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פרוטוקול
 .1אישור צו ארנונה לשנת  – 2017במתכונת של צו הארנונה לשנת 2016
ניצה משה:

ערב טוב ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס' .14/16
על סדר היום אישור צו הארנונה לשנת  2017במתכונת של צו הארנונה לשנת .2106
בצירוף העדכונים הבאים .א  -תוספת שיעור העדכון לשנת  – 2017בשיעור של 1.77
אחוז .ב .אשרור מפת גושים וחלקות לאזורים  1ו .2-ג  -תיקון טעות בשכונת נווה
נאמן .קיבלתם את כל הנספחים ,כולל אתמול העברנו גם את הפרוטוקול של ישיבת
ועדת הכספים על הנושא הזה .יש פה נושאים נוספים – 2 .זה מתן הנחות לפי תקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג –  - 3 .1993הנחה לבניין ריק ו4-
הסדר תשלומי ארנונה.

עדי ברמוחה :ניצה ,אני מבקשת לפני שמתחילים ,לדעת מתי הבקשות לעדכונים של צו הארנונה
עודכנו באתר העירייה.
איל מימון:

לפני שבועיים.

עדי ברמוחה :לא לפני שבועיים .תגיד תשובה שאתה סומך עליה ואתה בטוח עליה.
איל מימון:

אז ניצן ,מתי?

ניצן היימן:

לפני שבועיים.

איל מימון:

לפני שבועיים ,זה מה שאני אומר.

עדי ברמוחה :זה לא עודכן לפני שבועיים .ביום חמישי זה לא היה .רק ביום ראשון זה עודכן.
ניצן:

זה עודכן.

עדי ברמוחה :לא עודכן לפני שבועיים .בוודאות לא עודכן לפני שבועיים.
חי אדיב:

הלאה .אז יש פער ביניכם.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אין פער .זה לא עודכן.
חי אדיב:

לאור פנייתך נבדוק עוד פעם ונעדכן .אי אפשר להגיד כן או לא.

עדי ברמוחה :אז אני אגיד לך.
חי אדיב:

את אומרת ככה והיא אומרת ככה,

עדי ברמוחה :לא ,לא,
חי אדיב:

בבקשה פעם נוספת נבדוק ,נקודה.

עדי ברמוחה :אני אומרת ככה.
חי אדיב:

קדימה.
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עדי ברמוחה :לא ,לא ,לא ,זה לא קדימה חי.
חי אדיב:

אז מה כן? את צודקת ,היא צודקת?

עדי ברמוחה :אני אגיד לך.
חי אדיב:

ייבדק ,נקודה.

עדי ברמוחה :לא ,אני אגיד לך מה הקטע.
חי אדיב:

מה השאלה?

עדי ברמוחה :בפקודת העיריות יש תיקון לחוק משנת  2014שאומר שהעירייה תפרסם באתר
האינטרנט של העירייה את טיוטת הצעתה בדבר הטלת ארנונה כללית ,בצירוף דברי
הסבר  10ימים לפני ישיבת המועצה בעניין הטלת הארנונה .תסמוך עליי בדקתי יום
יום ולא פורסם עד יום חמישי .רק ביום ראשון פורסם באתר העירייה.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :מה הלאה?
חי אדיב:

הנושא הבא.

עדי ברמוחה :מה הלאה? או קיי ,אז אני אבקש חוות דעת,
חי אדיב:

אז תגישי בכתב,

עדי ברמוחה :או קיי ,אז אני מבקשת את חוות הדעת של היועץ המשפטי.
חי אדיב:

בסדר ,הלאה .ניצן משפט אחד לסיכום .קדימה.

ניצן היימן:

אפשר לדבר עם חברת האינטרנט ולבדוק מתי  ...של האתר ...

חי אדיב:

נקודה ,הלאה .קדימה .בכל מקרה ממשיכים בדיון .את יכולה לכתוב אחרת זה לא
ייגמר הדיון.

עדי ברמוחה :לא ,הדיון לא חוקי .מה זה לא ייגמר?
חי אדיב:

אז אמרת.

עדי ברמוחה :מה זה אז אמרת?
חי אדיב:

הלאה .קדימה לנושא הבא.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :יש כאן את היועץ המשפטי ,אני אשמח לשמוע חוות דעת.
ירון סולברג :עדי?
עדי ברמוחה :כן.
ירון סולברג :לפי המידע שבידינו אין שום מניעה שאנחנו נקיים את ההוראה הזאת .... ,דאגנו שזה
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יעלה לאתר ,קיבלנו אישור שזה עלה לאתר האינטרנט העירוני ולכן כרגע לפחות
בשלב הזה אנחנו בוודאי ובוודאי לא רואים בעיה .נעשו פעולות כאלה כדי להעלות
לאתר ,את מעלה כרגע טענה שזה לא בוצע טעונה בדיקה עובדתית .לפי המידע
שבידינו זה בוצע זמן,
עדי ברמוחה :או קיי ,אז אפשר להוציא עכשיו ,אפשר להוציא עכשיו,
חי אדיב:

לא ,עכשיו אי אפשר להוציא.

ירון סולברג.... :
חי אדיב:

את לא שומעת את היועץ המשפטי?

ירון סולברג :הדיון כרגע הוא לא פסול.
עדי ברמוחה :שומעת ,אני מקשיבה ,לא שומעת ,מקשיבה.
חי אדיב:

הלאה ,קדימה.

ניצה משה:

נערוך רשימה של מי שרוצה לדבר.

חי אדיב:

כן.

ניצה משה:

מי מבקש לדבר?

עדי ברמוחה :קודם דברי ההסבר ,לא?
נוה גור:

כולם ,כולם רוצים.

עדי ברמוחה :כולם.
נוה גור:

כולם רוצים לשאול שאלות .תרשמי שמשה לא רוצה לדבר בכלל.

ניצה משה:

שמי?

נוה גור:

משה אומר שהוא לא רוצה.

אמיר כוכבי :הוא אמר כולם ,לא כולם .מי שרוצה שידבר.
ניצה משה:

נוה ועדי אני מניחה,

עדי ברמוחה :כן.
ניצה משה:

מי עוד? אביבה? יעל?

אמיר כוכבי :לא הבנתי ,זה נוהל חדש שאת רושמת,
ניצה משה:

לא,

אמיר כוכבי :את מסמנת באופוזיציה מי רוצה לדבר?
ניצה משה:

אני הולכת ככה וככה.

אמיר כוכבי :בקואליציה לא מסמנים?
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ניצה משה:

תיכף אני אעבור גם אליהם.

אמיר כוכבי :מה זה ,גזענות?
ניצה משה:

לא ,לא ,בישיבות תקציב ובישיבות מן הסוג הזה אנחנו מבקשים רשימה ולפי זה
הולכים.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

או קיי ,אופיר ,יגאל הררי רוצה .הנה ,אתה רואה.

חיים שאבי :לא שומע.
אמיר כוכבי :אתה תשמע ,אל תדאג.
ניצה משה:

יואב ,יגאל שמעון.

יגאל שמעון :כן.
ניצה משה:

חיים שאבי,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

או קיי ,יש רשימה .עדי בבקשה ,את ביקשת.

עדי ברמוחה :לא,
איל מימון:

אז אולי אני אקריא קודם את הנוסח?

ניצה משה:

אפשר.

עדי ברמוחה :הם מעל החוק .כשנוח להם הם משתמשים בו ,כשלא נוח להם לא משתמשים בו.
יגאל הררי:

תמיד יש לך את הזכות לפנות לשר ולממונה.

חי אדיב:

קדימה.

אמיר כוכבי .. :גם אמרת שנשלח הפרוטוקול אתמול ,אין בעיה עם העיתוי של שליחת הפרוטוקול
של ועדת כספים לידיעת כלל חברי המועצה לדיון בצו ארנונה? אני שואל.
ניצה משה:

באיזה מקום כתוב בפקודה?

אמיר כוכבי :לא ,לא ,אני שואל ,אני לא אמרתי שיש .אני שואל.
ניצה משה:

לא שידוע לי.

אמיר כוכבי :או קיי.
חיים שאבי :אנחנו נצמדים לחוק.
ניצה משה:

כן.

עדי ברמוחה :כן ,ראינו.
אמיר כוכבי :כן.
עדי ברמוחה :אתם נצמדים לחוק.
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ניצה משה:

בכל מקרה ועדת הכספים ממליצה לא מחליטה.

אמיר כוכבי :האם פרוטוקול ועדת הכספים כלול בחוק הזה?
חי אדיב:

קדימה.

אמיר כוכבי :זה שאלה מתחילת הדיון.
ניצה משה:

לא יודעת.

עדי ברמוחה :אז היועץ המשפטי יכול לתת חוות דעת.
חי אדיב:

הלאה .קודם כל מציגים את צו הארנונה,

עדי ברמוחה :גם אם תגיד עשר פעמים הלאה ,זה לא יעזור .אנחנו צריכים לקבל תשובות.
חי אדיב:

תשובות למה?

עדי ברמוחה :הוא שאל ,אמיר שאל,
חי אדיב:

אתם שואלים שאלות,

עדי ברמוחה :אמיר שאל ,אז תיתן ליועץ המשפטי להגיד.
חי אדיב:

אני אתן לו,

עדי ברמוחה :ונמשיך הלאה.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :זה שתגיד הלאה זה לא יעזור.
חי אדיב:

אתם תשאלו בזמנכם ,נקודה.

חיים שאבי :עדי ,בשביל זה נבחרת ,להפריע?
עדי ברמוחה :מה זה?
חיים שאבי :אני לא מבין.
איל מימון :טוב ,ערב טוב.
חי אדיב:

הם רוצים להפריע זה בסדר ,אבל תנו לו לדבר.

עדי ברמוחה :אף אחד לא רוצה להפריע.
חי אדיב:

תפריעו לי כשאני מדבר.

עדי ברמוחה :שאלות תשובות אז אפשר ...
חי אדיב:

הבמה שלך.

איל מימון:

אני אעבור על הסעיפים ,על הסעיפים הרלוונטיים שיש בהם,

עדי ברמוחה :רגע ,היועץ המשפטי ,אז לא מגיב?
חי אדיב:

הוא יגיב בתורו ,הלאה.

עדי ברמוחה :בתורו .אתה רשום? אתה רשום ברשימה של ניצה?
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א'  -תוספת שיעור העדכון לשנת  – 2017בשיעור של  1.77אחוז
איל מימון :טוב ,אני אעבור על הסעיפים העיקריים ,בעצם הסעיפים שמרכיבים בעצם את השינוי
של צו הארנונה לשנת  .2017א' – תוספת שיעור העדכון לשנת  2017בשיעור של 1.77
אחוז .זה המקדם שיצא בהנחיית משרד הפנים כהנחיה לכל הרשויות להעלאות את
כל תעריפי הארנונה בכל העיריות בשיעור הזה ואנחנו מאמצים את ההנחיה של
משרד הפנים.
עדי ברמוחה :לא חשבנו אחרת.
איל מימון:

ב',

יגאל הררי:

אנחנו יודעים שלא חשבת אחרת.

ב'  -אשרור מפת גושים וחלקות לאזורים  1ו2-
איל מימון :אשרור מפת גושים וחלקות לאזורים  1ו .2-כתוצאה מכך שבמהלך השנים שונו ועודכנו
מספרי הגושים והחלקות ,התעורר צורך לעדכן את רשימת אזורי החיוב  1ו 2-באופן
שמספרי הגושים והחלקות המופיעים בטבלה ישקפו את המצב העדכני נכון להיום,
על פי הרישומים בלשכת רישום המקרקעין .לפיכך מתבקשת מועצת העיר לאשרר
את רשימת הגושים והחלקות העדכנית של אזורים  1ו .2-יודגש ,כי אין באמור כדי
לשנות את חלוקת האזורים הקיימת בצו הארנונה שנת  ,2016אלא רק לבצע התאמה
של מ ספרי הגושים והחלקות הישנים הרשומים בצו ,לאלו העדכניים .ברי ,כי לפי
מיטב ידיעת העירייה ,אין משמעות כספית לעדכון זה ,והדבר נדרש למען הסדר,
לצורך יצירת תשתית מסודרת ועדכנית של חיובי הארנונה.

ג'  -תיקון טעות בשכונת נווה נאמן
איל מימון:

ג' – תיקון טעות בש כונת נווה נאמן .בנוסף ,מתבקשת המועצה לאשר תיקון של
טעות טכנית בשכונת נווה נאמן ,באופן שיצורף לה גם רחוב המכבים בגוש 6574
חלקות 154 ,166 :עד  199 ,185עד  207 ,205עד  224ו( 230-להלן ביחד" :החלקות").
יודגש ,כי בפועל ,במהלך השנים ,חויבו החלקות האמורות ברחוב המכבים לפי אזור
 , 2כחלק בלתי נפרד משכונת נווה נאמן ,ולכן אין מדובר בהפחתה ו/או בשינוי בעל
משמעות כלכלית ביחס ליום  .31.12.15הנספחים מצורפים ,קיבלתם אותם בתוך
הניירות שיש לכם.
7

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  14/16מיום 29.6.16

אביבה גוטרמן :אני רוצה להבין.
איל מימון:

כן.

אביבה גוטרמן :אני רוצה להבין מה המשמעות כשאתה אומר טכנית מה קרה ,באיזה חישובים,
באיזה מקום אתה רואה,
איל מימון:

אז אני אסביר.

אביבה גוטרמן :טעות ומה ההבדל בין שני הסעיפים.
איל מימון:

או קיי.

נוה גור:

רגע ,רק שנייה ,רק עוד משהו .אתה חוזר על הכול ואז אנחנו שואלים שאלות על כל
סעיף?

(מדברים יחד)
איל מימון:

אז אני אסיים את הכול,

חי אדיב:

חבר'ה ,הבמה שלכם .תגידו מה שאתם רוצים ,כמה שאתם רוצים.

איל מימון:

מייד אני אתייחס.

חי אדיב:

אבל בואו תנו לו לסיים.

 - 2מתן הנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג 1993 -
איל מימון - 2 :מתן הנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג – .1993
מועצת העיר מתבקשת לאשר את מתן ההנחות המקסימליות ,כפי שנקבעו בתקנות
ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג –  .1993אנחנו פשוט מאשררים,
אביבה גוטרמן :שזה  70אחוז?
איל מימון:

לא ,לא ,אנחנו לא מדברים על מה שהיה בוועדת הנחות .אנחנו מדברים על מה
שקיים בתקנה  ,2שכל ההנחות הסטטוטוריות אנחנו פשוט מאשרים שאנחנו נותנים
את המקסימום כמו שנתנו עד היום.

אביבה גוטרמן :או קיי.
איל מימון:

צריך השנה לעדכן מחדש.

 - 3הנחה לבניין ריק
איל מימון:

 - 3הנחה לבניין ריק .בהתאם להחלטת מועצה מספר  78/15מיום ( 24.06.2015ביחס
לשנת הכספים  ,)2016המועצה מתבקשת לאשר את ההנחות הקבועות בסעיפים  12ו-
 13לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג –  ,1993גם ביחס
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לשנת הכספים  ,2017בהתאם למפורט להלן :א .תקנה מספר " – 12הנחה לבניין
חדש" – לא תינתן הנחה לפי סעיף זה .ב .תקנה מספר " – 13הנחה לבניין ריק" –
תינתן הנחה לתקופה של עד  6חודשים בשיעור של  10אחוז ,לבעל הנכס בלבד .זה
אשרור של המצב הקיים שכבר אושר במועצה בשנה שעברה .פשוט מאשררים מחדש.
אביבה גוטרמן :חצי שנה.

 – 4הסדר תשלומי ארנונה
איל מימון:

 – 4הסדר תשלומי ארנונה .הוספת אפשרות תשלום הארנונה ב 12-תשלומים ללא
ריבית וללא הצמדה ,לכל המשלם בהוראת קבע .מי שיבחר באפשרות זו ,התשלומים
יבוצעו על ידו ב 14-לכל חודש .עד היום האפשרות היחידה לשלם בתשלומים דו
חודשיים ,אנחנו מבקשים לאפשר לשלם בתשלומים חודשיים.

אביבה גוטרמן :וזה בלי ריבית והצמדה?
איל מימון:

בלי ריבית והצמדה .אז אלה ,אלה הסעיפים ועכשיו,

ניצה משה:

עדי ביקשה לפתוח.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אני לא ,אני לא פותחת.
ניצה משה:

לא?

