד?
אמיר כוכבי :לא ,לא ,מה ,אפשר לקבל הסבר על הקיצוץ הזה?
יגאל הררי:

אני הזמנתי את ראש העיר.

חי אדיב:

זה משרדי הממשלה.

אמיר כוכבי :מה משרדי ממשלה? איזה תקנה קיצצה את הסכום הזה?
חי אדיב:

לא יודע.

אמיר כוכבי :מה זה לא יודע?
חי אדיב:

מאיפה אני יודע .למה אנחנו צריכים לדעת?

אמיר כוכבי :מה זאת אומרת?
חי אדיב:

המדינה החליטה לקצץ.

אמיר כוכבי :הבטיחו לך  ,8הורידו ל ,7-ואתה לא שואל למה? זה לא מגיע בזה?
חנה גולן:

המדינה מתקצבת....

חי אדיב:

תשאל את שר התמ"ת.

אמיר כוכבי :אני לא צריך לשאול את שר התמ"ת .אתה צריך לשאול את שר התמ"ת .אם לא
הלכת אליו להפוך לו שולחן ,אתה הבעיה ,לא הוא.
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חי אדיב:

שאלתי אותו הרבה שאלות וקיצצו הרבה דברים אחרים לצערי .השבתנו יום אחד
את כל המערכת.

אמיר כוכבי :אז זה כנראה את הבעיה אם מקצצים רק לך.
חי אדיב:

הלאה ,קדימה.

אמיר כוכבי :אפשר לקבל תשובה מה זה הקיצוץ הזה?
חי אדיב:

לא ,אין תשובה ,אין תשובה .תשאל את שר התמ"ת .הלאה.

אמיר כוכבי :לא חיכית אפילו לשמוע.
חי אדיב:

רבותיי,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

מי בעד?

אמיר כוכבי :ניצה?
יגאל שמעון :יגאל ,חיים ,כנרת,
אמיר כוכבי :מה את עושה?
יגאל שמעון :משה,
אמיר כוכבי :מה את מעלה להצבעה?
חי אדיב:

מי נגד? מי נגד?

אמיר כוכבי :כל סיעה יכולה לדבר פה  10דקות.
חי אדיב:

אין תשובה .תשאלו את ראש הממשלה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אתם יודעים ,על כל סעיף וסעיף אפשר לדבר פה  10דקות .אתם רוצים שאני אעשה
את זה אז אני אעשה את זה.
חי אדיב:

אז תדבר  10דקות ,אין תשובה.

אמיר כוכבי :לא ,אז בוא אני אדבר  10דקות על כל סעיף.
חי אדיב:

הלאה.

אמיר כוכבי :בלהיטותך הרבה .במקום ,במקום לתת לאנשי המקצוע לתת את התשובה שאני
בטוח שהם יודעים לתת ,אתה מתנהג כמו פחדן ,למה? כי אתה לא טרחת לבדוק למה
שר התמ"ת קיצץ לך כסף .זה לא מעניין אותך .זה לא נדל"ן .זה לא בניינים .זה כולה
גני ילדים כאלה שפספסת שנה שעברה ב 1200-כאלה שפספסת במתחם  ,200כאלה
שפספסת בכל צד בעיר בו אתה בונה בניינים בקצב מסחרר.
יגאל הררי:

וואלק ,אתה יודע מה ,הוא היה צריך לשבת שם ולענות את התשובות.
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אמיר כוכבי :אז בוא תסביר לנו ,בואו תסבירו לנו למה,
יגאל הררי:

תן לו את הזכות לדבר .שיענה לנו בתשובות למה קיצצו.

אמיר כוכבי :בוא תסביר לנו על מה בא הקיצוץ הזה ,איזה עוד דברים קיצצו,
יגאל הררי:

אין תשובות.

אמיר כוכבי :מתי זה יהיה?
חי אדיב:

אנחנו מדברים על שאילתה אחת להעברה מסעיף לסעיף,

אמיר כוכבי :זה לא העברה מסעיף.
חי אדיב:

זה העברה אמיתית.

אמיר כוכבי :זה לא ,זה קיצוץ.
חי אדיב:

פחות כסף מהממשלה ,יותר כסף מתב"ר שלנו ,זה הכול ,מקרנות הפיתוח .מה
ההבדל? מה הבעיה?

אמיר כוכבי :מה זאת אומרת מה ההבדל?
חי אדיב:

איזה הבדל אתה רוצה?

אמיר כוכבי :מהכסף ,מה זאת אומרת ,הייתה התחייבות ממשלתית על הגני ילדים האלה.
חי אדיב:

אז היא מורידה איקס ומחזירים וואי .מה אתם ,מה הבעיה?

אמיר כוכבי :מה זאת אומרת ,ההבדל הוא עוד מיליון שקל שאתה לוקח מהחישובים שלך.
חי אדיב:

נכון ,נכון .אתה לא רוצה שנבנה גנים? תצביע נגד.

אמיר כוכבי :לא ,אני רוצה שאתה תלך ותילחם על תקציב ממשלתי .למה אתה לא עושה את זה.
חי אדיב:

אנחנו נילחם אחר כך .שייתנו מחר בבוקר.

אמיר כוכבי :למה זה נראה לך הגיוני לקבל הנחתות כאלה,
חי אדיב:

תדבר עד הסוף ואני אתן תשובה.

אמיר כוכבי :בסוף שנה ,אחרי שאתה כבר יוצא בתוכנית ,זה כבר בבנייה הדבר הזה ,זה עוד לא
בנייה?
חנה גולן:

עוד לא  ,זה בתכנון.

חי אדיב:

בבקשה תדבר כמה שאתה רוצה  10דקות ,יאללה .קדימה.

יגאל הררי:

כן .כן משה ,יש לך מה להגיד?

משה חנוכה :לא.
אמיר כוכבי :אם זה לא היה עצוב ,זה היה מצחיק.
חי אדיב:

הלאה ,קדימה רבותיי .מי נגד? הצביעו בעד .מי נגד? אף אחד.

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא.
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נדב דואני:

תעשו הצבעה.

חי אדיב:

הצבענו כבר.

ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל ,חיים ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,מאיר ,יגאל הררי ,אופיר טואיל
ואביאל ונדב.

יגאל הררי:

ונדב.

חי אדיב:

כוכבי נגד בניית מעונות.

ניצה משה:

מי נגד?

אמיר כוכבי :כוכבי נגד שליחת הידיים חסרת הפשר והפחדנות שלך.
חי אדיב:

זה הממשלה.

ניצה משה:

רגע,

חי אדיב:

תכתוב.

אמיר כוכבי :אתה מחר מארח פה את שר האוצר,
חי אדיב:

הלאה.

אמיר כוכבי :מנכ"ל האוצר תושב העיר שלך ,במקום להילחם למען התושבים ,אתה נלחם עם אלי
הנדל"ן נגד התושבים .אתה מנהל את העיר הזאת בצורה ביזיונית,
אמיר כוכבי :חסרת תכנון וחסרת מחשבה,
ניצה משה:

אמיר,

אמיר כוכבי :ובעיקר פחדנית.
ניצה משה:

אמיר ,מה הצבעת ,נגד?

אמיר כוכבי :נגד ,בוודאי נגד.
ניצה משה:

נגד .או קיי ,אני עוברת לסעיף הבא.

יגאל שמעון :סעיף  2אושר .קדימה.
הצבעה:
 11בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל
הררי ,אביאל אברמוביץ ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,נדב דואני.
 1נגד :אמיר כוכבי
החלטה מס' :229/16
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1112מעונות יום ע"ס .₪ 14,000,000
הקטנה משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה מ  ₪ 8,670,000ל . ₪ 7,867,500
הגדלה קרן פיתוח מ  ₪ 5,110,000ל . ₪ 6,132,500
בניית שלושה מעונות יום  :הדרים ,יאיר שטרן ,שביל התיכון.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 6,112,500משרד התמ"ת ואו משרד הכלכלה – . ₪ 7,867,500
=========================================================
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סעיף  – 1הגדלה ועדכון מקורות מימון בתב"ר מספר  – 1174פארק נחל הדר ע"ס  15מיליון ₪
ניצה משה:

הגדלה ועדכון מקורות מימון בתב"ר מספר  – 1374פארק נחל הדר על סך  35מיליון
שקלים .הגדלה מ ₪ 35,000,000-ל .₪ 50,000,000-הגדלה רשות מקרקעי ישראל מ-
 ₪ 2,250,000ל .₪ 8,250,000-הגדלה רשות ניקוז ירקון מ ₪ 350,000-ל.₪ 850,000-
המשרד להגנת הסביבה  .₪ 5,000,000קרן קיימת  .₪ 3,500,000קרן פיתוח ללא
שינוי.