עדי ברמוחה :לא.
ניצה משה:

או קיי .מאיר בבקשה.

נוה גור:

בואי נתחיל בשאלות של אביבה ואחרי זה ,היא שאלה ראשונה.

(מדברים יחד)
חיים שאבי :אנחנו דיברנו מספיק.
ניצה משה:

לא ,לא ,סליחה חיים .שאלתי אם יגאל הררי מעוניין ,יגאל שמעון מעוניין ,שאלתי.

אביבה גוטרמן :אני? או קיי .אני הייתי רוצה שתסביר לי את שני הדברים האלה ,העדכונים ,מה
המשמעות .זה היה במינהל ,זה היה אצלנו ,במחשבים?
איל מימון:

אני אסביר.

אביבה גוטרמן :מה הרעיון ומה המשמעות של זה?
איל מימון:

טוב.

אביבה גוטרמן :התיקון.
איל מימון:

או קיי,

יגאל הררי:

 100אלף שקל.
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איל מימון:

בצו הארנונה מוגדרים אזורי חיוב .יש אזור  1ואזור  .2אזור  ,2כל מה שהוא לא אזור
 2אז הוא אזור  .1אזור  2מוגדר כקבוצה מסוימת של גושים וחלקות ברחבי העיר
שזכאים לקבל את התעריפים של אזור  .2מה שקרה זה שבצווים הקודמים עד עכשיו
בעצם הופיעו גושים וחלקות כפי שהופיעו בהיסטוריה של העיר מתי שקבעו אותם,
כאשר מאז חלו שינויים בנושא של ,זאת אומרת נעשה פרצלציה ,זאת אומרת נעשו
שינויים ,נשארו אותם גושים וחלקות אלא שפשוט המספרים שלהם הם אחרים .יש
פה פשוט התאמה אחד לאחד של הגושים וחלקות כפי שהופיעו בצווים הקודמים
למצב העדכני נכון להיום בספרי המקרקעין .זאת אומרת יש פה צילום מצב ,רק
עדכון של מספרים.

אביבה גוטרמן :לא שינוי ממצב אחד לשתיים.
איל מימון:

לא .זה לגבי סעיף ב' .או קיי? לגבי סעיף ג' ,שהסתכלנו וראינו,

נוה גור:

רגע ,רגע ,אז בוא תחזור שנייה,

איל מימון:

בבקשה.

נוה גור:

רק כדי לחדד ,כי א תה רושם פה ,יש פה כל מיני ניסוחים שאותי קצת הטרידו .קודם
כל ברמה העקרונית היא אפשר להגיד גם ברור וגם למיטב ידיעתנו ,אבל זה סתם
ככה פלפול לשוני ,אבל כשאתה רושם פה לפי מיטב ידיעת העירייה אין משמעות
כספית ,אז אתה בעצם מבקש שאנחנו נצביע על משהו שאני לא מבין את המשמעות
של למיטב ידיעת העירייה .המשמעות כאן שיש פה עניין ממש טכני ,אני רוצה לחדד,
שאם גוש מסוים היה מספר  Xוהיום הוא מספר  ,Yעדיין לא השתנה שום תשלומים.

איל מימון:

נכון.

נוה גור:

אז למה צריך להגיד למיטב העירייה?

אביבה גוטרמן :זה מותיר מקום,
איל מימון:

אין לזה משמעות.

חיים שאבי :למען הזהירות.
נוה גור:

אני שואל.

איל מימון:

זה עניין טכני.

אביבה גוטרמן :הזהירות של מה? אם אתה יודע בוודאות שזה לא עולה אז תגיד .זה לא משנה,
איל מימון:

זה עניין טכני לחלוטין .אין לזה משמעות.
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אמיר כוכבי :אבל יש חידוד על השאלה הזאת .כשאתה אומר למיטב ידיעתנו אין השפעה כלכלית,
אתה מתכוון לעירייה או למשלמי הארנונה באזור? הרי יכול להיות שישתנה האנשים
בשטח אבל בסך הכול העירייה לא יהיה שינוי.
איל מימון:

לא .אנחנו לוקחים מה שהיה מוגדר אזור  ,2לצורך העניין היה גוש חלקה מסוים,
קראו לו ,לא יודע ,א'  ,Xעכשיו זה  ,Yאבל זה אותו דבר ,זה אחד לאחד.

אמיר כוכבי :לכל המשלמים שם נשאר,
איל מימון:

מקבלים את אותם תעריפים ,כן .תעריפים של אזור .2

נוה גור:

אז אני מאוד מבקש להסיר את ה-למיטב הידיעה כשיהיה ברור שאנחנו מצביעים על
כך שאין שינוי ,שאם יהיה שינוי שהוא יועלה פה להצבעה.

איל מימון:

בסדר גמור .אז אין שינוי .בסדר .זה מה שיהיה.

נוה גור:

בסדר.

עדי ברמוחה :אז צריך למחוק את זה.
נוה גור:

אז זה דבר ראשון שהיה לי חשוב להדגיש .לגבי הסעיף השני ,את רצית לשאול ,יש
פה שאלה.

אביבה גוטרמן :אני שאלתי .אני רציתי לדבר מה זה ,הוא הסביר.
איל מימון:

אני אסביר.

נוה גור:

כן ,בבקשה.

איל מימון:

לגבי ג' ,אם יש לכם את המפות ,יש את זה על שקף? יש לכם מצורפות המפות ,אז
אתם מוזמנים לפתוח את המפות שברשותכם,

נוה גור:

כן,

איל מימון :ולפי ההגדרה של אזורי ה ..ואזורי  ,2מה שמופיע בצבע הירוק ,ירוק בהיר כזה ,לא זית,
נוה גור:

כן.

איל מימון:

מה שאתם רואים שם באזור נווה נאמן זה ש ,מה שמופיע בעצם במפת החלקות
והגושים ,הגושים והחלקות רק האזור הצבוע בירוק ,הירוק החיוור הזה ,אלה גושים
וחלקות שמופיעים כאזור  .2כל שכונת נווה נאמן כוללת ,כוללת גם את האזור הצבוע
כאן בירוק זית ,אלא שבצו הארנונה כפי שהוא מופיע עד היום ,האזור הזה לא נכלל.

אביבה גוטרמן :בפועל חויב לפי .2
איל מימון:

בפועל חויב לפי  2אבל לא הופיע כך בצו הארנונה ואנחנו מבקשים לתקן את הטעות
הזאת.

נוה גור:

כך ש?
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איל מימון:

שמשרד הפנים יאשר לנו לכלול את זה כאזור,

חי אדיב:

זה לא לאשר ,זה לאשרר.

איל מימון:

לאשרר ,לאשר ,בכל מקרה זה צריך לתקן את זה כי זה כרגע לא מופיע בצו הארנונה.

נוה גור:

רגע ,אז אני חייב להבין משהו כי לא הבנתי.

איל מימון:

כן.

נוה גור:

כל אזור נווה נאמן מוגדר כאזור שמשלמים בו לפי אזור  ,2למעט רחוב המכבים.

איל מימון:

כן.

נוה גור:

עד עכשיו ,נכון? בסדר?

איל מימון:

אתה מדבר איתי עכשיו על אזור ,אני מדבר על גושים וחלקות.

נוה גור:

אני מדבר על סעיף ג' ,אתה מדבר על תיקון טעות בשכונת נווה נאמן.

איל מימון:

נכון.

נוה גור:

מתייחס לשכונת נווה נאמן.

איל מימון :כן ,נכון.
נוה גור:

שכונת נווה נאמן משלמת לפי,

איל מימון:

אזור .2

נוה גור:

אזור .2

איל מימון:

נכון.

נוה גור:

למעט רחוב המכבים?

איל מימון:

לא .עד  2015זה גם רחוב המכבים .החל מ 2016-זה ,רחוב המכבים אי אפשר לחייב
אותו לפי אזור  2אלא לפי אזור  1מכיוון שבצו הארנונה הוא לא מופיע כאזור .2

נוה גור:

אז הבקשה שלך עכשיו,

איל מימון:

אנחנו רוצים לתקן את זה.

נוה גור:

אז הבקשה שלך זה להוביל לכדי מצב שגם מי שנמצא ברחוב המכבים,

איל מימון:

ישלם לפני .2

נוה גור:

ישלם ,ישלם לפי אזור .2

איל מימון:

נכון.

אביבה גוטרמן :לא ,לא ,מה פתאום.
יגאל שמעון :זה פחות ,זה פחות.
נוה גור:

ישלם לפי אזור .2

איל מימון:

כן ,שזה תעריף מופחת .כן.
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נוה גור:

ומה קורה ב 2015-ו ?2016-כי אני שוחחתי איתך לפני שבועיים בעניין הזה,

איל מימון:

אני אומר,2015 ,

נוה גור:

רק תן לי שנייה לסיים את השאלה.

איל מימון:

כן.

נוה גור:

אתם הוצאתם מכתבים לתושבים ברחוב הזה,

אביבה גוטרמן :נכון.
נוה גור:

שבעניין אתם אומרים שהם משלמים לפני אזור  1ויש כל מיני דוגמאות כאלה,
שהייתה טעות בעבר ושאתם ,והם נדרשים לשלם לפי אזור .1

איל מימון:

נכון .. .אלה שומות שיצאו לתושבי רחוב המכבים.

נוה גור:

לרחוב המכבים .זה חל ,ממתי הם אמורים לשלם לפי אזור ?1

איל מימון:

מ 1-לינואר .2016

נוה גור:

עד מתי?

איל מימון:

עד שיאושר לנו התיקון.

נוה גור:

אז אני רוצה להבין למה,

אביבה גוטרמן :זה נקרא בעתיו של מה?
נוה גור:

זה בדיוק מה שאני שואל .אחד ,אני רוצה להבין בעקבות מה,

(מדברים יחד)
יגאל הררי:

בצו הארנונה הקודם,

נוה גור:

שנייה ,שנייה ,אנחנו שואלים ,עוד לא דיברנו פוליטיקה.

יגאל הררי:

בצו הארנונה הקודם,

נוה גור:

שנייה רגע,

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :לא ,לא ,לא,
נוה גור:

אני מבקש לשאול ,שנייה ,נורא קשה לקיים ככה דיון.

יגאל שמעון :שנייה רגע.
נוה גור:

רגע ,תן לי לשאול את השאלות האלה.

יגאל שמעון :שאלת.
אביבה גוטרמן :לא.
נוה גור:

אני אחדד .אני אחדד את השאלה .יש תושבים ברחוב הזה שקיבלו מכתבים שבהם
הם נדרשים לשלם לפי אזור .1
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יגאל הררי:

לפי צו הארנונה של ,2015

יגאל שמעון :שנייה רגע ,כן ,או קיי?
נוה גור:

מה שאני מבקש לדעת,

יגאל הררי:

...

יגאל שמעון :שנייה ,תן לו.
נוה גור:

מה שאני מבקש לדעת זה ממתי הם נדרשים לשלם זאת ,בעקבות מה,

יגאל הררי:

מתי שהצבעת במועצה.

נוה גור:

בעקבות מה הם נדרשים לשלם את השינוי הזה,

יגאל הררי:

ממתי שהצבעת במועצה.

נוה גור:

והאם אנחנו מצביעים עכשיו על החזרתם לכדי מה שהיה בעבר .שלוש שאלות.

איל מימון:

ה ..שיצאו להם בשנת  2016הם לפי אזור  .1מכיוון שעל פי צו הארנונה של ,2016

יגאל הררי:

הקודם,

איל מימון:

לא ניתן לחייב אותם.

יגאל הררי:

הוא לא זוכר מה הוא הצביע.

איל מימון:

כאזור  . 2אנחנו מבקשים ,אנחנו פונים למשרד הפנים לאשר לנו לכלול את זה כאזור
.2

נוה גור:

איל ,למה שיניתם מ,2016-

איל מימון:

כי גילינו את הטעות.

נוה גור:

אז הייתה ...

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :לא ,שנייה רגע ,חברים ,אני רוצה להסביר .חברים שנייה ,תקשיבו.
עדי ברמוחה :רגע ,רגע,
יגאל שמעון :תנו לי להסביר,
עדי ברמוחה :רגע ,תכלול בתשובה שלך,
יגאל שמעון :אני אכלול,
עדי ברמוחה :תכלול בתשובה שלך גם ,רגע ,תכלול בתשובה שלך ,הייתה תקופה שהם שילמו לפני
אזור ,1
יגאל שמעון :שנייה רגע,
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

זה לא היה בחוק ,מה זה למה?
14
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עדי ברמוחה :יגאל הררי,
יגאל שמעון :אזור ,2
יגאל הררי:

למה? כל אחד ,כל אחד מפה מוציא צ'ק נותן.

יגאל שמעון :הררי,
עדי ברמוחה :אתה ,אתה מוציא צ'ק.
יגאל שמעון :אזור ,2
יגאל הררי:

למה אני לא משלם? אני גם גר פה.

נוה גור:

שנייה.

יגאל שמעון :תנו לי בבקשה להסביר .אזור  2אושר,
יגאל הררי:

הוא לא יודע את החוק ,מסבירים לו .הוא לא רוצה לשמוע.

ניצה משה:

יגאל,

יגאל שמעון :אתם רוצים תשובה?
נוה גור:

כן.

יגאל שמעון :או קיי ,אזור  2אושר מימים ימימה באזורים מסוימים ,בגיל עמל ,בנווה נאמן אם
אתם זוכרים,
עדי ברמוחה :בווילות של שכונת היובל..
יגאל שמעון :ובבן גוריון שרת ,מה שקרה שבתיקון גושים וחלקות בנווה נאמן לפני כשנה גילו
שבגוש ובחלקה של רחוב המכבים הוא לא כלול באזור  2ואז הם חייבו בגלל שזה לא
הלך לפי תשריט ,זה הלך לפי גושים וחלקות ,חייבו על פי צו ארנונה על פי תעריף ,1
אלא מה ,אנחנו לא רוצים שהם ישלמו לפי תעריף  ,1ואנחנו מבקשים לתקן את זה
בצו הארנונה היום ולהחזיר להם בחזרה שיהיו באזור  .2עכשיו ,מאחר שאנחנו היום
מאשרים את צו הארנונה של  ,2017אז ב 2017-הם ישלמו לפי תעריף של אזור .2
במידה ותצביעו בעד.
נוה גור:

קודם כל,

יגאל שמעון :אם תצביעו נגד וזה לא יעבור ,אז הם כמובן,
(מדברים יחד)
נוה גור:

שנייה ,שנייה,

יגאל שמעון :הבנת?
נוה גור:

קודם כל ,קודם כל,

אמיר כוכבי :הם ישלמו פחות באחוזים.
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עדי ברמוחה :כן.
אמיר כוכבי 3 :יחידות מתמטיקה .אה ,יגאל.
נוה גור:

יגאל ,קודם כל השינוי מבורך וחשוב .אני מקווה שיהיה לקואליציה רוב לשינוי הזה,

יגאל שמעון :אם תתמוך בנו ,אנחנו נשמח .אנחנו רוצים להוזיל להם.
נוה גור:

זה דבר ראשון .דבר שני ,אני רוצה להבין .האם ההחלטה לגבות מהם ב 2016-לפי
אזור  ,1זה משהו שאנחנו פה אישרנו במועצה?

יגאל שמעון :כן ,אתה אישרת.
נוה גור:

הייתה הצבעה לשנות באזור המכבים מאזור  2לאזור ?1

יגאל שמעון :לא.
אביבה גוטרמן :לא ,מה פתאום .זה טעות.
יגאל שמעון :אתה אישרת בצו הארנונה גושים וחלקות ולא שמת לב,
מאיר חלוואני :לא שמת לב?
יגאל שמעון :כן ,מה לעשות.
נוה גור:

אני הצבעתי נגד.

יגאל הררי:

לא ,אתה הצבעת בעד.

יגאל שמעון :היית צריך להצביע בעד.
נוה גור:

כן ,כן ,כן ,אני מקור הבעיה .כן?

יגאל הררי:

לא ,לא ,רק רגע ,הוא היה בקואליציה כשהוא הצביע על זה.

אביבה גוטרמן :זה כמו במכולת.
יגאל הררי:

ב ,2014-דצמבר  2014היית בקואליציה.

נוה גור:

תיכף אני אתייחס אליך יגאל.

יגאל שמעון :כשגילינו את הטעות בעצם,
יגאל הררי:

ב 2014-היית בקואליציה.

עדי ברמוחה :די ,די.
נוה גור:

זאת אומרת כמה שנים פועלים בטעות ,...