נדב דואני:

אפשר לדעת בבקשה כמה כסף נשפך באגם הזה עד היום ומה יהיה הסוף עם הדבר
הזה?

חי אדיב:

זה לא הדיון ואני לא עושה דיון על זה .יש פה תוספת תקציב,

נדב דואני:

אתה מפחד להגיד את המספרים ,אני לא מבין?

אמיר כוכבי :משהו מזה התקבל?
חי אדיב:

אתה בעד או נגד ומה אתה רוצה?

נדב דואני:

אני שואל שאלה.

אמיר כוכבי :משהו מזה התקבל?
נדב דואני:

אני שואל שאלה אחרת.

חי אדיב:

תשלח לי שאילתה אני אענה לך.

נדב דואני:

לא ,אתה לא תענה ,זה לא משנה.

חי אדיב:

זה לא התקציב.

נדב דואני:

אתה מפחד לתת תשובות?

חי אדיב:

לא מפחד מכלום.

נדב דואני:

מה הבעיה?

חי אדיב:

תשלח,

נדב דואני:

אני לא שולח.

חי אדיב:

בשאילתה הבאה נבזבז עוד רבע שעה.

נדב דואני:

זה לא ישיבת מועצה בהתכתבות.

חי אדיב:

רבותיי,

נדב דואני:

ישיבת מועצה היא תיתן תשובות.

חי אדיב:

תפסיק לבלבל את המוח.

נדב דואני:

כמה כסף שפכת שם?

חי אדיב:

מי שלא רוצה להצביע שיצביע נגד.
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נדב דואני:

כמה כסף שפכת שם?

חי אדיב:

קדימה.

נדב דואני:

מה יהיה הסוף עם הפרויקט הזה?

ניצה משה:

או קיי.

אמיר כוכבי :לא ,לא,
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :כל סעיף יש  10דקות.
ניצה משה:

אין בעיה.

נדב דואני:

אני עוד לא התחלתי לדבר.

אמיר כוכבי :אני רוצה לדעת ,אה ,אתה רוצה לדבר קודם? אני רוצה לדעת אם משהו
מההתחייבויות האלה כבר נמסר ,אם יש איזשהו מכתב רשמי או שזה איזה סעיף
"שופוני" לעיתונים שבחיים לא יתממש? יש פה הגדלה מרשות מקרקעי ישראל ,יש
הגדלה מרשות ניקוז הירקון .האם התקבלה? המשרד להגנת הסביבה ,האם התקבל?
קרן הקיימת לישראל ,האם התקבל? כן או לא ,תשובה נורא פשוטה.
חי אדיב:

אחד ,התקבל ומאושר.

אמיר כוכבי :בכולם?
חי אדיב:

אחד ,אמרתי אחד.

אמיר כוכבי :אחד.
חי אדיב:

עוד מעט יוכי תגיד במה .שתיים ,בכל השאר יש הבטחות ויש ניירות אבל לא אצלנו.
יש אישורים ,אין הרשאות.

אמיר כוכבי :אז על מה שהתקבל ,כל הכבוד.
חי אדיב:

אבל צריך להכין את העניין כדי לקדם את זה.

אמיר כוכבי :מה התקבל יוכי?
יוכי נחמן:

התקבל  2מיליון שקלים מרמ"י ,מרשות מקרקעי ישראל ,כבר נחתם איתם הסכם.

חי אדיב:

יש גם הבטחה  ...חצי מיליון שקל נוספים.

יוכי נחמן:

כל ההרשאות הנוספות אנחנו בתהליך של קול קורא...

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אז לא התקבל כלום.
יוכי נחמן:

זה בתהליך.

יגאל הררי:

בגלל שזה רשום ,זה רשום פה אז בגלל שאתם מדברים אתם אפילו לא רואים.
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אמיר כוכבי :כן.
יגאל הררי:

באותיות קטנות ,הרי זה קידוש לבנה.

אמיר כוכבי :קידוש לבנה.
יגאל הררי:

קרן לשמירת שטחים פתוחים.

אמיר כוכבי :כן.
חי אדיב:

רגע.

יוכי:

כתוב שאושרה ההרשאה.

יגאל הררי:

מה?

יוכי:

אושרה ההרשאה.

אמיר כוכבי :כן ,וה 2-ורבע מיליון הזה הצבענו עליו כבר לפני שנה.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

סליחה ,אני לא צריך את העזרה שלכם.

חי אדיב:

זה בנוסף לשנה שעברה ,עוד  2מיליון.

יוכי נחמן:

זה בנוסף לשנה קודמת.

יגאל הררי:

או שיש להם בעיה של משקפיים או שיש להם בעיה של הבנה.

אמיר כוכבי :בתוך ה 6-מיליון תוספת ,כבר קיבלת ?2
יוכי נחמן:

 2.250קיבלנו שנה קודמת .בשנת  ,2016בתקציב של רמ"י לשנת  2016קיבלנו ואושרו
 2מיליון נוספים .כל השאר זה לשנת  2017הוגשו בקשות,

יגאל הררי:

זה עוד  4מיליון.

יוכי נחמן:

זה תהליך של אישור במשרדים השונים.

אמיר כוכבי :יופי ,אחלה.
יגאל הררי:

עוד הסבר? אפשר להצביע?

אמיר כוכבי :חיים ,אני בטוח שאתה עושה עבודה בקרן קיימת.
חי אדיב:

הלאה.

יגאל הררי:

יגאל ,להצביע.

חי אדיב:

נדב רוצה לשאול.

יגאל הררי:

מה הוא רוצה? שים לו דגים שם ,שילך לדוג.

חי אדיב:

זה בשנה הבאה.

יגאל הררי:

שים לו דגים ,מה הבעיה.

חי אדיב:

קדימה.
50

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  22/16מיום 28.12.16

נדב דואני:

טוב ,אני מנסה להבין באמת ,אני אשאל עוד פעם .כמה כסף נשפך עד היום בפרויקט
הזה? כמה כסף נשפך ומתי הפרויקט הזה ייגמר וכבר יהיה אפשר לפתוח את
הדלתות ולא רק לעשות שם תמונות? אני חושב שהפרויקט הזה כבר חרג בכל קנה
מידה.

חי אדיב:

אם רצית נתונים ,אז למה אמרת חרג?

נדב דואני:

בכל קנה מידה.

חי אדיב:

אם אתה רוצה נתונים ,אז למה אתה אומר שהוא חרג?

נדב דואני:

אתה אומר שאתה לא יודע את הנתונים.

חי אדיב:

אם אתה יודע ,אז אתה יודע ,אז אתה לא צריך לקבל תשובה .אז מה ,מה בדיוק?
אתה רוצה לדעת באמת? אז למה אתה קובע עובדות?

נדב דואני:

אני,

חי אדיב:

לא ברור לי.

נדב דואני:

הפרויקט הזה חרג,

חי אדיב:

תדבר לתקשורת שישמעו אותך התושבים וזה.

נדב דואני:

זה אתה מדבר לתקשורת.

חי אדיב:

אתה לא מדבר לעניין.

נדב דואני:

אני מדבר עניינית.

חי אדיב:

אם אתה רוצה נתונים ,שתוק ,תקבל נתונים.

נדב דואני:

מה לעשות?

חי אדיב:

אתה רוצה,

נדב דואני:

מה לעשות?

חי אדיב:

אתה רוצה לזרוק סיסמאות?

נדב דואני:

מה לעשות? לא הבנתי מה אני צריך לעשות,

חי אדיב:

כדי שתקשיב,

נדב דואני:

לא ,אני אשתוק?

חי אדיב:

אם אתה רוצה להקשיב ,תשתוק.

נדב דואני:

אני מקווה שלא דיברת ככה באמת בסביבה של העבודה שלך ,שאתה לא מדבר עם
העובדים שלך ככה .אם כן ,אני מרחם על כל אחד מהם ויש לי תחושה שאתה כן
מדבר בצורה הזאת לעובדים שלך.

חי אדיב:

 ...שאני מדבר.
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נדב דואני:

לא ,לא ,לא צריך ממך ,אני יודע להתמודד .אני לא מקבל ממך שכר.

חי אדיב:

קדימה.

נדב דואני:

העובדים שלך מקבלים ממך שכר ואתה כנראה גם משפיל אותם.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי ,די.

נדב דואני:

אני מנסה להבין ,לא ,אל תגידי רבותיי ניצה.

ניצה משה:

חבר'ה ,זה אי אפשר ככה.

נדב דואני:

שיושב כאן ,שיושב כאן חי אביב ואומר לחבר מועצה תשתוק ,תכי בפטיש ותגידי לו
אדוני תפסיק,

חי אדיב:

אתה שואל שאלה ואתה לא רוצה,

נדב דואני:

תכבד מועצת עיר.

חי אדיב:

לקבל תשובה.

נדב דואני:

לא ,אתה לא נותן לדבר בכלל.

חי אדיב:

כי אחרת אתה מסיק מסקנות.

נדב דואני:

ניצה ,או שתגני על כולנו,

ניצה משה:

אני לא מגינה .....

חי אדיב:

שאלה שלא קיבלתם תשובה,

נדב דואני:

על כולנו או שתגני רק עליו.

ניצה משה:

אני לא מגנה על אף אחד .אני מגנה על השולחן.

נדב דואני:

תגני על השולחן .האם האמירות האלה מקובלות עלייך כמזכירת המועצה?

ניצה משה:

אני לא ,אני לא מוכנה

נדב דואני:

אל תעני ,לא נעים לי ,אני לא רוצה לסבך אותך עם הנקמן הזה.

יגאל הררי:

נדב ,אני מסכים איתך בנושא הזה.

נדב דואני:

אני מנסה להבין,

יגאל הררי:

אני מסכים איתך,

נדב דואני:

אני מנסה להבין,

יגאל הררי:

בנושא הזה שהוא לא היה בסדר,

נדב דואני:

אל תסכים איתי,

יגאל הררי:

והוא היה צריך להגיד לך בשקט.

נדב דואני:

אה ,או קיי.
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(מדברים יחד)
נדב דואני:

אין בעיה ,זכותו להגיד לי ,זכותו להגיד לי,

יגאל הררי:

אתה מדבר שטויות.

נדב דואני:

זה שהוא לא מעוניין לשמוע את הדברים שלי,

יגאל הררי:

הוא לא היה צריך להגיד לך בכל מקרה.

נדב דואני:

הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה .הבעיה שהסגנון שלו כל כך בזוי ומכוער ,שאני
פשוט כואב לי על העובדים שמקבלים ממנו משכורת ונאלצים לסבול את ההתנהגות
ה ...הזאת.

משה חנוכה :לפני רגע יצאת על ניצה עובדת עירייה.
נדב דואני:

לא ,לא יצאתי עליה בכלל .תאמין לי ,כזאת הערכה יש לי אל ניצה ,הלוואי והייתה
לנו עוד ניצה.

חי אדיב:

 ..ולא איתך.

נדב דואני:

די ,תפסיק ,אתה אדיב לא מנסה להיות .אתה אף פעם לא היית אדיב.

חי אדיב:

הלאה.

נדב דואני:

עזוב ,אתה ,זה הכול חיוך ומעבר לזה אין כלום .חלול ,חלול .למדתי היום מילה
חדשה ממך .הכול חלול .אין שום דבר .אז אני מנסה להבין באמת מה יהיה עם
הפרויקט השערורייתי הזה.

חי אדיב:

שאלה חלולה.

נדב דואני:

שבכל בדיקה ,בכל מקום אתה מבין שהוא מטורף.

אם בערי הדרום מקימים

פארקים ב 30-מיליון לתפארת ,עם אמפי והכול ,פה עשרות מיליונים,
חי אדיב:

יפה.

נדב דואני:

נשטפים עם המים לתוך הירקון ,שגם הוא זורם עם זרזיפים קטנים ומעבר לזה אין
כלום .במקום שתיקח את הכסף הזה ,תשקיע אותו בכל רחבי העיר ,בפרויקטים של
פארקים ,בגינות ציבוריות ,במדרכות מסודרות ,בתאורה מסודרת ,ושקצת יהיה
נעים להסתובב בעיר הזאת ,פחי אשפה שיהיה איפה לזרוק את הזבל ,במתחמים
שלא מטופלים כמו  1200והסביבה ,אתה מעדיף לזרוק המון כסף לשם .זה כבר עבר
את ,אנחנו כבר בעיריית הוד השרון לא יכולים לספוג את זה לצערי ואתה ממשיך
ואתה מקבל גיבוי וזה מה שעצוב.

יגאל הררי:

מקבל גיבוי מהממשלה.

נדב דואני:

לא,
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יגאל הררי:

זאת אומרת שיושבים מנכ"לים ושרים שמתקצבים אותנו ומעבירים כספים לפה
ובמיליונים גם,

חי אדיב:

כן,

יגאל הררי:

ומאמינים בפרויקט הזה,

חי אדיב:

והוא מתנגד.

נדב דואני:

לא ,כמעט  100מיליון שקל,

יגאל הררי:

ומאמינים בפרויקט הזה,

נדב דואני:

 100מיליון שקל,

יגאל הררי:

אף אחד לא מצליח למשוך אותם למגדיאל הקטנה לשבת איתם בשושו בשביל
להפריע למישהו אחר .איך אתה מסביר את זה?

חי אדיב:

שאלה טובה ,שאלה .יש תשובה לזה?

יגאל הררי:

איזה תשובה.

חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

טוב.

חי אדיב:

מי בעד? מי נגד?

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,אפשר?
ניצה משה:

בבקשה מאיר.

חי אדיב:

כן ,בהחלט כן.

ניצה משה:

כן.

מאיר חלוואני :אז כבוד ראש העיר ,אני מבין שלך התעדוף זה כל מה שנקרא האגם והאחו-לח.
חי אדיב:

מבחינתי מה זה?

מאיר חלוואני :יש לך תעדוף לאזור הזה כי אני רואה שזה סוג של פרויקט שלך שאתה דוחף הרבה
שנים.
חי אדיב:

רק שלי?

מאיר חלוואני :זה נראה ככה ואני אסביר לך גם למה.
יגאל הררי:

אתה יכול להגדיר את זה כבייבי שלו.

מאיר חלוואני :אתה מוכן לא להפריע עכשיו?
יגאל הררי:

אני לא ,אתה אומר,

מאיר חלוואני :אז תעדוף ,בסדר ,בייבי ,או קיי ,בייבי ,סליחה.
יגאל הררי:

נכון.
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מאיר חלוואני :טוב שלא יצא לך חרטא ברטא במקרה.
יגאל הררי:

אני רוצה,

מאיר חלוואני :תן לי רגע להשלים שני משפטים .תעשה טובה .יוצא לי כבר מעל שנתיים לרכב סביב
המקון הזה וכל הזמן אני נתקל בבעיות ובמקומות ובסכנות וזה אתר בנייה .אתה
יכול באמת לספר לנו ,בלי לעשות מזה סינריו פוליטי וצעקני ,באמת מה קורה עם
המקום הזה ,כי אני מוכרח לומר לך שבתור חבר ועדת הכספים ,על הסיפור הזה,
למרות שאני חושב שצריך לקרות כי כבר הכול כמעט קיים שם כמו שהבנתי ,אני
הצבעתי נמנע .עדיין אני מבין שזה כסף שבא ממקורות המדינה ולא מאיתנו ,אבל
ספר לנו באמת איפה זה עומד .אם אתה יכול לספר לנו ,אנחנו נשמח לדעת.
חי אדיב:

אני אשמח לעדכן אתכם.

מאיר חלוואני :ואני אגב שאלתי את זה בוועדת הכספים.
חי אדיב:

אני אביא את זה לדיון בישיבת מועצת העיר הבאה ,אחרי אישור התקציב או לפני,
תלוי מתי תהייה הישיבה .אני מבטיח לך ,עם כל הצוות המקצועי מילה במילה ואתה
תקבל את כל הפירוט.

יגאל הררי:

אני מבקש לעשות,

חי אדיב:

יחד עם זאת,

יגאל הררי:

אנחנו אמורים לעשות ישיבת מועצת עיר,

חי אדיב:

שם,

יגאל הררי:

אמרנו שאנחנו נעשה כשיהיה מזג אוויר יפה,

חי אדיב:

נכון.

יגאל הררי:

נזמין גם את כל אלה שלא יודעים איפה המקום ,לא יודעים איך השבילים נראים,

חי אדיב:

כן.

יגאל הררי:

נעשה ישיבה חגיגית שם ,ברצינות אני מדבר.

חי אדיב:

יפה.