(מדברים יחד)
נוה גור:

לא ,כמה שנים אנחנו עושים ככה ,פועלים בטעות?

יגאל שמעון :שנה אחת.
איל מימון:

לא תיקנו רטרואקטיבית .רק ב 2016-כשגילינו את הטעות.

יגאל שמעון :או קיי?
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נוה גור:

למה אי אפשר להחזיר להם?

עדי ברמוחה :ולמה הם לא מקבלים החזר?
יגאל שמעון :תראה ,כואב להם שזה הוזלה אז הם נלחמים.
נוה גור:

לא ,בכלל לא.

יגאל שמעון :זה הבעיה .לא הייתה הוזלה .אם הייתה עלייה ,היית רואה פה מלחמות .אבל לא ,זה
הוזלה לרחוב המכבים.
יגאל הררי:

הם רוצים לכתוב בפייסבוק שהם דאגו להוזלה...

אביבה גוטרמן :הכול בסדר,
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :זה בסדר ,רק אותי מפריע כמו שאמרתי שבעל המכולת אף פעם הוא לא גונב ,רק
הלקוח .כאילו איך רק עכשיו עלו על הטעות,
יגאל הררי:

עלו,

אביבה גוטרמן :אל תענה לי.
יגאל הררי:

עלו עליה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :זה טעות של הגבייה? טעות של המחשב?
יגאל הררי:

זה לא טעות של הגבייה .בצו הארנונה הקודם והקודם והקודם שלפניו הצבעת על צו
הארנונה הזה.

אביבה גוטרמן :על הגושים .אף אחד לא חשב,
יגאל שמעון :אביבה?
אביבה גוטרמן :אני גרה בנווה נאמן .מעולם לא חשבתי שיש טעות שמכבים משלמים לפי  1ולא .2
יגאל הררי:

אז עכשיו תהייה להם הפתעה נעימה .זה לא מהיום .לא הטעות של הגזבר הזה ולא
בטיח .זה שנים מדובר.

אביבה גוטרמן :יגאל ,אנחנו כולנו נצביע מן הסתם,
יגאל שמעון :אביבה ,אני אסביר לך.
אביבה גוטרמן :שנייה ,ההיגיון שלי להסביר לי איך קורת טעות כזאת .זה הכול.
יגאל שמעון :כפי שאת מכירה את נווה נאמן ,את יודעת שדווקא ברחוב המכבים ,דווקא שם יש
גוש ,גושים ,שני גושים באותו רחוב .זאת אומרת זה לא ,את מכירה את החלקות
שם,
אביבה גוטרמן :ברור ,גם שינינו להם את הקו,
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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  14/16מיום 29.6.16

יגאל שמעון :חצי בגוש  , 1היה בלבול שם ומתקנים את זה וזה הכול .מה לעשות ,דווקא ברחוב
הזה טעו.
נוה גור:

יגאל ,יגאל,

יגאל שמעון :כי באותה חלקה יש לך גם גוש  1וגם גוש שני.
נוה גור:

אז אנחנו מציעים ,אנחנו מציעים,

יגאל שמעון :אבל זה לא משנה.
נוה גור:

יגאל,

יגאל שמעון :אנחנו מתקנים את זה.
נוה גור:

קודם כל,

יגאל שמעון :מה הבעיה?
נוה גור:

קודם כל התיקון מבורך.

יגאל הררי:

לא מחזירים רטרואקטיבי  20שנה רברס לאף אחד.

דובר:

זאת אומרת  20שנה יש טעות.

אביבה גוטרמן :שנתיים אתה מדבר על הטעות.
עדי ברמוחה :שנתיים ,אתה מדבר על .15-16
נוה גור:

אבל בשנה האחרונה הם חויבו לפי  .1עכשיו רוצים לתקן את זה כדי שזה יהיה כמו
בעבר .אני ממליץ לעיריית הוד השרון להוציא מכתב ,כפי שהוציא הגזבר,

יגאל הררי:

תקליד את מה שאתה אומר לפייסבוק.

נוה גור:

לא ,תקליד אתה ,אתה טוב בהקלדות .אני מציע שעיריית הוד השרון תוציא עדכון
לתושבים שחלה טעות במשך שנה והם חויבו ,כדי שהתושבים,

חי אדיב:

אם זה יוכר על ידי משרד הפנים יעשה את זה ללא המלצה שלך.

נוה גור:

אז קודם כל ,קודם כל תפנה ,תגיש אתה פונה ל,

חי אדיב:

היועץ המשפטי קיבל הנחייה כבר ,במאמר מוסגר.

נוה גור:

או שתגיד א' או שתגיד ב' .אם אתה פונה למשרד הפנים לקבל אישור לתקן את
הטעות וגם להקל על התושבים ,כולנו נצביע בעד.

יגאל שמעון :או קיי.
נוה גור:

כולנו אגב נצביע בעד גם השינוי ,זה בסדר.

חי אדיב:

אני אשמח מאוד.

נוה גור:

אני בטוח שתשמח.

יגאל שמעון :אתה מדבר בשם האופוזיציה?
18
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נוה גור:

אני מדבר בשם כל האופוזיציה ,אנחנו מגובשים בעמדתנו.

יגאל שמעון :זה בסדר.
נוה גור:

יחד עם זאת,

אמיר כוכבי :אתה עושה פה גם הצבעה כוללת על הכול ,אתה לא מפריד סעיפים.
יגאל שמעון :אז אתה נגד?
אמיר כוכבי :בוודאי.
יגאל שמעון :תהיו מסונכרנים.
אמיר כוכבי :רציתי לשמוע את השטויות שאתה מדבר.
יגאל שמעון :אבל אתם לא מסונכרנים.
נוה גור:

אנחנו עושים ...

אביבה גוטרמן :יגאל ,שבע וחצי.
נוה גור:

אני רוצה שתוציאו מכתב לתושבים שאומר שחלה טעות ,כדי שהם ידעו.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :בגלל שהגעת לסעיף הזה ,אני רוצה לשאול אותך שאלה.
יגאל שמעון :טוב ,תמשיכו.
חיים שאבי :תעלי להצבעה.
אמיר כוכבי :בגלל שהגעת לסעיף הזה ,אני רוצה לשאול את איל שאלה.
איל מימון:

כן.

אמיר כוכבי :האם נכנסת לתפקיד ,יש פה הזדמנות אין פה צו פרסונלי של העירייה ,רק אישור
אוטומטי של בקשת משרד הפנים ,לא הנחייה ,הרשויות יכולות להגיד שהן לא
רוצות ,בגלל זה מגיע לשולחן ,אבל כל הדיון הזה עכשיו על אזור  1ואזור  ,2יצא לך
לבדוק בכלל את הצורך או שזה נשאר קופי פסט כמו שיגאל אמר מהימים שפעם
כנראה לאנשים היו חברים ב 1-וחברים ב 2-או משהו כזה.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

עשינו את זה בגלל יגאל הררי.

אמיר כוכבי :האמת שזה לא לפני יגאל הררי אז יכול להיות באמת שזה ...
מאיר חלוואני :זו הוצאת דיבה.
אביבה גוטרמן :לא ,זה ממש לא נכון להגיד דבר כזה.
דובר:

ראש העיר אמר  ,...הכי קל זה לזרוק ,הכי קל.

(מדברים יחד)
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אביבה גוטרמן :אפשר להגיד השתנה מצב סוציו אקונומי ,אפשר לשנות אבל לא להגיד בגלל
חברים.
אמיר כוכבי :את צודקת.
דובר:

זה חברים.

אביבה גוטרמן :כל הארץ ,כל המדינה זה חברים...
אמיר כוכבי :אביבה ,כל ישראל חברים.
חיים שאבי :עם חברים כאלה לא צריך אויבים.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :האם נעשה וזאת השאלה ,האם נעשתה איזושהי חשיבה בכלל על הנחיצות של
אזורים  1ו 2-במציאות הסוציו אקונומית של הוד השרון לשנת ?2017
חיים שאבי :אתה ממליץ לבטל?
אמיר כוכבי :אני ממליץ לעשות חשיבה.
חי אדיב:

הלאה .כן.

אמיר כוכבי :אני שואל אם היא נעשתה.
חי אדיב:

תקבל תשובה.

אמיר כוכבי .. :ועדת הכספים .על כל השאלות הוא ענה עכשיו.
חיים שאבי :כשהיית סגן חשבו על זה.
אביבה גוטרמן :בואו נמצא את ראש העיר שיקום ויעשה מעשה כזה ,אמיר כוכבי.
חי אדיב:

כן.

אביבה גוטרמן :אני רוצה לראות איזה ראש עיר יקום ויעשה את זה ושיקים עליו את כל השכונות.
אף ראש עיר לא יעשה את זה.
עדי ברמוחה :אביבה,
אביבה גוטרמן :אל תגיד לי אביבה.
אמיר כוכבי :אבל מה זה קשור?
אביבה גוטרמן :בשביל זה ...
עדי ברמוחה :אביבה ,ראש העיר שלנו לא מפחד מאף אחד.
אביבה גוטרמן :הוא מפחד בדיוק כמו כל ראש עיר.
עדי ברמוחה :לא ,מה פתאום.
אביבה גוטרמן :שיקומו עליו כל השכונות.
חי אדיב:

אביבה?
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אביבה גוטרמן :גם אני אקום עליו.
עדי ברמוחה :אנחנו לא מדברים אבל על אזור נווה נאמן .אנחנו מדברים על אזור מסוים.
אביבה גוטרמן .. :לשאר השכונות .יש את זה בעוד שכונות.
עדי ברמוחה :יש אזור,
אביבה גוטרמן :גם גיל עמל יגידו שהשתנה שם והכול בסדר.
חי אדיב:

אני אתן תשובה לשאלה הזאת כשיגיע תורי ,נקודה .הלאה.

חיים שאבי :א' צריך לבחון את זה.
חי אדיב:

בבקשה .אני אתן תשובה רבותיי .יש תשובה ברורה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אנחנו בשאלות .דנו בשאלות ולדעתי יש הרבה שאלות אז כל אחד בתורו.
ניצה משה:

אני יודעת אז תשאלו.

נוה גור:

אנחנו קודם שואלים ואחרי זה ...

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :מה זה ,אין דבר כזה ,אתה קצבת למישהו זמן עכשיו ,אתה יודע מי דיבר כל אחד
מה ,אז בואו נתחיל.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

אנחנו עכשיו במסגרת דיון,

אביבה גוטרמן :או קיי .על חוק ההסדרים אפשר לדבר?
ניצה משה:

דברי.

אביבה גוטרמן :תראו ,אחד הדברים המדהימים,
חי אדיב:

רגע ,אבל כוכבי סיים?

נוה גור:

רגע ,רגע ,אני לא ,שנייה ,בוא ,אני לא הבנתי .אם אנחנו שואלים שאלות עכשיו,

חיים שאבי :לא שאלות ,לא שאלות.
נוה גור:

אין לנו  10דקות לכל אחד גם לשאול שאלות וגם לדבר .בואו נתחיל בזה .גם אף אחד
לא רוצה למרוח פה את הזמן .בסדר? מי שממהר יכול ללכת.

דובר:

אתה סיימת את דבריך?

נוה גור:

לא ,לא ,אנחנו עוברים עכשיו על שלב השאלות.

חי אדיב:

רגע ,שנייה.

ניצה משה:

לכל אחד יש עד  10דקות.

חי אדיב:

כל אחד יש לו  10דקות,
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חי אדיב:

שיגיד מה שהוא רוצה וישאל מה שהוא רוצה.

ניצה משה:

שישאל מה שהוא רוצה ,ידבר מה שהוא רוצה,

ניצה משה:

אביבה התחילה .יש לך עוד משהו להגיד?

אביבה גוטרמן :אני רוצה לדבר על חוק ההסדרים .אני יודעת שזה משרד הפנים ,כל שנה ,שזה
שערורייה בפני עצמה .כאילו לאן רוצים להגיע .כל שנה  1 ,1.7נקודה ,כל שנה ,כאילו
מה? למה ככה כל שנה צריך להעלות את זה? עכשיו ,פה עוד לחות לא ,בדרך כלל מה
עושים ,גם מוסיפים עוד  5אחוז ,עוד  7אחוז וכו' וכו' ,שזה באמת יושבים העירייה
ומחליטים מעבר לחוק ההסדרים נעשה ,אז פה הפעם לפחות אין את זה ,אבל אני
אומרת לך חי ,בשנתיים האחרונות אתה רואה את הרעש ואת הקריזה ,קריזה ממש,
לא רעש ,קריזה,
חיים שאבי :של מי?
אביבה גוטרמן :של אנשים תושבי העיר הזאת ,תושבי העיר עם הנושא של הארנונה ,וארנונה דרך
אגב לא רק בעיר שלנו הרעש ,הרעש כבר הפך להיות ארצי .זאת אומרת צריך גם
קצת ,עכשיו ,לא מחייבים בעצם את העירייה לעשות את זה ,זו המלצה .זה יפה
שמקבלים אותה בשתי ידיים ,אפשר אבל גם להגיד על המלצה הזו אני לא לוקח
אותה השנה  .לא יקרה כלום .חבר'ה לא יקרה כלום .בוא תגיד כמה זה כסף בא לידי
ביטוי,
עדי ברמוחה 3.3 :מיליון.
אביבה גוטרמן 3.3 :מיליון .יש מקומות אולי אתה יכול לצמצם כדי להרוויח את הסכום הזה.
חי אדיב:

או קיי.

אביבה גוטרמן :אבל חי ,צריך גם קצת,
חי אדיב:

מה את ממליצה? לא לקבל את זה?

אביבה גוטרמן :אני בהחלט ממליצה לא לקבל את זה.
חי אדיב:

ועל איזה שירות את רוצה לוותר?

אביבה גוטרמן :אני לא מוותרת על שירותים ,הרי כבר צומצמו שירותים.
חי אדיב:

אז יצמצמו עוד?

אביבה גוטרמן :כמו שהשכונה נראית אז צמצמו המון המון שירותים .אבל יש דברים אחרים וכבר
דיברנו על זה.
חי אדיב:

הדלק עלה ,זה עלה ,חוק הנגישות עלה.

אביבה גוטרמן :חי ,כשדיברנו,
22

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  14/16מיום 29.6.16

חי אדיב:

ההסתדרות הוסיפה עוד  2מיליון שקל ,מי ישלם את זה?

אביבה גוטרמן :חי ,כשאנחנו דיברנו,
חי אדיב:

מי ישלם את זה?

אביבה גוטרמן :איפה לחסוך ,כשדיברנו על התקציב ,העלו פה הרבה מאוד נקודות שניתן לחסוך
אבל זה לא העניין עכשיו.
חי אדיב:

כן.

אביבה גוטרמן :העניין הוא שאתה צריך לחשוב ,אתה מה שנקרא צריך להיות קשוב ולראות ,אתה
חי בתוך העיר הזאת ,אתה גם קשוב למה שקורה בכל הארץ .אני לא יודעת מה
עושים במקומות אחרים.
יגאל הררי:

הוא לא שומע רדיו.

חי אדיב:

אני יכול לעדכן אותך.

אביבה גוטרמן :לא יודעת.
חי אדיב:

אני אעדכן אותך.

אביבה גוטרמן :אני אשמח להתעדכן אבל אני הייתי מצפה ממך להיות יותר קשוב .אנחנו הולכים
עכשיו לתקופה ,לא יודעת איזה ,אנחנו כל הזמן נמצאים באיזשהו מקום של נע ונד
עם כל הסיפור הזה של התקציבים ,של הכסף ,של העבודה וכו' וכו' ,אז אי אפשר עוד
פעם להעלות ולהעלותו כל שנה .ברצינות ,זה הגזמה פראית .אני לא מבינה את
הקטע הזה בכלל באופן כללי איך מרשים לעצמם ,המדינה הזאת ,כל הזמן להשיט
עלינו את המיסים,
חי אדיב:

זו שאלה .איך המדינה מרשה לעצמה?

אביבה גוטרמן :להשיט עלינו את המס הזה .מה זה? אני אומרת עיר צריכה להמשיך להתנהל .יש
לה לפתח אזורי תעשייה ,להכניס כספים ממקומות אחרים ,לצמצם איפה שהיא
יכולה ולא תמיד חייבים להעלות את הארנונה .זה מה שאני חושבת .אני יודעת שזה
פשוט מקומם .זה פשוט מקומם העניין הזה.
חי אדיב:

כן .או קיי .אני אתייחס בסוף אביבה.