יגאל הררי:

נזמין גם את התושבים .כמו שראש הממשלה החליט לעשות בקריית שמונה ,אנחנו
נעשה באגם.

חי אדיב:

כן ,מאיר אני רק רוצה להוסיף,

יגאל הררי:

כן ,נעשה את זה גם בין הערביים ,שיראו את השמש ,את השקיעה.

חי אדיב:

עם מצגת יפה והכול מפורט על סעיף סעיף בתקציב .חובתך וזכותך לדרוש ולקבל.
השלב השני שברמת המקרו ,באמת ,בלי סיסמאות ,בלי כלום ,יש פה פרויקט ייחודי
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במדינת ישראל .בלי סיסמאות ,בלי כלום .יגיעו את זה אנשי המקצוע ,לא אני.
לבודדים בעולם יש פרויקט כזה .צריך לכבד את זה .אנחנו זוכים לאלפי קובים
שלמים בחינם שאפשר להשתמש בהם לגידול כל הפארקים האלה .אף עיר במדינת
ישראל לא קיבלה את זה .המים הם מים מושבים .חלקם הם גדולת הירקון .מה זה
ההתלהמות הזאת? הולך להיות פארק הכי גדול באזור השרון ,יותר מכפר סבא,
רעננה ,רמת השרון ,והסביבה .הולך להיות פה משהו לתפארת עם ישראל .הוד
השרון ותושביה גאים ומי שמכיר את זה יודע .צריכים להיות גאים בכך .למה להיות
האנטי והנגד? אני לא בא אליך בטענות ,על מי שמקטר על העניין .זכותך ,חובתך
לגבי את הנתון ואנחנו נציג בישיבה הבאה ,אחרי אישור התקציב.
מאיר חלוואני :בהמשך למה שאמרת,
חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :אני חושב שבאמת התושבים גם כן רוצים כבר ליהנות מזה.
חי אדיב:

אז אני מודיע לך שבמהלך,

מאיר חלוואני :זה יותר מדי זמן והרבה כסף.
חי אדיב:

אני מודיע ומתחייב פה שבמהלך  ,2017ומקווה שבאמצע  ,2017נפתח ונחגוג יחד
איתכם את הפארק הזה.

מאיר חלוואני :אם ירצה השם.
חי אדיב:

הפארק הזה הולך וגם זה חשוב לדעת ,יש פארק שגודלו הכללי הוא  1,400דונם,
שמתוכו מתחלק  200דונם עכשיו ונוכל ליהנות מהם ,אחרי זה עוד קרוב ל 400-דונם
נוספים אחרי הפקעה של מתחם הר 400/ובשלב שלישי זה פארק לאומי שמחובר
אליו ,עוד  800דונם .סך הכול  1,400דונם של הוד השרון בהוד השרון על רצועת הצד
הצפוני של נחל הירקון ,כולל נחל הירקון .מה רע בזה? סיכמתי עם ראש עיריית תל
אביב וראש העין לסלול שביל אופניים מראש העין עד לתל אביב ,כך שתושבי העיר
שמגיעים לירקון ,יוכלו לנסוע על כביש מסודר באופניים בכיף ,ב 10-דקות נסיעה
לתל אביב .גם חוויה ,גם ירוקה וגם תחבורתית טובה .למה לא? אז מה רע בזה?

מאיר חלוואני :אף אחד לא אמר לא.
חי אדיב:

אני אציג לכם את זה.

מאיר חלוואני :לראות מתי זה נגמר ומשתמשים בזה .
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חי אדיב:

זו שאלה לגיטימית .תקבלו תשובה מסודרת אבל גם אפשר לדבר בנחת ובנעימות כמו
שאתה מדבר ולא כמו חברך מימיני.

נדב דואני:

אתה לא מפסיק ,

חי אדיב:

הדבר השלישי,

נדב דואני:

אתה לא מפסיק לתקוף.

חי אדיב:

הסעיף הזה בסך הכול המדינה נותנת לנו.

נדב דואני:

אתה משתולל.

חי אדיב:

 2.5ועוד  5ועוד  ,3.5מה רע בכ 10-מיליון שקל לקבל ממדינת ישראל ולהגיד תודה
לכל שר שנתן את זה? מה רע בזה? אני מקווה שהכסף יגיע בהקדם ולא בעוד 100
שנה ,זה הכול .זה מה שאנחנו צריכים לעשות .ואתם כנבחרי ציבור אולי תרימו
לאותם שרים שהבטיחו שאולי יזדרזו בתקציב כדי שלא נמשוך את פתיחת הפארק
לעוד שנה שנתיים ,זה הכול .תודה רבה.

ניצה משה:

תודה רבה .מי בעד בבקשה? חי ,יגאל שמעון ,כנרת ,משה חנוכה ,תקוה ,אופיר ,יגאל
הררי .מי נגד? נדב .מי נמנע? אמיר ומאיר .תודה .התב"ר עבר.

הצבעה:
 7בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל.
 1נגד :נדב דואני
 2נמנעים :מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי
החלטה מס' :210/16
מועצת העירייה מאשרת הגדלה ועדכון מקורות מימון בתב"ר מס'  – 1174פארק נחל הדר ע"ס
₪ 15,000,000
הגדלה מ  ₪ 15,000,000ל ₪ 50,000,000
הגדלה רשות מקרקעי ישראל מ  ₪ 2,250,000ל .₪ 8,250,000
הגדלה רשות ניקוז ירקון מ  ₪ 150,000ל . ₪ 850,000
המשרד להגנת הסביבה . ₪ 5,000,000
קרן קיימת לישראל .₪ 1,500,000
קרן פיתוח ללא שינוי.
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 11,400,000משרד הבינוי והשיכון – ₪ 1,000,000
רשות מקרקעי ישראל –  , ₪ 8,250,000רשות ניקוז ירקון .₪ 850,000
המשרד להגנת הסביבה –  , ₪ 5,000,000קרן קיימת לישראל . ₪ 1,500,000
=========================================================
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ניצה משה:

אני עוברת לתב"ר הבא ,סעיף  – 4בקשה להגדלת תב"ר מספר  – 1401אולם ספורט
מערב בעיר השקמים ע"ס  .8.5הגדלה מ 8.5-ל .12-וינר הגדלה מ 2.100-ל .4.5-מפעל
הפיס הגדלה מ 3.400-ל .4.5-סך הכול הגדלה  .3.5מקורות מימון לאחר השינוי קרן
פיתוח  ,3וינר  4.5ומפעל הפיס .4.5

נדב דואני:

שאלה קטנה.

ניצה משה:

כן ,בבקשה.

נדב דואני:

אני יודע שיש התנגדויות לבניית בית הספר חטיבה בתיכון שם.

יגאל שמעון :לא לבניית בית ספר .להגדלה של בית ספר.
נדב דואני:

למה?

חיים שאבי:

להגדלה מ 12-ל.18-

נדב דואני:

למספר הכיתות?

יגאל שמעון :כן.
נדב דואני:

אני שואל שאלה .בוא ,רשום לי ,אני יכול להראות לך שרשום לי שאני בעד הנושא.
אני רוצה להבין .האם אולם הספורט ,מרגע שייבנו את בית הספר ,ייבנה במקביל?
האם אתם מתכוונים לבנות אותו לפני כן? מה הפרוצדורה שאמורה להיות עם אולם
הספורט? ללא קשר לבית ספר?

חי אדיב:

הכול טוב .לא רלוונטי לעניין .אנחנו צריכים לאשר פה את הבנייה.

נדב דואני:

זה לא בית הספר ,רשום פה.

חי אדיב:

רק רגע ,איפה הוא ייבנה,

נדב דואני:

רשום בשקמים.

חי אדיב:

אתה רוצה ,תקשיב ,ייבנה בשקמים ,איפה הוא ייבנה זה תלוי מה תהייה בוועדת
ההתנגדויות .אם יאשרו אז יאשרו גם את זה .אם לא יאשרו אז יזיזו את זה למקום
אחר.

נדב דואני:

יש אישור?

חי אדיב:

כרגע מאשרים לשקמים.

נדב דואני:

אני שואל ,יש אישור לאולם ספורט באופן עקרוני בשקמים או שגם לזה יש
התנגדויות?

חי אדיב:

יש אישור.

נדב דואני:

הרי למה ההתנגדויות? ההתנגדויות לבית ספר או ההתנגדויות לכל הקומפלקס?

חי אדיב:

זה לא רלוונטי לדיון הזה.
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נדב דואני:

אבל למה?

חי אדיב:

אפשר לדון על זה בוועדת תכנון ובנייה .אני מאשר פה ברחוב השקמים ואפשר לבנות
מחר ,נקודה ,אחד .שתיים ,יכול להיות שבעוד חודש ,בעוד חודשיים ,נקבל שיקולים
נוספים במסגרת שיתוף הציבור והקשבה להתנגדויות וכבר הקשבנו פעם אחת
ונקשיב אולי עוד פעם ,ויהיה עוד מיליון ואחד דברים ,יכול להיות שיהיה שיקול
אחר .אז אם יהיה שיקול אחר ,נזיז ימינה שמאלה אז נזיז ונחליט ונעשה לפי
הפרוצדורה המחייבת בדין .כרגע האישור הוא לזה ואין שום התנגדות לעניין הזה
וגם לא יכולה להיות התנגדות לזה .נקודה.

נדב דואני:

אבל אם יש התנגדות לבית ספר ,אתה לא יכול להתנגד גם פה?

חי אדיב:

מה זה קשור?

נדב דואני:

זה קשור .אתה יכול להתנגד לכל דבר .אני לא מבין.

חי אדיב:

אתה לא יכול להתנגד כשיש תב"ע .יש תב"ע.

נדב דואני:

נכון ,אז איך התנגדו לבית ספר?

חי אדיב:

אתה רוצה להבין ,לשאול,

נדב דואני:

אני מבקש תשובה.

משה חנוכה :למה ,אנחנו קיבלנו תשובה ...
חי אדיב:

 6 ..כיתות נוספות .אם הייתי מוריד את ה ,6-היה אפשר לבנות בלי לשאול אף אחד.

נדב דואני:

או קיי.

חי אדיב:

זה הכול .זה הוויכוח.

נדב דואני:

אולם ספורט ייבנה ב 2017-או ?18

חי אדיב:

יתחיל וייבנה ב.2017/18-

נדב דואני:

או קיי.

ניצה משה:

או קיי ,מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד .מצוין .התב"ר אושר.
ניצה משה:

פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
 11בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
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החלטה מס' :211/16
מועצת העירייה מאשרת הגדלה בתב"ר  – 1401אולם ספורט מערב העיר-השקמים ע"ס ₪ 8,500,000
הגדלה מ  ₪ 8,500,000ל . ₪ 12,000,000
ווינר הגדלה מ  ₪ 2,100,000ל  - ₪ 4,500,000הגדלה בסך ₪ 2,400,000
מפעל הפיס הגדלה מ  ₪ 1,400,000ל  - ₪ 4,500,000הגדלה בסך ₪ 1,100,000
סה"כ הגדלה ₪ 1,500,000
מקורות מימון לאחר השינוי:
קרן פיתוח –  , ₪ 1,000,000ווינר –  , ₪ 4,500,000מפעל הפיס ₪ 4,500,000
===========================================================
סעיף  – 5בקשה להגדלת תב"ר מספר  ,1408פיתוח מתחם  1102ע"ס  10מיליון ₪
ניצה משה:

התב"ר הבא .סעיף  – 5בקשה להגדלת תב"ר מספר  ,1408פיתוח מתחם  1302ע"ס 10
מיליון .הגדלה מ 10-מיליון ל 60-מיליון .סך ההגדלה  50מיליון .מימון קרן פיתוח.

נדב דואני:

תסבירו בבקשה.

חיים שאבי:

אתה יודע איפה זה ?1302

נדב דואני:

כן.

חיים שאבי:

רוצים לפתח אותו.

יגאל שמעון :רוצים לפתח אותו .יש לנו עכשיו תב"ע ,רוצים לפתח ,להתחיל לפתח וזהו .זה
התקציב.
נדב דואני:

למה ,השאלה ,למה בהתחלה תקצבתם ב 10-מיליון ועכשיו זה  60מיליון?

יגאל שמעון :כי עכשיו התב"ע כבר בתוקף.
חיים שאבי:

זה תכנון.

יגאל שמעון :המכרזים כבר אמורים לצאת.
חיים שאבי:

 10מיליון זה תכנון.

יגאל שמעון :המכרזים צריכים לצאת ממש.
חי אדיב:

בעוד חצי שנה נבקש להגדיל את זה עוד.

חיים שאבי:

עוד .50

נדב דואני:

זה ברור שלי.

חי אדיב:

הכול בהתאם לתזרים המזומנים והיכולת שלנו.

יגאל שמעון :מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד?

חיים שאבי:

פה אחד.

נדב דואני:

לא ,רגע.
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ניצה משה:

לא ,רגע ,יגאל ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,מאיר ,יגאל הררי ,אופיר .מי נגד?
מי נמנע? אמיר ונדב.

יגאל שמעון :תודה .ההצעה עברה.
ניצה משה:

תודה רבה.

הצבעה:
 9בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,מאיר חלוואני.
 2נמנע :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :212/16
מועצת העירייה מאשרת הגדלה בתב"ר  – 1408פיתוח מתחם  1102ע"ס ₪ 10,000,000
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל . ₪ 60,000,000
סה"כ הגדלה ₪ 50,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח.
==========================================================
סעיף  - 6בקשה להגדלת תב"ר מספר  1412פיתוח מתחם  10ע"ס  10מיליון ₪
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  .5בקשה להגדלת תב"ר מספר  1412פיתוח מתחם  10ע"ס 10
מיליון  .₪עדכון שם הפרויקט פיתוח מתחם  3פלוס  ,10הגדלה מ 10-מיליון ל30-
מיליון .ההגדלה  20מיליון מקרן פיתוח.

נדב דואני:

איפה זה מתחם ?10

יגאל שמעון :או קיי.
נדב דואני:

איפה זה מתחם ?10

יגאל שמעון :מתחם  10זה המתחם ברחוב האהבה האיחוד.
נדב דואני:

כן.

יגאל שמעון :ומתחם  3זה המתחם המזרחי ממנו ,בסוקולוב.
סרג'יו וולינסקי :הכול לכיוון סוקולוב.
נדב דואני:

איפה שיש את ...

חי אדיב:

רחוב הסרגל דרומה.

יגאל שמעון :איפה רחוב מורשת,
נדב דואני:

כן.

יגאל שמעון :זה מתחם .3
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מאיר חלוואני :אני מבקש הערת אגב .אני גם ביקשתי בוועדת הכספים .כשמדברים על מתחמים,
כשאנשים לא יודעים איפה הם ,יש מן הטעם ,מן הסתם ,להציג את המפה ולהראות
לנו איפה זה.
חי אדיב:

יגאל ,תיזום ישיבה בוועדת מליאה ותציג את כל המתחמים.

(מדברים יחד)
מא יר חלוואני :עדיין לא כולנו עובדים כמוך כל כך הרבה שנים עם מתחמים על הראש.
יגאל הררי:

אתה מוזמן לוועדת,

חי אדיב:

למליאה .בכיף ,נציג את כולם .קדימה.

מאיר חלוואני :מקבלים שכר בוועדת משנה?
אמיר כוכבי :אפשר לקבל הסבר איזה,
מאיר חלוואני :בכל הוועדות מה קרה ,צריך לחיות ממשהו.
אמיר כוכבי :יגאל,
מאיר חלוואני :מה הבעיה להגיש איזושהי מפה? צילום ,שחור לבן אפילו.
חי אדיב:

תקבל ,אין בעיה.

מאיר חלוואני :לא אני ,באופן כללי.
חי אדיב:

אין סיבה שלא.

יגאל שמעון :מתחילים תכנון.
אמיר כוכבי :תכנון של מה?
יגאל שמעון :תכנון של המתחם .תכנון של המתחמים.
אמיר כוכבי :איזה מתחמים? זה אזור בנוי.
דובר:

האהבה ואחווה.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :איך אתה עושה עם העין ,חיים ,איך אתה עושה עם העין,
יגאל שמעון :זה מתחם חדש ,עוד לא בנו אותו.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אנחנו אישרנו בוועדת המשנה את התוכנית החדשה.
נדב דואני:

כמה יחידות דיור זה?

סרג'יו וולינסקי.500 :
נדב דואני:

כמה מגדלים? איך אתה לא זוכר?

יגאל שמעון :אין לי בעיה ש ,או קיי .אפשר להצביע.
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אמיר כוכבי :יגאל ,אני רק רוצה לדעת ,סתם .כי ההצבעות האלה חמודות .כמה התב"ר פיתוח של
שכונת ?1200
יגאל שמעון :אתה עכשיו,
אמיר כוכבי :בקטנה ,גם כמה עשרות מיליונים ,נכון? אני רוצה לברך אותך על מרבד הדשא
הראשון שהגיע השבוע .כל הכבוד יגאל.
נדב דואני:

אולי כדאי לעשות איזה טקס.