אביבה גוטרמן :כן.
ניצה משה:

בבקשה ,אמיר ,יעל ,נוה ,עדי ,מאיר.

אמיר כוכבי :אני אשאל על סעיף  3איל ,תענה לי בבקשה בסוף .למה אתה מאשרר מחדש ,על כל
מה שאמרת בעצם שאתה מאשרר ,למה בעצם?
איל מימון:

כי זאת ההנחיה.
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אמיר כוכבי :כל שנה מחדש?
איל מימון:

כל שנה מחדש לאשרר את הדברים האלה ,כן.

אמיר כוכבי :הבנתי .חי ,שאלת את אביבה איזה שירותים היא רוצה להוריד .זאת שאלה ,זאת
שאלה מורכבת ,באמת ,ראש עירייה עם חזון צריך לשבת ולהחליט אם נדרש קיצוץ,
איפה הוא מקצץ ,כל קיצוץ זה מהבשר החי של התושבים של העיר שלנו ,ואצלך זה
לא  ..כי אין שירותים ,אין גני ילדים ,אין פיתוח שכונות ,אין ניקוי רחובות ,אין
פיתוח אזורי תעשייה ,אין תכנון עירוני .עולה הרבה פעמים השאלה בפורומים
עירוניים כאלה ואחרים האם בכלל יש ראש עיר ואני אגיד לך איזה שירותים אתה
יכול לקצץ .אתה יכול לקצץ את השירותים החדשים שאתה משקיע בהם שהם
השירותים שלך בלשכה החדשה ,כל ההעברות המגובשות שנובעות מחוסר תכנון
ארוך טווח של מחלקות עירייה מכאן לשם ,משם לכאן ,כל מיני מכרזים שאתה
יוצא א ליהם ואז אתה צריך ללכת להגן עליהם בבתי משפט ,כל מיני מכרזים שאתה
יוצא אליהם ואז אתה צריך לשלם להם כמעט פי שתיים ממה שהם קיבלו בהתחלה
במכרז .בשירותים האלה אתה יכול לקצץ ואם היית מקצץ בהם ,לא היית צריך
לפגוע בתושבים כל יום כשאתה קם בבוקר .אבל אתה פוגע בתושבים כל יום כשאתה
קם בבוקר .אני לא יודע אם אתה שם לב לזה ,אני לא יודע אם אתה רואה .אני מכיר
אותך .אתה טיפוס לא מחובר בפועל וזה בסדר ,כל אחד וצורת ההתנהלות שלו .אבל
הפחד שלי מהחוסר חיבור הזה שלך שהוא מייצר ניתוק ,ואם תסתובב קצת בעיר
אתה תרגיש כעס ,לא על זה שהם משלמים אגב ,על זה אנשים לא כועסים כמעט אף
פעם ,ברור להם שעירייה מתפקדת צריכה שישלמו לה .הם כועסים על זה שהם לא
מקבלים שום דבר בתמורה .תלך ל 1200-תמצא אנשים כועסים על אין פיתוח ועל
אין גני ילדים .תלך ל 200-תמצא אנשים כועסים על זה שאתה לוקח להם את הירוק
ולא פותר להם בעיות תחבורה.
חיים שאבי :אולי אתה שומע אותם אנשים,
אמיר כוכבי :תלך לצד המערבי ,תלך לרחוב ז'בוטינסקי תגלה שאנשים כועסים עליך כי פתאום
אחרי  13שנה נזכרת ששם זה הדבר הנכון לפתח את היציאה לכביש  .4תלך למתחם
 19תגלה שאנשים כועסים עליך כי אין להם איך לצאת מהבית בבוקר .תלך להורים
בבתי ספר תגלה שהם כועסים עליך או בגלל שאין טבלטים כי לא יישמת את זה כמו
שצריך או כי יש טבלטים ולא יישמת את זה כמו שצריך .לכל מקום שתלך אנשים
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כועסים כי השירות שאתה נותן הוא שירות כישלון .לבוא לפה היום ולהגיד משרד
הפנים מכריח אותי ,זה הדבר הכי מעציב שיכולת להגיד פה בתור ראש עירייה.
יגאל הררי:

למה?

אמיר כוכבי :כי זה מראה ,למה? זה מראה על חוסר הבנה של תפקידך כראש עירייה .אתה כראש
עירייה יכול לבוא ולהגיד למשרד הפנים אני בשנה האחרונה יצאתי למדידות חדשות,
הכנסתי לקופת העיר מיליוני שקלים חדשים מעצם זה שהמדידות גילו שהשטח
שעליו אנשים משלמים ארנונה הוא גדל באופן מיידי .אני לא צריך את התוספת 1.7
אחוז.
יגאל הררי:

זה לא נכון .זה לא נכון אמיר.

אמיר כוכבי :יגאל בוא ,תפריע לי בסוף.
ניצה משה:

יגאל ,אל תפריע.

יגאל הררי:

איפה המיליוני שקלים האלה?

ניצה משה:

רגע ,יגאל ,יגאל בסוף.

יגאל הררי:

אבל הוא מטעה.

אמיר כוכבי :אתה בוחר ,אתה בוחר לבוא ולהגיד,
יגאל הררי:

הוא מטעה את הציבור.

אמיר כוכבי :אני לא יכול ,זה משרד הפנים רוצה ,אני מבצע .זרקת פה דלק ,אני אוהב שאתה
אומר דלק .הדלק ירד השנה ,בטירוף ירד השנה .אתה יודע איך אני יודע? כי אני זה
שממלא דלק .מתי מילאת דלק פעם אחרונה? אין לך מושג .אתה מאז הצבא לא
מילאת דלק .סע ותמלא דלק חי .זאת הצעה אליך כדי שתהייה פחות מנותק.
חי אדיב:

גם בצבא לא מילאתי.

אמיר כוכבי :אמרתי מאז הצבא לא מילאת דלק.
חי אדיב:

לא מאז ,גם בצבא.

אמיר כוכבי :אני בטוח שהיית חייל והיה לך איזה יומיים שעוד מילאת דלק ,אבל אתה יודע מה,
בסדר .לך תמלא דלק ,לך תראה,
חי אדיב:

אני נוסע על גז.

אמיר כוכבי :אתה נוסע על אוויר ,על אוויר חם אתה נוסע חי כבר  12וחצי שנה .אבל למה כל העיר
צריכה לסבול מזה? אני מציע לך תעלה ,אתה מעלה פה את הארנונה ,יש לך פה הכול
בסדר ,המשחקים הקואליציוניים ברורים .אבל בקרוב אתה תצטרך להחליט איזה
מורשת אתה משאיר אחריך והמורשת הזאת כרגע נראית לא טוב .היא נראית
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מורשת של פחד ,של חוסר תכנון ,של ניתוק מהתושבים ,של מחשבה לטווח קצר .אני
מציע לך ללכת למלא דלק ,לא רק פיזית ,אלא גם רוחנית ,לפגוש את התושבים שלך,
לא רק אלה שיודעים ללחוש על האוזן הנכונה כדי לקבל פגישה ,כולם .כל מי ששלח
לך מכתב בחוד שיים האחרונים ואפילו לא קיבל תשובה מהלשכה שלך .אני יכול
לתת לך רשימה פה בחוץ אם אתה לא יודע מזה .תפגוש את האנשים ותשמע מה שיש
להם להגיד על העיר שאתה אמור לנהל ,כי היום אתה רק מתנהל בה .תודה.
ניצה משה:

כן בבקשה.

יעל ברזילי:

האמת שהסיבה שרציתי לשמוע קודם את חברי הקואליציה ,זה כי אין לי מושג ,אין
לי מושג איך אחרי הישיבה הזאת אתם הולכים להסתכל לתושבים שלכם שאתם
מתיימרים לייצג בעיניים .אין לי מושג .יגאל ,חיים ,אתם לא יודעים מה קורה,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מה השאלה?
יעל ברזילי:

לא ,אין שאלה.

אמיר כוכבי :לא רצית שאלות .לא רצית להפריד .רצית זכות דיבור.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :נדבקת בפחד ,באימה ,בחשש .אז אין שאלות.
יעל ברזילי:

אם זה לא היה ברור אז אני אגיד את זה עוד פעם .אין לי מושג איך אחרי הישיבה
הזו יש לך תעוזה להסתכל על התושבים כשאתם רואים את העצב בעיניים .פניתי
אליך ופניתי לחיים ופנית ליגאל שמעון כשראיתי איזשהן אמירות קטנות בפרוטוקול
של ועדת הכספים ,שאני לא יודעת מה קרה איתן ,כי הנחות לסטודנטים אין ,בתור
סטודנטית אני יודעת ,אתם לא יודעים מה קורה פה בשכונות ,אתם לא יודעים כמה
קשה לאנשים ולא רק בשכונות .אתם לא יודעים כמה קשה לאנשים שחיים סביבכם.
העלאה הזאת או הניסיון הזה להציג אותה כהעלאה שהיא חובה זה חוסר מנהיגות
משווע .איך אף אחד מכם לא קם ואומר חבר'ה ,אנחנו לא בכיוון הנכון .אז נכון,
עירייה צריכה כסף ,תמיד צריך עוד ותמיד יש במה להשקיע אבל זה לא עובד .זה לא
עובד לכם ,ואני לא מדברת רק על השכונות .אני מדברת על ההורים שלי ואני מדברת
על חברים שלי ואני מדברת על השכבה שלי שלא יכולה לגור כאן ,ואם הם גרים אז
הם גרים אצל ההורים כי אין להם ברירה .אין שום סיבה להעלות ,שום סיבה .אפשר
לנסות להדביק את זה לחוק ולכל מיני ,הכריחו אותנו משרד הפנים .עוד פעם ,זה
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חוסר מנהיגות .אז הנה גם לזה אין לכם תשובה .אתם אפילו לא מסתכלים לי
בעיניים .אתם לא מסוגלים להקשיב.
חיים שאבי :מה השאלה?
יעל ברזילי:

מעניין אותי לשמוע מה קרה עם ההערה של יגאל הררי על חוק הסטודנטים ,מי קרא
ואיך קר א ,כי באמת לא נראה שזה עלה פה .מעניין אותי לשמוע מה יש לכם להגיד
על השכונות ואיך תסתכלו להם בפנים ,כן ,אפשר להגיד עכשיו סבבה ,אנחנו הולכים
להוריד להם ,אתם לא מורידים שום דבר .אתם מעלים ומעלים וזה כבר נהייה סוג
של בדיחה וזה פשוט מאכזב .זהו.

ניצה משה:

או קיי ,תודה.

חיים שאבי :שנה שעברה הצבעת בעד או נגד?
יעל ברזילי:

נגד.

חיים שאבי :הצבעת בעד.
יעל ברזילי:

נגד.

חיים שאבי :הסתכלת לאנשים בעיניים?
יעל ברזילי:

נגד ,נגד.

חיים שאבי :איך אנחנו מסתכלים להם בעיניים? כמו שאת הסתכלת .אותו מבט.
יעל ברזילי:

פעם אחת טעיתי ,אני לא אטעה שוב.

חיים שאבי :זה משהו אחר.
יעל ברזילי:

אל תדאג .אתה יודע מה היתרון בצעירים כמוני? שאני אשב פה גם הרבה אחריך ואני
אמשיך להצביע נגד הצעות כל כך מטופשות כמו להעלות ארנונה שוב.

חיים שאבי :זה אנחנו,
יעל ברזילי:

סבבה.

חיים שאבי :נראה בהמשך.
יעל ברזילי:

כן ,אנחנו נראה בהמשך .אל תדאג.

חיים שאבי :נראה בהמשך.
ניצה משה:

הלאה.

אמיר כוכבי :חיים ,אתה מופתע שיש כאלה טובים?
חיים שאבי :לא ,היא אמרה טעיתי ,אני מכבד אותה.
יגאל הררי:

לפחות ,לפחות תראה איזה כבוד יש לה .היא אמרה שהיא טעתה .היא חילקה
פליירים בין סיבוב לסיבוב .ב 2014-הם הצביעו בעד צו הארנונה.
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ניצה משה:

די.

יעל ברזילי:

יגאל ,זה שיש ,זה שזה הדבר היחיד שיש לך להגיד,

יגאל הררי:

היא לא זוכרת את זה.

יעל ברזילי:

זה פשוט פדיחה אחת גדולה.

יגאל הררי:

לא.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי 20 :שנות הטעיית ציבור 20 ,שנות הטעיית ציבור ,הוא ילך ויספר לכולם שבישיבות
פנימיות הוא נלחם נגד מדידות ,נלחם נגד זה ,נלחם נגד זה .די יגאל.
יעל ברזילי:

לדבר שם בוועדות האלה,

עדי ברמוחה .. :ואני אצביע נגד ואני אמרתי ,קראתי פרוטוקול.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :יגאל עושה דרמות ,יגאל עושה הצגות ,יוצא ,טורק דלת.
מאיר חלוואני :אבל הוא מצליח להשיג את חי בטלפון.
יעל ברזילי:

הכי קל לעשות את זה בחדרים הקטנים החשוכים בישיבות שמתנהלות ככה
ושולחים לנו פרוטוקול,

עדי ברמוחה :שם גם לא צריך להסתכל בעיניים,
יעל ברזילי:

כן ,ואחר כך להגיד לי,

(מדברים יחד)
יעל ברזילי:

לא ,כי אם לא תהייה הנחת סטודנטים אתה אמרת שתצביע נגד צו הארנונה.

יגאל הררי:

לא נכון.

יעל ברזילי:

היית צריך לטפל בזה לפני.

יגאל הררי:

עדיין לא הצבעתי על כלום.

חיים שאבי :זה אולי הוא יצביע בעד.
יגאל הררי:

אני לא הצבעתי בינתיים על כלום.

עדי ברמוחה :הצבעת בוועדת הכספים וצעקת ,השתוללת.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

טוב ,אפשר להמשיך רבותיי?

מאיר חלוואני :כן ,אבל אני תיכף אשאל כמה שאלות בגין ועדת הכספים המכובדת.
ניצה משה:

רבותיי ,אפשר להמשיך?

מאיר חלוואני.. :למדתי מכם את הפוליטיקה.
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יגאל הררי:

מהסיעה שלך.

מאיר חלוואני :אני אשמח .אם למדת ממני ,אני מודה לך.
יגאל הררי:

מהסיעה שלך.

(מדברים יחד)
יגאל הררי:

בינתיים לא הצבעתי על כלום .בוועדות לא נחשב שום דבר.

מאיר חלוואני :זאת בדיוק הבעיה ,שאתם לא מחשיבים את הוועדות .זה הכול למראית עין .זה
בדיוק מה שאמרת עכשיו.
יגאל הררי:

הוועדה זו המלצה.

מאיר חלוואני :בטח המלצה.
יגאל הררי:

זה החוק.

מאיר חלוואני :תספרו לתושבים מה קורה בוועדה.
יגאל הררי:

נגד החוק אתה רוצה ללכת?

מאיר חלוואני :אני לא רוצה להיות נגד החוק .אני בעד החוק.
יגאל הררי:

אז אני בעד החוק.

מאיר חלוואני :תספרו לתושבים מה קורה בוועדה.
יגאל הררי:

מה שאמרתי בוועדה אמרתי ובוא נראה מה הסוף של ההצבעה.

ניצה משה:

או קיי ,רבותיי ,עדי בבקשה.

עדי ברמוחה :אני רוצה ל פתוח שוב במה שפתחתי בתחילת הישיבה .כשאני בודקת ,אני בודקת עד
הסוף ,וזה הפך להיות אובססיבי אצלי ,כי המינהל פה ,מה לעשות ,משהו ,לא
מקפידים ועד יום חמישי לא פורסם צו הארנונה באתר האינטרנט של העירייה ואני
עומדת על זה.
חיים שאבי :אולי הסתכלת בפורום אביב.
עדי ברמוחה :רק ביום ראשון,
יגאל הררי:

סליחה רגע ,נו ,חיים.

עדי ברמוחה :פורסם ,אתה רוצה לדבר? בבקשה.
חיים שאבי :אולי הסתכלת לא באתר.
עדי ברמוחה :סיימת? אני לא מפריעה לך.
חיים שאבי :לא מפריעה ,סליחה.
אמיר כוכבי :באת חם היום.
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עדי ברמוחה :רק ביום ראשון פורסם צו הארנונה והבקשות של עיריית הוד השרון לשינויים .זה לא
חוקי .זה לא מינהל תקין וכדאי שתבדקו את זה.
יגאל הררי:

נפזר את הישיבה?

עדי ברמוחה :תסיים לדבר.
יגאל הררי:

את יכולה לפנות לממונה .מה הבעיה?

עדי ברמוחה :אתה לא שואל אותי שאלות .אני שואלת אותך שאלות.
יגאל הררי:

אני אפזר את הישיבה.

עדי ברמוחה :אתה אל תשאל אותי ,אני אשאל אותך.
יגאל הררי:

אני אפזר בשבילך את הישיבה.

עדי ברמוחה :אתה יכול.
יגאל הררי:

בסדר .שבוע הבא.

חי אדיב:

הלאה ,תמשיכי.

אמיר כוכבי :לא ,רצית לעשות לפי החוק.
עדי ברמוחה :כן.
אמיר כוכבי :היא מצטטת לך את החוק ולא שום דבר אחר.
יגאל הררי:

אני סומך על היועץ המשפטי.

יואב רוזן:

איזה שטויות ,באמת.

יגאל הררי:

אני סומך על היועץ המשפטי ,על התשובה שהוא נתן.

עדי ברמוחה :האמת שגם אני סומכת עליו.
יגאל הררי:

אני לא רואה.

עדי ברמוחה :אני סומכת עליו.
יגאל הררי:

היית צריכה לכבד את ההמלצה.

עדי ברמוחה :אני סומכת עליו שהוא יבדוק מתי זה פורסם.
יגאל הררי:

הישיבה חוקית ,תמשיכי.

עדי ברמוחה :אני ,אתה לא תיתן לי את רשות הדיבור.
יגאל הררי:

אני עונה לך על מה שאת רוצה.

אביבה גוטרמן :יגאל די כבר ,בוא נגמור עם זה.
יגאל הררי:

אני למדתי לפני רבע שעה שעד עכשיו היה לכם לול תרנגולות שדיברתם והפרעתם
אחד לשני גם ,אז עכשיו כשאני אומר שתי מילים,

אביבה גוטרמן :יגאל ,אני מתה עליך ,יאללה ,די.
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יגאל הררי:

אז אני מפריע.

אביבה גוטרמן :די ,די ,אתה משהו בכלל אקסמפלר למקום הזה .אתה ייחודי לחלוטין.
ניצה משה:

רבותיי.

אביבה גוטרמן :די נו.
ניצה משה:

תמשיכו בדיון.

אביבה גוטרמן :אף פעם אני לא יודעת מה העמדה שלך באמת ,מה אתה מתכוון.
יגאל הררי:

האמת?

אביבה גוטרמן :אתה,
יגאל הררי:

גם עלייך אני חושב את זה.

אביבה גוטרמן :אף אחד ,אפילו אתה לא יודע.
יגאל הררי:

אפילו את זה אני חושב עלייך.

אביבה גוטרמן :אפילו אתה לא יודע על עצמך.
יגאל הררי:

לא ,יודע ,אני חושב את זה גם עלייך.

אביבה גוטרמן :אז בוא נגמור עם זה .די ,נו באמת ,תנו לכל אחד לגמור ,לדבר ,די.
מאיר חלוואני :אל תפריעו לראש העיר ולסגן ראש העיר ,הם עסוקים.
יגאל הררי:

הם עושים חשבון כמה אנחנו מפסידים כסף...

מאיר חלוואני :אולי הם מקבלים על זה פרסים עכשיו והם תיכף יודיעו לנו עליהם .תסתכלו.
חי אדיב:

כן ,הלאה.

מאיר חלוואני :הלאה.
חי אדיב:

מי עכשיו?

עדי ברמוחה :אני.
ניצה משה:

עדי.

עדי ברמוחה :אני עדיין,
מאיר חלוואני :לא ,לא ,זה אני גנבתי .תורידי לי מה 10-דקות שלי ,אני גנבתי את זה.
עדי ברמוחה :משנת  2012עיריית הוד השרון מסיימת בעודף של כ 3 -מיליון  .₪אני מפריעה לך?
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה 1.77 :אחוז מהכנסות הארנונה זה  3נקודה מיליון  .₪אני חושבת ,אני בטוחה שזה
משהו שאתה יכול לוותר עליו חי .אתה יודע ,לא סתם ניסינו להעביר פה איזושהי
הצעת החלטה בישיבת מועצה הקודמת ואז אמרת מה הבעיה ,אמרת ,יגאל שמעון,
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מה הבעיה ,תגיעי לי שיבת ועדת הכספים ,הישיבה תהייה פתוחה ,נדון ,תעלי את זה,
נדבר ואז מה ,איפה חיים שאבי הלך ,ברח ,הוא לא הסכים שאני אגיע לישיבה,
יגאל הררי:

הוא לא רוצה להצביע.

עדי ברמוחה :הוא לא הסכים שאני אגיע לישיבת ועדת הכספים .אתה יודע למה יגאל הררי הוא
לא הסכים שאני אגיע לישיבה?
יגאל הררי:

לא.

עדי ברמוחה :של ועדת הכספים? כי אני מפריעה לו.
יגאל הררי:

אה,

עדי ברמוחה :אני מעלה רעיונות והמלצות,
יגאל הררי:

זה במסגרת החוק מה שהוא עשה?

עדי ברמוחה :וקשה עם זה .יש פה חברי קואליציה שדיברתי איתם וזזו בכיסא וכן ,אנחנו ננסה לא
להעלות את ה , 1.77-איפה אתם? איפה אתם היום? יש פה כמה חברי קואליציה
שאני בקשר טוב איתם ומדברת איתם .אנחנו גם בעד לא להעלות את ה .1.77-מה
קרה? מישהו הפחיד אתכם?
יגאל הררי:

כן.

עדי ברמוחה :סביר להניח שכן יגאל הררי.
יגאל הררי:

את.

עדי ברמוחה :אני לא מפחידה.
יגאל הררי:

בטח את.

עדי ברמוחה :אני ממש לא מפחידה.
יואב רוזן:

תן לה לסיים את ה 10-דקות.

יגאל הררי:

אני הולך להצביע עכשיו.

דובר:

די כבר.

עדי ברמוחה :אני רוצה להקריא לכם ,אני מתנגד להעלאת הארנונה שמוסיפה על הנטל הכלכלי
שיש גם ככה על תושבי הוד השרון .הוד השרון הפכה לעיר שלא יודעת לתת שירות
לתושב .עיר מלוכלכת .עיר עם רמת חיים גרועה ואזורי מגורים מוזנחים .חי ,אתה
ממשיך במגמת העושק ולא מוותר על אף הזדמנות להכניס את היד לכיס של
התושבים .צו הארנונה לשנת  2017הוא צו כחסר מעוף ויצירה ,הוצג ללא מדיניות
ולל א חזון .לצו כזה אתנגד בכל תוקף ובכל מקום .אלה דבריו של נדב דואני
שמסיבות אישיות לא נמצא איתנו פה עכשיו .אני חושבת שזה בושה ,בושה .בושה
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שבכל דיון או בהצעה לסדר שמעלה האופוזיציה ,חי אתה מתקפל ובורח ויוצא ואתה
יודע מה ,אני מתפלאת שאתה יושב איתנו פה היום .אני נפעמת מזה .מרגישה
שזכיתי .אז תודה לך שאתה מכבד אותנו בנוכחותך .חבל שאתה עומד להעלות את
הארנונה ב ,1.77-למרות שאתה לא צריך,
משה חנוכה :את יכולה לשלוח לנו את הציטוט של נדב שיהיה לנו אותו?
עדי ברמוחה :אני אשלח.
משה חנוכה :של הרבי.
עדי ברמוחה :כן.
אמיר כוכבי :למה אתה מזלזל?
עדי ברמוחה :של הרבי? למה אתה מזלזל? אתה יודע מה הסיבה שהוא לא נמצא פה?
משה חנוכה :לא,
עדי ברמוחה :לא ,הוא לא רוצה ,הוא לא רוצה להגיד ואני לא אגיד ,זה סתם לא מכבד .לא מכבד.
משה חנוכה :אני אשמח לקבל את הציטוט ,מה את רוצה?
עדי ברמוחה :אני חושבת שלא דיברתי בצורה לא מכובדת ואתה יכול להתייחס בהתאם ולא,
משה חנוכה :אני רק ביקשתי את הציטוט .מה את כועסת?
מאיר חלוואני :מה אתה רוצה ,... ,למה אתה צריך אותו? תסביר לי.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אני אמסגר לך .לא כל תגובה צריכה להיות תגובה של ילד בן ארבע.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אני סיימתי.
ניצה משה:

תודה.

חי אדיב:

יפה ,תודה רבה.

דובר:

תתקרב למיקרופון.

מאיר חלוואני :לא ,אני לא אתקרב.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :העיקר שראש העיר אמר שיבדקו את העניין של התקשורת .יש לי חבר שעוסק בזה,
אולי הוא יבוא לפה .אמרו לנו שאנחנו שליליים ומפריעים ,אז אני רוצה להתחיל
בזה שמהישיבות האחרונות,
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :זה לחוץ ,זה לחוץ,
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ניצה משה:

או קיי.

אביבה גוטרמן :באופן כללי,
יעל ברזילי:

הכול בסדר.

מאיר חלוואני :לא אני.
חי אדיב:

אתה מדבר בשם כולם .אתה דווקא בסדר.

מאיר חלוואני :אין בעיה ,תודה .אמרו לנו שאנחנו שליליים ואנחנו רוצים להפריע ,ככה הבנתי מ,
חי אדיב:

אבל תיקנתי את ההערה.

מאיר חלוואני :תיקנת?
חי אדיב:

אמרתי ,אתה יחסית בסדר.

מאיר חלוואני :אה,
חי אדיב:

תתקדם.

נוה גור:

בבקשה.

מאיר חלוואני :אני אמרתי תודה אבל לא חשוב ,רציתי לחזור.
אביבה גוטרמן :מאיר ,זה מחמאה.
מאיר חלוואני :כבר שמעתי שהוא אומר במקומות מסוימים שאני אדם חיובי .גם אלה שנמצאים
סביבו ומלכלכים עלי ,אומרים שאני חיובי ,אז זה בסדר ,זה כבר טוב .התקדמו.
עדי ברמוחה :כל אחד והחיובי שלו.
מאיר חלוואני :בואו נדבר על וועדת הכספים וגם מה שקורה פה היום אבל אני באמת רוצה לפתוח
מלכתחילה ,בגלל שאני לא רוצה להיות שלילי כי אני לא כזה ,מפגישות הוועדות
האחרונות שאני חבר בהן ,אני פוגש את צוותי העירייה ,אנשי העירייה ,עובדי
העירייה ,א ני רוצה להגיד לכם שקודם כל אני למד להכיר צוותים חיוביים וחיוניים,
אנשים שמבינים את עבודתם ,במה שאני נוגע זה בעיקר איל ,סולברג ,שגית ,דברים
כאלה ,לא ,סליחה ,טעות שלי ,לא חשוב ,בפרוטוקול בטח לא כתוב השם משפחה
שלך כי לא כתוב שם הכול ,תיכף נדבר גם על זה .על כל פנים אני מודה לכם על זה
שאתם מלמדים אותי בתור חבר מועצה צעיר ותודה על מה שאתם עושים .זה אחד.
שתיים ,אני רוצה לדבר על ועדת הכספים ולספר לכם שמי שרוצה להקשיב איך זה
מתנהל כדי שתבינו באיזה קרקס אנחנו נמצאים .יש יושב ראש שנכנס ולא מתחיל
את הישיבה ,את הוועדה עד שלא באים לו אלה שיכולים להצביע על מה שהוא רוצה.
הם מסתכלים כל הזמן על השעון ושואלים יש קוורום ,כל אחד אומר את זה איך
שהוא רוצה ובסוף הופס ,פתאום מופיעים כל האנשים שמתאימים להצבעה
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ומתחילים את הפגישה .רוצים לאשר את צו הארנונה ,אבל איך פותחים את הפגישה,
א גב ,אני רוצה לציין פה חד משמעית שהפרוטוקול של הפגישה אם הוא יחויב מלא,
הוא לא מלא ,חסרים שם ציטוטים של סגן ראש העיר מר יגאל שמעון וחסרים שם
דיבורים של יושב ראש הוועדה מר שאבי ,חיים שאבי.
עדי ברמוחה :שמעתי שבוועדת הכספים יגאל שמעון אמר שהוא מתגעגע אלי.
מאיר חלוואני :לא יודע .את זה אני לא שמעתי ,אני מצטער .יכול להיות ,אז אם זה כתוב
בפרוטוקול ואני רוצה להגיד לכם שמביאים אותנו לחתום או להצביע על צו
הארנונה ,אישור צו הארנונה ,השאלה באמת אם פרסמו את זה בזמן ,נדמה לי שאיל
אמר שכן ,זה היה באתר העירייה ,זאת אומרת שכבר גמרו את הכול ,סגרו את
העסק ,פרסמו ורוצים שאנחנו נצביע .אני לא מצביע בסטנדרט הזה ,מצטער ואז
אדון יגאל שמעון אומר לי אתם לא אכפת לכם .לי אומרים אתם לא אכפת לכם.
יגאל שמעון :מתחת לשפם.
מאיר חלוואני :לא ,לא מתחת לשפם ,בפה מלא וזה לא מופיע בפרוטוקול .שמי שפרסם את
הפרוטוקול או מי שקורא את הפרוטוקול לפחות שיידע שהדברים האלה נאמרו,
ויושב ראש הוועדה אומר אנחנו מחליטים .אנחנו ישבנו עם בעלי המקצוע ,אנחנו
למדנו ,אנחנו התאמנו ,אנחנו עשינו ,אבל אנחנו נבחרנו אז אנחנו ,חשבתי שגם אני
נבחרתי .בשביל מה קוראים לי? אם אתם רוצים אותנו שותפים גם לעשייה החיונית
והחיובית ,אני מקווה שיש כזאת אצלכם בצד של הקואליציה וראש העיר אז תעשו
אותנו שותפים על באמת ולא על בערך .וזה עצוב מאוד ואתם צריכים להתבייש לכם
שמתנהלת ככה ועדה ,ועדת הכספים .אני מבקש עכשיו ,בפרוטוקול לא כתוב ,אם
היה איזשהם סיכומים עם חבר המועצה מר יגאל הררי על שתי הערות שהוא העלה
שם ,ואם יש שינוי כזה שהלך ואמרת איל שאי אפשר לשנות כבר את צו הארנונה,
אם יש איזשהו סיכום למען הגילוי הנאות שחברי המועצה ותושבי העיר ידעו שיש
איזשהם סיכומים שלא כתובים בנייר .כולל הנחות לכל מיני שטחים תפוסים שאני
לא יודע למי זה שייך ולמי לא שייך .ועד שבא העניין של הסטודנטים שאני הייתי
מחבק אותו והייתי גורס את הצו ארנונה מחדש בשביל זה ,אני לא רואה שבכלל
משהו נעשה על ז ה ,אם בכלל .אם הרווחת את זה יגאל ,אז אני שמח בשבילך ,אם
קיבלנו משהו על זה .אני שאלתי את שגית אם כל השינויים האלה של המספרים הם
דברים שאפשר לסמוך עליהם .כאילו אני מקבל מה שהיא אומרת ,היא אמרה שכן
וגם איל אמר שכן .אבל אם אני פותח את המפה היפה שלכם הצבעונית ,ואני מבקש
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להבא לטירון כמוני ,אפשר לכתוב איזה שתי מילים על שם השכונה ,כאילו פתאום
יש איזה גוש ירוק כמו שאני לא יודע איפה זה ,שנדע שאנחנו לאany way ,

שההשפעה שלנו לא חשובה כי אתם רוב ,זה לפחות שהניירות יהיו קריאים ונעימים.
אז שימו איזה שם על פינה של כל גוש כזה או אזור .שאלתי את שגית ולא סתם
שאלתי ,אם אתם רוצים עכשיו וגיליתם את העניין של רחוב המכבים ,אגב ,אני לא
יודע איפה זה ולא מכיר את זה ואין לי אף חבר משפחה ודוד שגר שם ואין לי שום
קשר לזה .אני רק רוצה לדעת האם באמת באזורים אחרים במפה היפה הזו אין עוד
טעויות .מישהו בדק את זה? כאילו פתאום עכשיו אתם משנים מספרי חלקות
וגושים? פעם זה היה לפי רחובות .אתם אמרת את זה ,זו התשובה .אז יכול להיות
שגם בדף הזה שאנחנו אולי נאשר כי ביקשתי להפריד את זה מצו הארנונה ,אמרתם
לא ,שזה סעיפים באותו מקום ,אבל אם הייתם נותנים לנו קודם כל הפרדה שנוכל
לא להצביע על  1.77וכן לעזור ולתת את הגושים והחלקות החדשים ,אז זה היה
מאוד נכון לעשות את זה ,אבל עכשיו הכנסתם לי ספק .זאת אומרת יכול להיות
שאני פה בכלל,
עדי ברמוחה :עכשיו הכניסו,
מאיר חלוואני :לא ,נוסף,
יגאל הררי:

אל תפריעי לו.