אמיר כוכבי :הפיתוח בשיאו .אני מתפלא שלא גזרתם סרט על המרבד דשא הזה .תמשיכו לאשר
תב"רים דמיוניים .מדרכות אתם לא עושים.
יגאל הררי:

זה קשור לזה?

אמיר כוכבי :יגאל הררי ,עד שאתה מתעורר כבר סיימנו.
ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל ,שאבי ,כנרת ,חנוכה ,תקוה ,מאיר ,הררי ,טואיל .מי נגד? אמיר .מי
נמנע? נדב.

יגאל שמעון :תודה .סעיף  6אושר.
ניצה משה:

התב"ר עבר.

הצבעה:
 9בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יגאל הררי,
אופיר טואיל ,מאיר חלוואני.
 1נגד :אמיר כוכבי.
 1נמנע :נדב דואני.
החלטה מס' :211/16
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר  – 1412פיתוח מתחם  10ע"ס ₪ 10,000,000
עדכון שם הפרויקט  -פיתוח מתחם 10+3
הגדלה מ  ₪ 10,000,000ל  10,000,000ש"ח .
סה"כ הגדלה ₪ 20,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח.
==========================================================
סעיף  - 7בקשה להגדלת תב"ר  ,1422תשתיות ניקוז ברחבי העיר על סך  12מיליון שקל
יגאל שמעון :סעיף .7
ניצה משה:

אני ,סעיף  - 7בקשה להגדלת תב"ר ,תב"ר  ,1422תשתיות ניקוז ברחבי העיר על סך
 12מיליון שקל .הגדלה מ 12-ל ,30-סך ההגדלה  18מיליון .מקורות מימון קרן פיתוח.

נדב דואני:

מי מבצע? זה לא התאגיד?

יגאל שמעון :לא ,ניקוז זה אנחנו.
חיים שאבי :תאגיד זה מים וביוב.
יגאל שמעון :או קיי .מי בעד ,חברים? מי בעד סעיף ?7
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אמיר כוכבי :יש איזה תכנית? איפה עושים תשתיות ניקוז?
יגאל שמעון :כן.
אמיר כוכבי :אתה רוצה ככה להגיד לנו בגדול?
(מדברים ביחד)
יגאל הררי:

מה אכפת לך תגיד מה שאתה רוצה הנייר סופג הכול.

חיים שאבי :יש תכנית גדולה ברחבי העיר.
יגאל הררי:

אנחנו לא רוצים להיות רעננה וכפר סבא.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

טוב.

יגאל הררי:

רגע ,הוא עונה.

אמיר כוכבי :המהנדס עונה.
סרג'יו וולינסקי :אנחנו עושים מתחם  19ברחוב ה ...וההדרים .יש תכנית  ...כשתסתיים התכנית
אנחנו יוצאים לביצוע של הניקוז .זה מוציא את כל הניקוז של מתחם .19
אמיר כוכבי :כל ה 30-מיליון זה מתחם ?19
סרג'יו וולינסקי :לא ,לא .זה חלק 18 ,מיליון .ככה :ניקוז במתחם  19ניקוז במתחם  ,10רחוב מעגל
הגולן ,אלה ושכונת גיל עמל  ...בעיות ניקוז קיימות מתמשכות ,וחידוש תשתיות
במקום .ניקוז רחוב האשכול ,מולדת ,פדויים ו ...רחוב עקלתון ושכונת הפועלים
ורחוב הכרמל .חיבור ניקוז שכונת רסקוב ורחוב אצ"ל.
יגאל שמעון :או קיי ,תודה .מי בעד ,חברים? אמיר? בעד? פה אחד ,תודה רבה.
הצבעה:
 9בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מסד :214/16
מועצת העירייה מאשרת הגדלת תב"ר  – 1422תשתיות ניקוז ברחבי העיר ע"ס ₪ 12,000,000
הגדלה מ  ₪ 12,000,000ל  10,000,000ש"ח .
סה"כ הגדלה ₪ 18,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח.
התב"ר אושר בעבר:
ישיבה מס'  15מיום  – 21/12/2014סך ₪ 10,000,000
מקורות מימון :קרן פיתוח .
מועצת העירייה מאשרת תבר מס'  – 1457חווה חקלאית ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –, ₪ 2,5000,000משרד החינוך .₪ 2,500,000
==========================================================
סעיף  - 8אישור תב"ר  ,1451רכישת רכב טיאוט וטרקטור כיסוח על סך  750שקל
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יגאל שמעון :סעיף .8
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  - 8אישור תב"ר  ,1453רכישת רכב טיאוט וטרקטור כיסוח על סך
 750אלף שקל .מקורות מימון ,קרן פיתוח.

אמיר כוכבי :היה מקודם דיבור על זה אבל אני פספסתי .כבר היינו בסרט הזה ,יש לי דז'ה וו
פתאום.
ניצה משה:

לא .בהעברות מסעיף לסעיף,

אמיר כוכבי :לא ,עזבי את זה .כבר קנינו רכב כזה והוא עמד ומכרנו,
יגאל שמעון :לא .היה רכב קטן,
אמיר כוכבי :והיה חיוב אישי ,והיה פה והיה שם.
יגאל שמעון :איזה חיוב אישי?
אמיר כוכבי :פורד מערכות לא היה חיוב אישי?
יגאל שמעון :רכב טיאוט,
אמיר כוכבי :זה היה מזמן .חיוב אישי לוקח לו זמן.
חנה גולן:

הרכב טיאוט משובת כבר יותר מחודש .אנחנו עושים,

יגאל שמעון :אמיר ,כן .חייבו אישי על זה ששילמנו משכורות לעובדים שניקו את העיר.
אמיר כוכבי :כן ,כן.
יגאל שמעון :טוב .מי בעד ,אפשר?
אמיר כוכבי :אז לא הבנתי .זה רכב נוסף? זה רכב במקום?
חנה גולן:

זה רכב במקום רכב ששבק.

מאיר חלוואני :זה שני רכבים.
חנה גולן:

לא עובד יותר .וטרקטור כיסוח לפארק ארבע העונות .שניהם טרייד אין.

אמיר כוכבי :ה 750-מכסה את שניהם?
מאיר חלוואני :זה טרייד אינים.
נדב דואני:

יש מבצע ,מבצע מאוד רציני.

יגאל שמעון :או קיי חברים ,מי בעד? פה אחד ,תודה רבה .התב"ר אושר.
הצבעה:
 9בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :215/16
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מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1451רכישת רכב טיאוט וטרקטור כיסוח ע"ס .₪ 750,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח .₪ 750,000
==========================================================
סעיף  - 9אישור תב"ר  ,1454פיתוח מתחם  50 ,1400מיליון שקל מקרן פיתוח
ניצה משה:

רגע ,רק תראה מי ישנו פה .אישור תב"ר  ,1454פיתוח מתחם  50 ,1400מיליון שקל
מקרן פיתוח.

נדב דואני:

הסבר בבקשה.

יגאל שמעון :אזור התעשייה החדש באזור נווה נאמן ,מתחם  .1400אזור התעשייה עולה צפונה,
כמו שאתם יודעים .האזור הישן נמצא באזור של סנו ,קוקה קולה ,צפונה מזה
אושרה תב"ע  1400ואנחנו מתחילים שמה את ה....,
נדב דואני:

יגאל ,אפשר לדעת מה צפי ההכנסות שלכם מהבינוי שם?

יגאל שמעון :זה אני לא יכול לדעת.
נדב דואני:

אתה יודע כמה מטרים אתה עומד לבנות ,אתה יודע מה צריך לשלם לך,

יגאל שמעון :זה רק תב"ע שאושרה עכשיו.
נדב דואני:

אבל אני רואה שרשמתם ,אולי מהנדס העיר יוכל לתת לי תשובה .כשרשום פה בערך
 150אלף מטרים תעסוקה ומוסד רפואי ,אתם יודעים כמה משלמים על כל מטר.

יגאל שמעון :מבחינת ההשבחה?
נדב דואני:

כן .לדעת כמה הכנסות .מה צפי ההכנסות שלנו מהפרויקט הזה?