מאיר חלוואני :נוסף .יכול להיות שישנה בעיה וטעויות קורות זה בסדר ,אבל השאלה אם כל
השינויים האלה וזה נראה לי המון שינויים במספרים ,זה לא איזשהו סוג של רחוב
המכבים ,האם באמת לא נבדקה פה נקודה נקודה ,אם אין מצב שתיתן לאזור  1או 2
ואם תגידו שזה נעשה אני אשמח ,אבל אם לא תמיד זה יהיה בשנה הבאה ,תגידו
שאנחנו אישרנו ,בגלל שלא הפרדתם את הסעיפים האלה .ניצה ,כמה זמן עוד נשאר
לי?
נוה גור:

עוד  3דקות.

מאיר חלוואני :אז רציתי להגיד לכם שאני סיימתי ,תודה רבה לכם.
יואב רוזן:

מי עכשיו ניצה?

נוה גור:

אני אדבר עכשיו .כן ,ניצה אפשר?

ניצה משה:

כן ,כן.

נוה גור:

אני היום שלא כהרגלי דווקא כתבתי ,אמרתי אני רוצה לדבר מהכתב ולא בעל פה.

אמיר כוכבי :גם אתה לקחת קופירייטר כמו נדב.
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נוה גור:

את הדברים שאומר היום ,אני לא אומר לראש העירייה ,לצערי הוא לא שומע ,וגם
כשהוא כבר שומע ,הוא כבר לא מקשיב.

חי אדיב:

הלאה.

נוה גור:

אני אחזור שוב פעם .את הדברים לא אומר היום לראש העירייה .לצערי הוא לא
שומע ,וגם כשהוא כבר שומע הוא איננו מקשיב .את הדברים אני אומר פה היום לכל
אלה שהם חברי המועצה שנמצאים לצדו .אלה שנמצאים בשתיקה מוחלטת ,בדממת
אלחוט ,יש מין מנטרה כזאת שחוזרים עליה משמעת קואליציונית ,ואני אומר
שמשמעת קואליציונית היא אכן חשובה לניהול אבל משמעת קואליציונית יש גבול.
למשמעת קואליציונית יש קווים אדומים וכולם מתפשרים בחיים ,בבית ,בעבודה,
בפוליטיקה ,בחיים ,אבל להתפשר אין המשמעות להתפשט .זה בסדר להתפשר פעם
אחת כדי להשיג הישגים רבים במקומות אחרים ,זה מביש להתפשט ולהיות חסר
עמוד שדרה כדי להישאר תקועים היכן שאנחנו נמצאים .זה בסדר ואפילו נחוץ
לנסות לפעמים לנשוך עמוק את השפתיים ולעשות הסכם עם הפלשתינאים אם
צומחים מכך הישגים עצומים לאזרחים .זה איום ונורא לקדש הסכמים ,לקדש
דיבורים בשעה שלהחלטות שלכם יש השפעות עצומות על חיים של אנשים .יש מי
שיגיד בוודאי בעוד מספר דקות את אותו קשקוש קבוע שלפני שלוש שנים הצבענו
בעד התקציב ,אני מכיר את האמירה המטופשת הזאת שמנסה להחביא את הדרישות
שלנו מאחורי התקציב.

יגאל שמעון :אבל הצבעת,
נוה גור:

אל תפריע לי בבקשה .שמנסה להחביא את הדרישות שלנו ימים ספורים וראשונים
בפוליטיקה שלנו ,בהם לא הבנו שלא התושבים הם החשובים אלא משחקים,
תרגילים ואובדן ערכים .זאת אמירה מטופשת שמנסה להחביא את אלה שישבנו
חמש שנים עם ראש העירייה והצביעו שנה אחר שנה אחר אותם כישלונות ,חלקם
עדיין יושבים ויושבים ויושבים ,ישבו פה ,ישבו שם .זאת אמירה מטופשת שמנסה
להחביא את כאב הבטן שאני מקווה שנמצא אצל כל אחד ואחת מכם בשעה שאתם
שותפים במשך שנים לפער עצום בין אחד מראשי הערים הגרועים לבין תושבים,

משה חנוכה :מה אתה מקשקש? מספיק כבר עם האמירות המיותרות
נוה גור:

לפער עצום,

משה חנוכה :נו באמת . ,הדיבור שאתה מדבר בצורה הזאת? תתנצל אני מציע.
נוה גור:

לפער עצום בין אחד מראשי הערים הגרועים לבין תושבים,
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משה חנוכה :אני לא אתן לך להגיד את האמירות האלה ואתה,
מאיר חלוואני :יש לו  10דקות.
משה חנוכה :הוא לא יסיים וידבר בצורה הזאת לראש העיר,
מאיר חלוואני :מפריע לך לא לתת יותר מדקה לדבר?
משה חנוכה :כן.
מאיר חלוואני :לא הבנתי.
משה חנוכה :כן.
מאיר חלוואני :תוכל לקבל...
משה חנוכה :הוא ידבר בצורה מנומסת.
מאיר חלוואני :תוכל לקבל את זה ולהלחין את זה ,בסדר?
משה חנוכה :הוא ידבר בצורה מנומסת .בבקשה.
נוה גור:

זאת אמירה מטופשת שמנסה להחביא את כאב הבטן שאני מקווה שנמצאת אצל כל
אחד ואחת מכם ,בשעה שאתם שותפים במשך שנים,

חי אדיב:

אפשר לבקש מעורך דין ...

נוה גור:

לפער עצום בין אחד מראשי הערים הגרועים ,יש פער עצום,

משה חנוכה :אתה יכול לחזור ולחזור אבל,
ניצה משה:

אני לוקחת בחשבון את ההפרעות.

משה חנוכה :אבל הוא בוחר להגיד את זה ,אז בוא,
נוה גור:

את תדרשי ממנו .אני לא אמשיך .כשתגידי לי אני אמשיך.

משה חנוכה :אז תבחר במילים ראויות,
נוה גור:

אל תאמר לי מה לומר.

משה חנוכה :כאחד שרוצה ,שהפסיד בבחירות לראשות העירייה ויפסיד שוב ושוב ושוב ,אז בוא,
תבחר במנוחים ראויים שאתה פונה לראש העירייה.
מאיר חלוואני :זה בגללנו אתה יושב פה.
משה חנוכה :בגללך?
מאיר חלוואני :כן .חד משמעית.
משה חנוכה :אתה טמבל .במיוחד לפני הסיבוב השני.
מאיר חלוואני :טמבל אתה אומר לי?
משה חנוכה :אני ,איך בזכותך? בוא תסביר לי איך,
מאיר חלוואני :אתה לא מתבייש?
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משה חנוכה :איך נבחרתי בזכותך? בוא תסביר לי איך נבחרתי בזכותך.
מאיר חלוואני :אני אסביר לך.
משה חנוכה :כן.
מאיר חלוואני :גם האיש הזה שם,
משה חנוכה :איך אני ,אני ,אני איך נבחרתי בזכותך?
מאיר חלוואני :אתה חלק מהרשימה.
משה חנוכה :אבל אני הייתי לפני הסיבוב השני.
מאיר חלוואני :כן ,אני זוכר.
משה חנוכה :אז איך נבחרתי בזכותך?
מאיר חלוואני :תודה רבה על הטמבל ,משה.
משה חנוכה :נבחרתי בזכות ,אני מתנצל,
מאיר חלוואני :תודה רבה על הטמבל.
משה חנוכה :אני מצטער על הביטוי ,אני מצטער על הביטוי .לא בזכותך נבחרתי ואני לא יכול
להיבחר בזכותך.
מאיר חלוואני .. :אחי אי אפשר לתקן ,אבל בסיבוב הבא זה יתוקן.
משה חנוכה :בסדר.
מאיר חלוואני :חד משמעית.
משה חנוכה :בסדר.
מאיר חלוואני :כן.
משה חנוכה :אבל אני מבקש מהראש סיעה שלך שידבר ,אמיר אמר מילים נוקבות אבל הוא אמר
את זה בנימוס.
מאיר חלוואני :מה אתה אומר ,איזה מזל שאתה משווה.
משה חנוכה :אז גם,
מאיר חלוואני .. :משווה ,לא הבנתי.
משה חנוכה :אז אני מבקש שגם ינהג בנימוס כלפי ראש העיר.
ניצה משה:

אפשר להמשיך.

משה חנוכה :ואני מתנצל מאיר .באמת ,לא הייתה לי כוונה.
מאיר חלוואני :האמת שזה עצוב לי כי,
משה חנוכה :שאני מאוד מעריך אותך.
מאיר חלוואני .. :אתם כל הזמן זורקים מילים וזה עצוב.
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משה חנוכה :לא ,אבל אני אומר שוב ,אני ממש מתנצל ,בבקשה.
אביבה גוטרמן :מאיר ,תתנחם ,זה פעם בחודש מתחיל כל אחד לתקוף.
משה חנוכה :נכון ,אנחנו נמשיך לעבוד במהלך החודש.
אביבה גוטרמן :זה הכול.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :זאת בדיוק הבעיה .זאת בדיוק הבעיה .גם כשאתם רוצים
נוה גור:

אני חושב שכל מה שאמרת ללמאיר ,אתה בוודאי חושב ..ולו לחשוב על  ...בדיבורים
שלו .תכבד,

משה חנוכה :אני מבקש ממך תשקול את המילים,
נוה גור:

אל תבקש,

משה חנוכה :ותדבר בצורה מנומסת.
נוה גור:

אתה אל תבקש ממני שום דבר כרגע .תבלע את מה שאמרת ותשב בשקט עד שאני
א סיים את דבריי .ביקשת לא לדבר היום ,אז תהייה בשקט .אם תרצה לדבר ,דבר
בזמנך .מקובל עליך?

משה חנוכה :בוא נמשיך לשמוע אותך.
נוה גור:

תודה רבה .אתה לא מנהל פה את הדיון .אני יכול להמשיך ניצה?

ניצה משה:

כן.

נוה גור:

יופי .שלוש שנים קשות להוד השרון שבהם אתם הפסקתם להתבייש שהתרגלתם.
התרגלתם לשתוק ,התרגלתם להרים את היד ,התרגלתם אפילו שיקריאו את שמכם
ללא הרמת היד ,התרגלתם להגיד אין ברירה ,חייבים,

משה חנוכה" :ממש ככה".
נוה גור:

התרגלתם לומר שאנחנו התושבים לא ממש חשובים ושאנחנו התושבים צריכים
להיות אלה שמשלמים .הסתכלתי על שלוש שנים שבהן העלינו הצעות לסדר ,שאלנו
שאילתות ,פנינו בפניות ,התרגלתם להעלות ארנונה בשעה שמעולם לא זכיתם לראות
מטרות ויעדים תקציביים או לוחות זמנים ברורים .אפילו דיון ראוי סירבתם לקיים.
התרגלתם להגיד ש נגמר ,שאין אפשרות ,שאנחנו חייבים להבין ,בשעה שבערים
אחרות יש מי שיודע אפילו להפחית .התרגלתם ,אפילו התאהבתם במצב המחמיר,
שבמשך כל כך הרבה שנים לא רק שאין שינוי אלא הכול מחמיר .התרגלתם
לתחבורה בלי שום שינוי לתושבים ופקקים ,התרגלתם,

משה חנוכה :אתה נגד היציאה לכביש .4
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נוה גור:

התרגלתם לשלוח אותנו לתרבות בדרום השרון ולעיר ללא מתנ"סים .התרגלתם
לשתוק על רחובות מלוכלכים ועל צואה בגנים הציבוריים .התרגלתם לשלוח אותנו
להסתכל בקנאה על השירות לתושב ברעננה ועל התפישה שם שהתושב הוא לפני
הכול .אנחנו מסתכלים עליהם בקנאה.

משה חנוכה :רגע ,כל השיר יהיה בחרוזים?
נוה גור:

שלוש שנים,

משה חנוכה :כול הנאום יהיה בחרוזים או שחלק עשית ב,
יגאל הררי:

בחיאת משה.

משה חנוכה :יגאל ,אני רוצה,
יגאל הררי:

תן לו לסיים.

משה חנוכה :אני רוצה לדעת אם זה בחרוזים או לא.
יגאל הררי:

עזוב נו.

נוה גור:

שלוש שנים של הצעות לסדר של שאילתות ,של מכתבים ואתם התרגלתם משה,

משה חנוכה :כן,
נוה גור:

בכספים התרגלתם שדחיתם כל פנייה שמבקשת לעצור את העלאת הארנונה.
התרגלתם שדחיתם את ההצעה שלי לבטל את אגרת השמירה .בתחבורה ובתשתיות
התרגלתם כשדחיתם את ההצעה שלנו להסדיר כביש מסוכן בצד המזרחי של העיר
לכיוון הרכבת ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם כשדחיתם את ההצעה שלנו
להקים פה חניון ייעודי לכלי רכב שמסכנים את ילדינו ,אפילו דיון סירבתם לקיים.
התרגלתם שדחיתם את ההצעה שלנו להוביל פה למהלך שיטפל במצוקת הקבורה
בעיר ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם שדחיתם את ההצעה שלנו להגיש
פתרונות תחבורה אמיתיים לעיר הזאת ולשתף את הציבור בדרך המעולה שאתם
יודעים לעשות את זה כדי שמצא מהפקקים ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם
שדחיתם פה את הפניות שלנו בקשר להקמת מכלול אתלטיקה שמישהו הבטיח
לקיים ערב הבחירות ,אפילו דיון סירבתם לקיים .כשמדברים על ניהול תקין,
התרגלתם כשדחיתם הצעה לסדר לדאוג להקלטות ופרסומים של פרוטוקולים של
ועדות העירייה שכמעט לא מתכנסות ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם
כשדחיתם את ההצעה שלנו לפרסם מידע באתר העירוני ולייצר שקיפות אמיתית
בוועדה לשקיפות ,זאת שלא נפגשה כמעט שנתיים בטענה שזה מצריך לשדרג את
האתר וזה עולה כסף ,אפילו דיון סירבתם לקיים.
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משה חנוכה :סירבתם לקיים.
נוה גור:

התרגלתם,

משה חנוכה :הוא מזכיר לי את האגדה של פסח .אתה יודע ,דיינו.
נוה גור:

התרגלתם ש דחיתם את ההצעה לסדר לפרסם דו"ח ניקיון שבועי של העיר כשהעיר
מלוכלכת והגנים הציבוריים והרחובות נראים כפי שהם נראים ,אפילו דיון סירבתם
לקיים .התרגלתם לצמצם את תנאי עובדי העירייה בשעה שלעוזרת ראש העירייה יש
כל מיני סכומים גבוהים מאלה שמאשר משרד הפנים.

משה חנוכה :למה אתה מקשקש קשקושים?
נוה גור:

בחינוך ,בחינוך,

משה חנוכה :איזה סכומים?
נוה גור:

בחינוך התרגלתם,

יגאל הררי:

מה איכפת לך ,שידבר.

משה חנוכה :אבל אתה יודע ,מרגישים אצלו שהנייר סובל,
יגאל הררי:

מה זה משנה.

נוה גור:

יש לו עוד  5דקות של מאיר ויש לי עוד  3דקות.

משה חנוכה :זה כמו אגדה של פסח ,אפילו דיון סירבתם לקיים.
נוה גור:

כל זמן שיפריעו אני אנצל את כולם.

ניצה משה:

בסדר.

חי אדיב:

חנוכה ,הנייר סופג הכול.

משה חנוכה :כן ,אבל אתה יודע ,אבל הדעת לא סופגת את ההתנהגות הזאת.
נוה גור:

יש לי  4דקות שלי ו 5-דקות של מאיר.

ניצה משה:

לא ,יש לך  3דקות שלך ו 5-דקות של מאיר.

נוה גור:

יש לי  5דקות,

מאיר חלוואני 5 :דקות אמרתי.
נוה גור:

נא לא להפריע .לא הצטמצם הזמן.