יגאל שמעון :מה הצפי?
סרג'יו וולינסקי :צפי הכנסות כ 80-מיליון  ₪בהיטל השבחה.
נדב דואני:

על איזה תקופה?

יגאל הררי:

עד הבחירות.

סרג'יו וולינסקי :זה כל אחד נקודתי .כל אחד,
נדב דואני:

אבל  153אלף מטר זה לא פרויקט אחד?

סרג'יו וולינסקי :לא ,מה פתאום.
יגאל שמעון :סוף  2018נקבל כסף.
נדב דואני:

זה אין לי ספק ,שתזרזו את הכל.

סרג'יו וולינסקי:זה הרבה פרויקטים ,זה הרבה מגרשים .זה ,עשרות בעלי קרקע.
נדב דואני:

והתקציב של ה 50-מיליון ,על פני כמה זמן זה ייפרש?

סרג'יו וולינסקי :על כמה שנים טובות.
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נדב דואני:

ההשקעה היא ,אתה סוגר עכשיו תב"ר לכמה שנים קדימה? והפיתוח הוא בהתאם
לקצב ההתקדמות בבניה?

סרג'יו וולינסקי :אנחנו קודם כל רוצים לעשות פריצת דרכים ,כמו שעשינו ב 1302-ציר החינוך.
כרגע ביקשו  50מיליון שקל או  60מיליון ,זה רק הפריצת דרכים הראשונית שעולה
לנו בסביבות ה 50-מיליון.
נדב דואני:

זה השלב הראשון שאתה בכסף הזה ,דרכים ,כניסות ,יציאות.

סרג'יו וולינסקי :פריצת דרכים ,ניקוז מים ,ביוב ,חשמל ,כל הנושא התת קרקעי.
יגאל שמעון :או קיי .מי בעד ,חברים? פה אחד ,תודה רבה .התב"ר אושר.
הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר
חלוואני נדב דואני.
 1נגד :אמיר כוכבי.
החלטה מס' :216/16
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1454פיתוח מתחם  1400ע"ס .₪ 50,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח.
==========================================================
סעיף  - 10אישור תב"ר  ,1455פיתוח מתחם  261על סך  10מיליון .₪
יגאל שמעון :סעיף .10
ניצה משה:

או קיי ,אני עוברת לסעיף  ,10אישור תב"ר  ,1455פיתוח מתחם ,263

אמיר כוכבי :זה היה סעיף ?9
ניצה משה:

כן.

אמיר כוכבי :שני לנגד בבקשה.
יגאל שמעון :אמיר נגד סעיף  ,9או קיי? סעיף  ,10חברים .עכשיו סעיף .10
ניצה משה:

פיתוח מתחם  263על סך  10מיליון  .₪מקורות מימון ,קרן פיתוח.

יגאל שמעון :או קיי.263 .
נדב דואני:

מיקום איפה?

יגאל שמעון :זה בין גני עם,
סרג'יו וולינסקי :דרומית למתחם התפר..
יגאל שמעון :באזור של ,מערבית לגני ים ,דרך רמתיים.
נדב דואני:

זה הפרויקט שאישרתם פה לפני  5שנים?
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יגאל שמעון :כן .פה אמורים לבנות ,הפרויקט הזה כולל זוגות צעירים ,כ 300-יחידות דיור לזוגות
צעירים,
נדב דואני:

מה הסטטוס של התכנית?

סרג'יו וולינסקי 106 :ב' ,התנגדויות.
יגאל שמעון :התנגדויות בוועדה המחוזית.
סרג'יו וולינסקי :פעם שנייה.
נדב דואני:

צפי?

יגאל שמעון :צפי מה?
נדב דואני:

צפי ל,

סרג'יו וולינסקי 2017 :מתן תוקף אני מקווה.
נדב דואני:

 2017מתן תוקף?

יגאל שמעון :או קיי .מי בעד ,חברים? יגאל ,תקוה ,מאיר ,הררי ,אופיר .מי נגד?
ניצה משה:

מי נמנע? אמיר ונדב נמנעו.

יגאל שמעון :או קיי ,תודה .עבר.
הצבעה:
 6בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני.
 2נמנעים :אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :217/16
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1455פיתוח מתחם  261ע"ס ₪ 10,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח.
==========================================================
סעיף  - 11אישור תב"ר  1456בתי ספר יסודיים מזרח העיר
יגאל שמעון :סעיף .11
ניצה משה:

אישור תב"ר  1456בתי ספר יסודיים מזרח העיר 25 .מיליון שקל .מקורות מימון,
קרן פיתוח  ,12.5משרד החינוך .12.5

נדב דואני:

איפה המיקום של בית הספר?

יגאל שמעון :כן ,יואב.
יואב רוביסה :כרגע ליד הבית ספר הירוק.
נדב דואני:

עוד בית יסודי סמוך אליו? כמה כיתות?

יואב רוביסה.18 :
נדב דואני:

 18כיתות? צפי לתחילת עבודה?
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סרג'יו וולינסקי.2018 :
נדב דואני:

ספטמבר  18פתיחה?

סרג'יו וולינסקי :כן.
אמיר כוכבי :עוד יסודי ליד הירוק?
נדב דואני:

כן .ומה מבחינת ילדים? בשנה הבאה אין מחסור בכיתות באזור הזה?

יואב רוביסה :האכלוסים הצפויים בפרויקטים זה עדיין בבנייה ולא נגמור,
נדב דואני:

ומה עם החטיבה והתיכון הנוספים שם?

יואב רוביסה :סיוע לצורך יסודי ...כרגע.
נדב דואני:

וחטיבה אין צורך?

סרג'יו וולינסקי ... :תיכון  ...תושבים.
נדב דואני:

אה ,נכון .יפריד את המגן ואת ה ,אבל רגע ,שאלה .מה לגבי חטיבה? חטיבה אתה כן
צריך.

יואב רוביסה :חטיבה אנחנו עושים בשקמים ואז הילדים שהיו,
נדב דואני:

אתה עושה  6שנים בשקמים ,זה אני יודע תכנון .זה הילדים של ממלכתי ויגאל אלון
הולכים לשם.

יואב רוביסה :ילדים שהיום מבית ספר יגאל אלון הולכים לעתידים ומיועדים,
נדב דואני:

אני יודע על השקמים .האם זה מבחינת ,מבחינת הצפי ,מבחינת התכניות ,הנתונים
שיש לכם ,האם אתם יודעים שכיתה ז' שתצטרך להיפתח באזור הזה ,אין לה בעיה
והיא יכולה להיכלל בבתי ספר הקיימים היום? החטיבות מספקות?

יואב רוביסה :לפי הבדיקות,
נדב דואני:

אני שואל .האם לפי הבדיקות,

(מדברים ביחד)
יגאל שמעון :טוב ,חברים .מי בעד? פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד.

יגאל שמעון :תודה רבה.
הצבעה:
 8בעד (פה אחד)  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני,
אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :218/16
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1456ביה"ס יסודי מזרח העיר ע"ס ₪ 25,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – , ₪ 12,5000,000משרד החינוך .₪ 12,500,000
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סעיף  - 12תב"ר מספר  1457חוות חקלאית  5מיליון שקל
יגאל שמעון :סעיף .12
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף  ,12תב"ר מספר  ,1457חוות חקלאית  5מיליון שקל .קרן פיתוח
 ,2.5משרד החינוך .2.5

נדב דואני:

הסבר.

יגאל שמעון :בחווה חקלאית הולכים לשדרג את החווה החקלאית ,נותנת שירות לכל בתי הספר.
היא נראית ,כמו שהיא נראית היום ,חשוב לשדרג את המקום.
חנה גולן:

ותוספת בינוי.

נדב דואני:

אני ,אתה יודע מה? תרשה לי לברך על הפרויקט הזה.

אמיר כוכבי :תוספת בינוי של מה?
חנה גולן:

זה פיילוט ייחודי של משרד החינוך והחווה החקלאית .יואב יכול להסביר.

יגאל שמעון :תסבירו להם מה עושים שם.
יואב רוביסה :היום בחווה קיבלנו אישור  ...לעשות רחבה גדולה .זה אומר שאנחנו מוסיפים שמה
עוד כיתות לימוד .בונים מחדש את הבינוי הרעוע שכבר נמצא שמה שזה עוד שתי
כיתות לימוד על שתי כיתות קיימות .כל מבנה המנהלה ,ומסדירים את כל פיתוח
השטח במקום שמה.
נדב דואני:

אני חייב להגיד .אני חייב לברך על הנושא הזה .אתה יודע למה? כי אני חושב
שמדינת ישראל שהוקמה על חקלאות במהלך השנים האחרונות איבדה קצת את
הערך של החקלאות ,במיוחד,

דובר:

הרבה.