ניצה משה:

אבל,

נוה גור:

אני לא שומע אותך קמה כאשר מישהו פה מפריע לדבר.

משה חנוכה :אל תצעק עליה .היא לא חלק מהמשחק.
נוה גור:

אה ,ראש העיר יכול לצעוק.

משה חנוכה :לא עליה.
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ניצה משה:

אף אחד לא צועק עלי .תודה לאל.

נוה גור:

בחינוך התרגלתם כשדחיתם הצעה לעצור את הכפייה הלא חוקית מההורים לשלם
מכיסם אלפי שקלים על טבלטים כשזה איננו חוקי והשבוע שמעת בבג"ץ איך הוד
השרון בראש ראשי הערים שעוברת על החוק ברמיסה אין כסף ,אז לוקחים
מהתושבים בניגוד לחוק .התרגלתם שדחיתם את ההצעה לרכוש את הטבלטים
מההורים כשכפיתם את זה עליהם ,אפילו סירבתם לקיים דיון .התרגלתם ואתם
מתרגלים בימים אלה להיות שותפים לסיכון בריאותי לילדים שלנו בחממות של
קרינה ,בשעה שאתם אומרים שאין כסף לשים חיווט כדי למנוע קרינה בבתי הספר
אצל הילדים שלי .אפילו דיון אתם לא מקיימים בעניין הזה .התרגלתם שדחיתם
הצעה להקים בודקה לכל שומר בגן הילדים,

מאיר חלוואני:ממוזגת.
נוה גור:

אבל כשהורים מפרסמים בגאווה ובצדק מצידם שהם רכשו מזגן לשומר בבית הספר
הזה או מזגן בבית הספר הזה ,אתם אפילו לא זזים ,אפילו לא דיון סירבתם לקיים.
התרגלתם להצעה להתקין ממ"ד בגני ילדים ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם
כשדחיתם הצעה להקים תוכנית רחבה להורים טריים ויצירת תו תקן לילדים בגיל ,3
אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם לדחות שלוש פעמים הצעה להקים פה
מתנ"סים בכל שכונה .מי מכם היה בשכונת גיורא בסיור שעשינו לפני כחודש ימים,
היה מתבייש ,אפילו דיון סירבתם לקיים.

משה חנוכה :אנחנו עושים .אנחנו לא מדברים .לא מקיימים דיונים.
נוה גור:

התרגלתם שדחיתם את כל הפניות שלנו בפגיעה באולם התיאטרון היחיד שהיה פה
ואיננו עוד ,אפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם שדחיתם את כל הפניות שלנו
להפסיק לשאוב מההורים ,מתושבי עפרון וגרינברג ועוד במערב את כל הכספים שהם
משלמים עבור הסעות לבית ספר רבין על חשבונם .התרגלתם למנוע מעשרות ילדים
להיות שותפים בפרויקט של נס טכנולוגיות בעיר ,שבשעה שב 50-רשויות אחרות
מקיימים את זה .בערים חזקות וחלשות משלמים ההורים  200שקלים .פה משלמים
 430שקלים כשהעירייה איננה מסבסדת את זה ,אבל אתם הפסקתם את הפרויקט
מכי וון שרציתם עוד להרוויח כספים ואפילו דיון סירבתם לקיים .התרגלתם לשמוע
הורים בבית ספר הדמוקרטי שאין לילד שלהם לא רק חדר דרמה ,כי דרמה נמצאת
אצל ראש העירייה ,אלא כיסא ראוי ,אלא תשתית ,חשמל שם שחשף ,אפילו דיון
סירבתם לקיים .אפילו לא התביישתם כעסקנו במשפחות השכולות .התרגלתם
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לדחות הצעה לסדר להסדיר תחבורה ציבורית לבתי העלמין במשך השבוע או לאפשר
הסעות חינם בימי זיכרון למשפחות השכולות .התרגלתם לדחות הצעה לסדר להקים
אתר הנצחה למשפחות הנפגעות וכשביקשנו להציג ,למנות נציג מהעירייה שיהיה
איש קשר עבורם ,אמרתם שיש ,לא התביישתם ,אפילו דיון סירבתם לקיים .אז
להיות בפוליטיקה זו לא מטרה ,זה אמצעי נעלה .להישאר בקואליציה זו לא מטרה.
כשאני שומע את המילים היחידות מצדכם שאתם נשארים בכל מחיר ,אני פשוט לא
מבין האם ישנם עוד דברים אחרים שאתם מוכנים לעשות בכל מחיר .האם גם
להקשיב לתושב אתם מוכנים פעם אחת בכל מחיר? כי אם כן ,המחיר שלכם הוא
לקום וללכת עכשיו.
חי אדיב:

מתי נשארת בכל מחיר? זרקו אותך...

נוה גור:

האם תהיו מוכנים,

(מדברים יחד)
נוה גור:

האם תהיו מוכנים ,האם תהיו מוכנים ,האם תהיו מוכנים,

חי אדיב:

זרקצי אותך ,תגיד את זה.

נוה גור:

פעם אחת לדרוש הפחתת ארנונה.

חי אדיב:

לא סומכים עליך.

נוה גור:

אדוני ראש העירייה ,אני שמח שהתעוררת.

חי אדיב:

אני עוד לא התעוררתי.

נוה גור:

כי אם המחיר,

חי אדיב:

אני לא אוהב שאנשים משקרים.

נוה גור:

אתה אל תפריע.

חי אדיב:

אני זרקתי אותך.

נוה גור:

אתה לא זרקת אף אחד .אתה פשוט איננו ראוי להיות.

משה חנוכה :אתה לא תבחר מי ראוי ומי לא ראוי.
נוה גור:

האם ,האם,

משה חנוכה :לאף אחד אין סמכות לבחור.
חי אדיב:

אתה שקרן .כל מה שאמרת פה,

(מדברים יחד)
נוה גור:

אדוני ראש העירייה ,אולי תרצה לצטט את עצמך מהישיבה הקודמת וכל מיני
קללות וגידופים ,כל מיני קללות שאפילו משפחתך מתביישת בהם .האם תהייה מוכן
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לומר פעם אחת בכל מחיר שהגיע הזמן להקשיב לתושבים ,אם כן המחיר זה לקום
וללכת ,לא נבחר ציבור לא משלם כל מחיר רק בשביל להישאר יגאל ושותפיו ,כי
ברגע שמשלמים כל מחיר ,המחיר של כל הציבור פה הוא כבד ,והציבור עייף בדיוק
כפי שאמיר אמר ,הציבור עייף ממאבק בכל מקום בעיר ,הציבור עייף מלשלם את
המחיר ואת הסיסמאות ואת חוסר המעש של ראש העיר .הציבור עייף ממי שעומד
בראשכם,
ניצה משה:

עוד דקה.

נוה גור:

ואם התעייפתם גם אתם,

יגאל הררי:

אל תפריעו לו.

נוה גור:

או מראש העיר או חלילה מן הציבור ,פשוט תקומו ותצאו ,כי עכשיו צריך להיות
ברור שיש גם קווים אדומים .הגיע הזמן שחברי הקואליציה על שלל חבריה ,יקומו
פעם אחת באומץ ,לפני שכל הציבור פה ימשיך לשלם את המחיר.

חי אדיב:

הלאה.

משה חנוכה :אני חושב שצריך להוציא את זה בסינגל ,זה פשוט היה יפה .תודה רבה .באמת היה
ממש ,התרגלתם ,זה יכול להיות להיט היסטרי.
ניצה משה:

הררי ,בבקשה.

יגאל הררי:

כולם סיימו שם? קודם כל אני רוצה לענות לחברים שדואגים מה אני אצביע ואני
אצביע בעד הצו ארנונה.

מאיר חלוואי :לא חשבנו אחרת.
יגאל הררי:

אז רציתי רק להרגיע אתכם.

חיים שאבי :נרגעתי.
יגאל הררי:

אולי אם היו פה עוד חברי קואליציה אז הייתם מרגישים יותר טוב .אבל במסגרת
הזאת של ישיבת ועדת הכספים ,אדוני ראש העיר ,ואני מפנה פה שאלה בעניין
הסטודנטים .כיוון שנאמר בישיבה שיש אפשרות שזה החלטת מדיניות בעניין ההנחה
לסטודנטים בעיר,

אמיר כוכבי :אני לא שומע אותך.
דובר:

כן ,גם אני לא.

יגאל הררי:

למה אתה לא שומע?

אמיר כוכבי :אין לך זה,
חי אדיב:

קח את הרמקול.
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מאיר חלוואני :דבר חשוב שיופיע בפרוטוקול .אם קיבלת את זה ,זה כבר הישג.
יגאל הררי:

אז אני רוצה קודם כל,

מאיר חלוואני :באמת.
יגאל הררי:

להרגיע אתכם מכיוון שבדקתי גם לגבי השטחים המשותפים והבנתי שמדובר רק
בשלושה או ארבעה מקרים כאלה ,אז אנחנו נכין את זה לצו הארנונה הבא עם
הסברים יותר מפורטים .לגבי צו הארנונה ,אני מדבר על סטודנטים ,אדוני ראש
העיר,

חי אדיב:

אני אתייחס.

יגאל הררי:

כיוון ש,

עדי ברמוחה .. :יסלקו אותך.
יגאל הררי:

אני יושב ראש הוועדה ,ומגיעים בקשות שאין להם תשובות .היה לפניי יושב ראש
ועדה אחרת שלא העלה את הנושא הזה כמוני ,אבל אני פניתי כבר לפני שנה וחצי
ואני רוצה תשובה לעניין הזה לפני שמצביעים.

חי אדיב:

אנחנו נתייחס ,בהחלט.

יגאל הררי:

בבקשה.

יגאל שמעון :עוד משהו?
יגאל הררי:

לא.

יגאל שמעון :אני מבקש להשיב .ראשית אני מבקש לאחל לאבא של כנרת המשנה לראש העיר,
הוא מאושפז בטיפול נמרץ ,היא לא יכלה להגיע ,נאחל לו החלמה מהירה .היא רצתה
להגיע לכאן ולהציג את הנושא.
מאיר חלוואני :ברשותך  ..שנעשה לו כבוד עד הסוף.
יגאל שמעון :נעשה לו כבוד ,בהחלט .בריאות והחלמה מהירה ואריכות חיים.
משה חנוכה :אנחנו מצטרפים.
יגאל שמעון :נוה ,שמעתי את הנאום שלך ,ואני מנסה לחשוב איזה תשובה אני אתן לך על הנאום
החוצה להבות והנותן הרגשה כאילו שאנחנו חיים בעולם אחר .אבל אני מנסה לזכור
מה עשית בצו הארנונה של  .2014אתה וחבריך שבאתם והצבעתם,
חי אדיב:

כמה אחוזים הוא העלה?

יגאל שמעון 2.5 :אחוז בנוסף ,בנוסף לחוק ההסדרים שזה באמת הגעתם להתלהמות ודיברתם,
דיברתם בעד העלאת הארנונה ,כמה זה חשוב ,כמה ש ,בכלל לא דיברתם על חוק
ההסדרים .הסדרים זה כאילו על הדרך.
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דובר:

 ...החברים שהצביעו קודם?

יגאל שמעון :לא ,זה בסדר .ביקשתם  2.5אחוז בנוסף לחוק ההסדרים ,באיזה הרמוניה ונלחמתם.
אמיר כוכבי :אני רק מציע לכם לצאת מנקודת הנחה ש...
יגאל שמעון :ודרך אגב,
אמיר כוכבי :מהנחת יסוד בריאה היום.
יגאל שמעון :גם חברי שאני אוהב אותו ,חבר המועצה ,סגן ראש העירייה לשעבר אמיר כוכבי
שהצביע בעד,
מאיר חלוואני :הוא אוהב אותך.
יגאל שמעון :ויעל ברזילי ששאלה כמה שאלות על הארנונה .כמובן הצביעו בעד .אבל זה בשנת
 2014שהשטחים המשותפים היו גבוהים יותר.
עדי ברמוחה :כשאתה מדבר ,תדייק,
יגאל שמעון :אני לא הפרעתי לך.
עדי ברמוחה :בנתונים.
יגאל שמעון :לא הפרעתי לך.
עדי ברמוחה :תדייק.
יגאל שמעון :כי ב 2014-השטחים המשותפים היו גבוהים יותר.
עדי ברמוחה :אתה שם לב שאתה מדבר שטויות?
יגאל שמעון :אנשים שילמו ב 2014-עבור שטחים משותפים,
עדי ברמוחה :אתה שם לב שאתה מדבר שטויות?
משה חנוכה :אבל למה את מפריעה? למה את מפריעה לו?
יגאל שמעון :עדי ,את היית יושבת ראש ועדת הכספים.
עדי ברמוחה :אני הייתי.
יגאל שמעון :והם שילמו לפי התעריף הגבוה אבל את זה לא ראיתם,
אמיר כוכבי :שטויות הוא לא מדבר.
יגאל שמעון :לא שמעתם ,לא עניין אתכם,
אמיר כוכבי :הוא יודע לעשות גם וגם..
יגאל שמעון :אלא מה קרה ,צו הארנונה של ,2015
יגאל הררי:

יגאל ,סליחה רגע,

ניצה משה:

רבותיי ,עדי ואמיר,

אמיר כוכבי :יגאל מסדר ,את האמת לפי מה שנוח לו
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(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אתה לא מדייק במספרים.
יגאל שמעון :אני מדייק.
עדי ברמוחה :לא .אתה לא מדייק במספרים אבל אני לא אעזור לך.
יגאל שמעון :עדי כיושבת ראש ועדת הכספים ,יושבת ראש ועדת הכספים,
אמיר כוכבי :הוא מסדר לפי מה שנוח לו .אני אסביר לך בהיגיון שלי,
ניצה משה:

אמיר ,אתה מפריע להבין.

אמיר כוכבי :עדי חברת מועצה חדשה ,אני מרגיש מחויב להסביר לה.
ניצה משה:

תסביר לה ,תצא החוצה ותסביר לה.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אני שמחה להסברים.
אמיר כוכבי.... :
ניצה משה:

אמיר ,אמיר הייתה לך הזכות לדבר,

יגאל שמעון :אני לא הפרעתי לך.
אמיר כוכבי :אבל הוא ידע,
ניצה משה:

אמיר?

אמיר כוכבי :שהחודש וחצי שזרקו אותך למים להיות יו"ר ועדת הכספים ,זה מה ששינה את כל
התמונה בעיר הוד השרון .לא ה 10-שנים,
מאיר חלוואני :לדורותיו.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

אמיר?

אמיר כוכבי :נבחר ציבור אחד,
עדי ברמוחה :כמה טלפונים קיבלתי תוך כדי ישיבה על ה 2.5-אחוז,
אמיר כוכבי .. :נבחר ציבור אחד שמחזיק את תפקיד יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה ,מרכז
הקואליציה,
(ברקע דפיקות על השולחן)
אמיר כוכבי :כל הדברים האלה ,כל הדברים האלה,
יגאל שמעון :אמיר ,אני לא הפרעתי לך.
ניצה משה:

זה לא יופיע בפרוטוקול.

יגאל שמעון :אמיר?
ניצה משה:

אמיר ,אני דופקת ,זה לא יופיע בפרוטוקול.
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יגאל שמעון :אמיר ,אני לא הפרעתי לך.
אמיר כוכבי :אבל הוא אומר דברים חשובים.
ניצה משה:

כי אני לא שומעת כלום.

יגאל שמעון :תן לי בבקשה ,תן לי בבקשה להשלים את התשובה שלי.
אמיר כוכבי :אמרתי ניצה ,זה שאת לא שומעת בפרוטוקול ,תבואי ותקבלי הקלטה.
יגאל שמעון :לעדי ולצוות.
ניצה משה:

לא ,אני לא ,...

אמיר כוכבי :זה ישקף לך את הפרוטוקול.
עדי ברמוחה :אתה יכול להשיב לי,
אמיר כוכבי :אני חייב  ..שאת חורגת ...
יגאל שמעון :אני כבר אסיים.
עדי ברמוחה :כי אמרת לצוות ,איזה צוות?
ניצה משה:

אני לא מחויבת להקלטה.

עדי ברמוחה :מי זה הצוות?
מאיר חלוואני :אני רואה בדברים של אמיר ,הוא סותר את  ...יושבת ראש הוועדה.
אמיר כוכבי .. :של ישיבות,
ניצה משה:

לא מחויב.

אמיר כוכבי :בוודאי.
ניצה משה:

אני אראה לך.