נדב דואני:

הרבה ,אתה צודק .סליחה .במיוחד בהוד השרון שפעם הייתה עיר חקלאית והיום
היא לא נמצאת שם .והיום מנה שמדהים בחקלאות שחקלאות היא לא ,low tech
חקלאות גם יודעת להיות הייטק והיום יש חברות ישראליות שפורצות דרך בכל
העולם בתחום החקלאות ,ואני חושב שלקחת את הילדים שלנו ולחנך אותם ש ,יש
פה הרבה ילדים שכנראה האופק שלהם יהיה אופק של הייטק ולא של ,low tech
לתת להם להרגיש את האדמה ,לעשות עבודה חקלאית הוא סופר חשוב ואני חושב
שהפרויקט הזה מבורך מאוד.

יגאל שמעון :מי בעד ,חברים? פה אחד ,תודה.
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הצבעה:
 8בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני ,אמיר
כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :219/16
מועצת העירייה מאשרת תבר מס'  – 1457חווה חקלאית ע"ס ₪ 5,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח –, ₪ 2,5000,000משרד החינוך .₪ 2,500,000
==========================================================
סעיף  - 11אישור תב"ר  ,1458אולם ספורט ,בית ספר המגן
ניצה משה:

תודה .אני עוברת לסעיף האחרון ,סעיף  ,13אישור תב"ר  ,1458אולם ספורט ,בית
ספר המגן 8.5 .מיליון .קרן פיתוח  ,4וויליאם  ,2.100מפעל הפיס .2.400

יגאל שמעון :בסדר?
נדב דואני:

מיקום וצפי .מיקום מדויק .אי אפשר להצמיד למגן הרי.

יואב רוביסה :יש למגרש מעבר לגן חצב שצמוד לבית ספר המגן ,מרחק של  40מטר משם.
נדב דואני:

אתה מדבר ליד בית הכנסת? או מהצד השני.

יואב רוביסה :לא ,מהצד השני .מזל מאזניים.
סרג'יו וולינסקי :אתה עולה צפונה .יש שמה שטח חום.
נדב דואני:

כמה דונם?

יואב רוביסה :משהו כמו דונם וחצי.
נדב דואני:

זה מספיק לאולם?

יואב רוביסה :זה יהיה אולם קטן.
נדב דואני:

כמה מקומות ישיבה?

יואב רוביסה :לא בטוח שיהיה מקומות ישיבה.
נדב דואני:

בלי מקומות ישיבה ,רק מקום עם,

סרג'יו וולינסקי :זה אולם קטן.
חנה גולן:

אולם קטן.

נדב דואני:

כמה ,מה,

דובר:

כמו ביגאל אלון.

נדב דואני:

כמו ביגאל אלון? אפשר לדעת האם יהיה מעבר בטוח לילדים מבית הספר לאולם?

סרג'יו וולינסקי :כן ,כן .בלי זה אנחנו לא נעשה,
נדב דואני:

ללא חצייה של כביש?

סרג'יו וולינסקי :אין חצייה של כביש.
חי אדיב:

זה בתוך הבית ספר,
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סרג'יו וולינסקי :זה בתוך השצ"פ.
נדב דואני:

אני יודע שאין צמוד לבית ספר .הוא אומר מרחק של  40מטר.

חי אדיב:

זה צמוד לבית ספר.

נדב דואני:

האם יהיה גשר ,האם פותחים את הגדר,

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

רגע ,תנו תשובות.

חי אדיב:

צמוד לבית ספר.

נדב דואני:

אבל אומרים  100מטר,

חי אדיב:

זה לא ועדת תכנון ,זה תקציב.

נדב דואני:

מה זה משנה? אבל לפני ש ,למה אתה כל דבר משתגע? אלוהים ,אני ,שמע .אני יוצא
מדעתי לפעמים מההתנהגות שלך.

חי אדיב:

מותר לך לשאול הרבה שאלות,

נדב דואני:

ואתה לא מתאים לך ,אתה כבר בדרך החוצה ,תלך.

(מדברים ביחד)
יואב רוביסה :יש שער אחורי שנמצא צמוד למגרשי הספורט ,מגרש הספורט ... .הכי צפוני של הבית
ספר.
יגאל הררי:

את יכולה בבקשה להרים את זה להצבעה?

ניצה משה:

רגע ,הוא מדבר.

נדב דואני:

שאלה .האם יהיה שטח שאינו שייך לבית הספר לאולם הספורט ,במירכאות שטח
מת ,שהילד פותח שער וצריך לעבור אפילו מבחינתי מטר להיכנס לפתוח שער למקום
אחד ,או האם זה מתחם אחד כולל?

יואב רוביסה :זה לא צמוד.
נדב דואני:

זה לא מתחם אחד כולל.

יואב רוביסה :לא.
נדב דואני:

האם ,יגאל ,מתוך הניסיון שלך ,האם ניתן בדרך כלשהי להפוך את בית הספר ואת
אולם הספורט למתחם אחד שילדים,

סרג'יו וולינסקי :אי אפשר ,אם היה אפשר,
נדב דואני:

למה אי אפשר?

יואב רוביסה ... :גינה מפותחת שצמודה ,ולעשות חילופי שטחים.
יגאל שמעון :מה הבעיה?
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נדב דואני:

אני אגיד לך מה הבעיה .הבעיה מבחינתי כשאתה מצמיד,

יגאל שמעון :אתה לא חוצה כבישים .אתה הולך בגינה.
נדב דואני:

רגע ,רגע .אני מבחינתי אתה עושה אולם,

סרג'יו וולינסקי :מנהל בית ספר,
נדב דואני:

לא ,זה בסדר .מנהל בית ספר ,יש עליו לחץ ,הוא רוצה אולם ספורט בכל מחיר .אני
שואל שאלה .לי חשוב שילד בבית ספר יסודי ,גם בחטיבה וגם בתיכון ,יהיה לו מעבר
בטוח במאה אחוז,

יגאל שמעון :גם לנו זה חשוב.
נדב דואני:

אין לי ספק יגאל .לא ב ,90-אין לי ספק יגאל .באמת אין לי ספק .לא ב 90-אחוז ,אני
רוצה מעבר,

יגאל שמעון :נראה לך,
נדב דואני:

יגאל ,אני לא מטיל ספק בחשיבות של העניין הזה גם מבחינתך.

יגאל שמעון :נעשה את זה בשיתוף עם ועד ההורים,
נדב דואני:

עזוב את הוועד .יגאל ,תן לי שנייה לסיים .עזוב ועד .לי חשוב שיהיה מעבר בטוח ב-
 100אחוז לילדים .ש-א' ,ילד לא יחצה כביש ,אני מבין שזה לא חציה ,הבנתי .ב',
שילד ,לא יעמוד שם איזה מישהו במעברים האלה ויוכל לקרוא לו רגע לבוא לעזור לו
לקשור את הנעל או לקחת את הכלב ,להראות לו את הגור חתולים שלו .אני רוצה
להיות רגוע שילדים יוצאים להפסקות ויכולים ללכת לאולם ספורט הזה ,לשחק
כדורגל ,לשחק כדורסל בבטחה .האם אפשר להתחייב על העניין הזה?

(מדברים ביחד)
נדב דואני:

רגע ,נאמר .אני רוצה שהדברים של מהנדס העיר ייאמרו .אם זה לא יהיה,

סרג'יו וולינסקי :אז לא נעשה את זה שם.
נדב דואני:

לא תבנו.

סרג'יו וולינסקי :נכון.
יגאל שמעון :או קיי,
נדב דואני:

תודה רבה.

יגאל שמעון :מי בעד?
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד .תודה רבה.
ניצה משה:

פה אחד לכל הנוכחים.
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הצבעה:
 8בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,תקוה גלם ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,מאיר חלוואני,
אמיר כוכבי ,נדב דואני.
החלטה מס' :240/16
מועצת העירייה מאשרת תב"ר מס'  – 1458אולם ספורט ביה"ס המגן ע"ס ₪ 8,500,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח – ,₪ 4,000,000ווינר –  ₪ 2,100,000מפעל הפיס .₪ 2,400,000
==========================================================
יגאל שמעון :הישיבה הסתיימה ,תודה רבה.

** סיום הישיבה **
____________________

חי אדיב
ראש העירייה

_________________

ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה
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