יגאל הררי:

ניצה ,אני מוחה ,אני מוחה על ההתייחסות של חבר המועצה.

יגאל שמעון :אני רוצה לומר את דבריי.
יגאל הררי:

אני מוחה על הדברים,

משה חנוכה :תוסיפו לו גם זמן.
מאיר חלוואני :בואו לא נפריע ליגאל שמעון .הוא רוצה ...
יגאל הררי:

אני רוצה רק להגיד שחבל שאתם סופרים רק חודשיים,

אמיר כוכבי :יגאל הררי,
יגאל הררי:

כי היה גם שבועיים שהם רצו בגשם לחלק את הפליירים.

אמיר כוכבי :יגאל הררי,
יגאל הררי:

את זה הם לא סופרים.

אמיר כוכבי :יגאל הררי ,לא נעים לי ,בוא ניתן ליגאל שמעון לדבר.
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ניצה משה:

חבל להיכנס לזה .מספיק.

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חבריי ,חבריי לקואליציה לשעבר ,תנו לי בבקשה ,חבריי לקואליציה לשעבר ,חבריי
לקואליציה לשעבר,
עדי ברמוחה :חבריי לשולחן המועצה ,זה נחמד.
יגאל שמעון :אתם אלה שהצבעתם,
עדי ברמוחה :נבחרי הציבור,
יגאל שמעון :בעד העלאת הארנונה ב .2014-תני לי בבקשה ,אני לא ,תני לי להשלים.
משה חנוכה :אף אחד לא הפריע לך עדי ,די.
אמיר כוכבי :יגאל שמעון הצביע בעד ב ,2008-ב ,2009-ב,2010-
יגאל שמעון :אתה לא שם לב,
אמיר כוכבי :ב ,2011-ב ,2012-ב,2013-
יגאל שמעון :גם ב,2015-
אמיר כוכבי :ב ,2014-ב 2016 ,2015-והנה יגאל אתה מצביע גם ב.2017-
יגאל שמעון :אלא מה,
עדי ברמוחה :כמה עלתה הארנונה,
יגאל שמעון :אני לא הפרעתי לך.
משה חנוכה :עדי ,אני בשוק ממך מההתנהגות הזאת .מה עובר עלייך היום?
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :עכשיו ,מה קרה ב?2015-
משה חנוכה :מה עובר עלייך?
יגאל שמעון :חברת המועצה המשנה לראש העירייה ביחד,
עדי ברמוחה :אנחנו בשנת ,2015
יגאל שמעון :ביחד עם חברי הקואליציה,
עדי ברמוחה :יגאל שמעון אתה ..
יגאל שמעון :בגיבוי של ראש העיר ,והגישו הצעה להפחתה של התעריף לשטחים משותפים ופה
תראו איזה פלא,
אמיר כוכבי :גם את בג"ץ הכיתות .הקטנות הוא הגיש ..
יגאל שמעון :שאנחנו הצלחנו  ..את השטחים המשותפים,
ניצה משה:

אמיר?
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אמיר כוכבי :באופן כללי כל יוזמה שבאה ממנו  ...בעירייה.
(ברקע דפיקות על השולחן)
עדי ברמוחה :דחפתם לנו אותה לתוך הכיס,
יגאל שמעון :לא דחפנו לכם.
עדי ברמוחה :לתוך הכיס עמוק עמוק עמוק.
משה חנוכה :יגאל ,אני לא מבין למה ...
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אתה תדייק בנתונים.
יגאל שמעון :הם לא מסוגלים להקשיב.
עדי ברמוחה :תדייק ,תדייק.
אמיר כוכבי :אם הוא היה מדבר ,לא היינו מפריעים.
(ברקע דפיקות על השולחן)
יגאל שמעון :אני רוצה להשיב ,אני רוצה ,אני מבקש,
מאיר חלוואני :תמשיך את המשפט.
יגאל שמעון 2016 :חברי האופוזיציה ,אתם,
מאיר חלוואני :כן,
יגאל שמעון :שמגיעים ,ניצה תני לי בקשה,
ניצה משה:

בבקשה.

אמיר כוכבי :יגאל ,מנסים להראות לך משהו בטלפון.
יגאל שמעון :כשאני מבקש מכם,
אמיר כוכבי :יגאל?
יגאל שמעון :מחברי האופוזיציה כשאתם מגיעים לוועדת הכספים בנושא צו הארנונה,
עדי ברמוחה :כשאנחנו מגיעים לוועדת הכספים .מי מגיע? מי מגיע לוועדת הכספים?
(ברקע דפיקות על השולחן)
יגאל שמעון :אני מצפה מכם ,אני מצפה מכם כחברי האופוזיציה,
עדי ברמוחה :כן,
אמיר כוכבי :אתה לא עונה.
יגאל שמעון :לפני שמקיימים דיון על צו הארנונה,
עדי ברמוחה :כן,
יגאל שמעון :יש לכם מספר לא קטן של ישיבות,
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אמיר כוכבי :אני מבקש אבל שכל חברי המועצה יקשיבו.
יגאל שמעון :להגיש הצעות,
אמיר כוכבי :אבל שלחת לנו את הפרוטוקול של ועדת הכספים רק אתמול.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אבל שלחת לנו את הפרוטוקול של ועדת הכספים,
יגאל שמעון :הצעה אחת לא הגשתם.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אני לא מבין למה אתה מתפלא ,אם אתה אומר שלא איכפת לנו.
אמיר כוכבי :שלחת לנו את הפרוטוקול של ועדת הכספים רק אתמול.
חי אדיב:

טוב.

אמיר כוכבי :מתי רצית שנשלח לך שאלות?
חי אדיב:

הבנתי.

אמיר כוכבי :להפך.
חי אדיב:

רבותיי ,סיימנו ,אתם לא רוצים שסגן ראש עיר ידבר ,זה בסדר .אני גם נותן לכם,

עדי ברמוחה :לפחות אם היית יודע נתונים ,אני ממש מתפלאת עליך.
חי אדיב:

רבותיי ,רבותיי ,אז אם לא נתתם לסגן ראש העיר וממלא מקום לדבר אז תנו לי
לדבר .אפשר לדבר? לפרוטוקול ,אני לא מסכים עם אף מילה שאנשים פה אמרו .עדי?

עדי ברמוחה :כן ,אני מקשיבה.
חי אדיב:

אני לא מסכים לאף מילה שאמרתם פה אבל אני הקשבתי לכם ,אז כדאי שתקשיבו
לי .לסגן ראש העיר לא הקשבתם ,וזה לא כבוד לאף אחד מכם שאתם רוצים שייתנו
לכם כבוד .אבל בואו אני ,אני רוצה לתת תמונת ראי קצת שונה לסיסמאות,
לשקרים ,לחסרי חיבור למציאות של כל האמירות ,של רוב האמירות שנאמרו פה
ואני אגיד אותם הכול ,אני אענה לכולכם באופן כללי ונתחיל בגזבר .הגזבר ,אבקש
לתת נתו נים ,מי העיר הכי זולה ומי העיר הכי יקרה במדינת ישראל? מי הוסיף עוד
 1.77לצו הארנונה ,בערי הסביבה .נוסף על רעננה ,פתח תקווה והסביבה? תן נתונים
ועובדות ולא סיסמאות ותגיד לי מי הם הערים האלה ,כמה הם חזקות ,כמה הם
זקנות מאיתנו ,כמה אנחנו צעירים יותר .תן עובדות ,רק עובדות.

איל מימון:

אז לגבי הנתונים ,מהבדיקות שעשינו לגבי מספר ערים בסביבה הקרובה שלנו,

עדי ברמוחה :באת מוכן?
מאיר חלוואני :כן ,אני מקווה שאתה מוכן.
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חי אדיב:

אני מבקש לא להפריע .דיברתם ,שעה וחצי דיברתם .ישבתי בסבלנות והקשבתי.

עדי ברמוחה :בסדר.
חי אדיב:

קדימה.

עדי ברמוחה :אנחנו,
חי אדיב:

אתם לא רוצים,

עדי ברמוחה :זה המקום שלנו לדבר.
חי אדיב:

אתם לא רוצים,

יגאל הררי:

דברו חלש.

עדי ברמוחה :חלש.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :זה המקום שלנו לדבר.
חי אדיב:

קדימה.

עדי ברמוחה :אתם לא רוצים שנדבר?
משה חנוכה :עדי ,יש תרבות דיבור ,באמת .יש תרבות.
חי אדיב:

כן הגזבר .את האמת אתם לא רוצים לשמוע.

ניצה משה:

רבותיי,

איל מימון :מבדיקות שערכנו לקראת הישיבה הזאת ,השווינו נתונים של העלאות תעריפי הארנונה
בערים השכנות שלנו .בכולן ,כל אלה שבדקנו ,אני אגיד מי הם ,זה כפר סבא ,פתח
תקווה ,רמת השרון והרצליה כולם מעלות ב.1.77-
נוה גור:

רעננה?

איל מימון:

רעננה לא פרסמו ,אז נכון לרגע זה אנחנו לא ראינו ,אבל רעננה אנחנו לא יודעים,
אבל בגדול כבר הערים האחרות מעלות ב.1.77-

עדי ברמוחה :מה מצב הניקיון שם?
איל מימון:

אני לא יודע.

חי אדיב:

לא עונים .אני מבקש שאף אחד לא ידבר .כל אחד דיבר בזמנו  10דקות .תנו לו
לענות על עובדות .קדימה.

איל מימון:

בנוסף,

אמיר כוכבי :בכמה מהערים עשו מדידה חדשה?
יגאל הררי:

הם העלו בפייסבוק את זה ,הם לא יכולים לתקן לזה תיקון.

אמיר כוכבי :בוודאי כן.
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חי אדיב:

אנחנו גם נעלה את זה.

יגאל הררי:

גם אם חרטא ברטא.

חי אדיב:

הלאה ,קדימה.

אמיר כוכבי :יש  ..יגאל ,בוא אני אראה לך.
ניצה משה:

די.

איל מימון :ערכנו בדיקה השוואתית של כמה משלמת יחידת דיור או דירה בכל אחת מהערים
ועשינו ,ודגמנו את זה במספר דגמים של דירות .בכל הדגימות שערכנו והדירות
שבדקנו אותן זה דירות בגודל של  84מטר ,דירות של  119מטר ,דירות של  149מטר,
ודירות של  179 ,180מטר .בכל הגדלים האלה של הדירות ,למרות שיש שיטות
מדידה שונות בין הערים ,הוד השרון היא העיר הזולה ביותר בתעריפי הארנונה
למגורים .היקרות ביותר זה משתנה ,כל פעם זה עיר אחרת אבל עדיין הוד השרון
בכל אחת מהקטגוריות האלה שציינתי כרגע ,היא העיר הזולה ביותר.
חי אדיב:

אני מבקש לפרסם את זה בחוברת מסודרת לכל תושב..

עדי ברמוחה :ברור ,מה זאת אומרת,
חי אדיב:

כולל כל חברי המועצה שיוכל ל....

עדי ברמוחה :שתצורף ,שתצורף ...
חי אדיב:

לגבי אזורי א' במקום ב' ,לשאלה של אביבה.

(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אפשר לשלוח לנו את זה במייל?
חי אדיב:

נשלח לכם ,כן.

עדי ברמוחה :בסיכום לשנת  2015תצרפו את זה בנייר כרומו עבה.
חי אדיב:

אתם רוצים לתת לי לדבר? אני אדבר,

משה חנוכה :האמת קשה עדי?
עדי ברמוחה :לא.
חי אדיב:

אני אדבר פחות מ 10-דקות.

עדי ברמוחה :לא ,לא קשה בכלל.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :האמת הכי טובה משה.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :רק שהם מביישים.
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ניצה משה:

עדי?

עדי ברמוחה :משה שאל ,עניתי.
חי אדיב:

אני רוצה להתייחס לשאלות שלכם ולהערות שלכם ,בין אם נאמרו בציניות ובין
שאתם מאמינים בזה  ,אבל אני אענה לכם ברצינות .אחד ,לגבי אזורי ,אזור א' ואזור
ב' .הוד השרון לפני שנכנסתי ,כשנכנסתי לתפקיד עשינו דיון ממצה עם חברי מועצה
והגע נו להחלטה בקשר לאזור א' ואזור ב' .המטרה של אזור ב' לכל השכונות
הוותיקות ,שכונות משנות ה ,60 -50-יש מקום לעידוד ,להגירה חיובית וגם לעזור
לאלה שצריכים וגם לעודד אנשים שרוצים לבוא לגור שם .אנחנו רואים הגירה
חיובית בשכונות האלה ,פיתוח של שכונות ואין ספק שצריך לשמור על זה לפחות ב-
 10 ,5השנים הקרובות .אני מציע שכל  10 ,5שנים נבחן מחדש ,אבל אני כרגע לא
רואה מקום לשנות את זה .ההערה והתיקון שעשינו ,הייתה טעות טכנית פעם אחת
של הפקיד שעשה לפני  12 ,10שנה ופעם שנייה של מחלקת השומה שבדקה וראתה
נתונים כנראה שיש פער וביטלו את התיקון .התיקון הזה הוא טעות אבל תיקנו.
לתקן קודם כל ברישומים .אחרי זה אם אפשר מבחינה חוקית להחזיר לתושבים
שגבינו מהם בשנה האחרונה ,נחזיר להם באהבה ובשמחה .אין פה איזה רצון עז
לקחת את הכסף .יש פה טעות שקורית בכל ארגון ,בטח כשמחליפים בעלי תפקידים,
והיא טעות בתום לב ואולי טוב מאוד לעשות סדר ,אז לכן באנו לתקן וצריך לכבד.
לגבי הסיסמאות שהעיר כזאת וכישלון והתנהלות ועוד כמה ,כמה מילים ,אנחנו
טוענים עובדות ,לא סיסמאות .הוד השרון אחת הערים הבודדות במדינת ישראל ,ה-
 10וה 20-המובילות במדינת ישראל ,עובדה ,לא אני אומר את זה ,עיתונים כלכליים,
מציגם עובדות.

עדי ברמוחה :רק אתה אומר את זה.
חי אדיב:

ועוד חברות אחרות שעושות בדיקות ,שתיים ,הוד השרון נבחרה כרשות תכנון
עצמאית כי סומכים עלינו .יש לנו תוכנית מתאר עירונית שבימים האלה היא הולכת
להיות מופקדת .אין הרבה ערים כאלה .להוד השרון יש חזון ייחודי ,תכנוני ,טבע
עירוני ,אין עיר כזו במדינת ישראל,

עדי ברמוחה :עיר קהילה ירוקה ,אתה חייב ..
חי אדיב:

אל תפריעי לי,

עדי ברמוחה :אתה חייב,
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חי אדיב:

אני אגיד מה שאני רוצה,

עדי ברמוחה :חייב,
חי אדיב:

גם את אמרת מה שאת רוצה.

עדי ברמוחה :חייב עיר ..
חי אדיב:

הוד השרון יש לה חזון תכנוני ייחודי במדינת ישראל.

עדי ברמוחה :נכון.
חי אדיב:

וזה יהפוך את הוד השרון לאחת הערים היותר מובילות" .טבע עירוני" .על אפתכם
וחמכם.

עדי ברמוחה :עיר ..
חי אדיב:

גם אתם אישרתם .אחד שאומר שאין להוד השרון תוכנית ארוכת טווח ,הוא הרים
יד על תוכנית של  5שנים ,תוכנית רב שנתית ל 5-שנים ,כן?  ...כולם אישרו את
התב"רים ,חלקכם לא  ,..אתם רוצים תוכנית ארוכת טווח ,אבל הצבעתם נגד .אז מה
זה הטמטום הזה? מה זה השקרים האלה? לציבור.

עדי ברמוחה :אנחנו מצביעים נגד כי אני לא סומכת עליך,
חי אדיב:

לשקר את התושבים? בושה וחרפה.

עדי ברמוחה :אתה תעשה את הדברים שאתה רוצה,
חי אדיב:

להוד השרון יש חזון ארוך טווח ,יש תוכנית ארוכת...

עדי ברמוחה :אני לא סומכת עליך,

אני לא סומכת על זה שאתה  ...בידיים שלך.

חי אדיב:

את מפריעה לי ,את שקרנית .תשתקי וזה הכול...,אני...

ניצה משה:

עדי,

עדי ברמוחה :מה אתה אומר.
חי אדיב:

תני לי לדבר.

עדי ברמוחה :מה אתה אומר.
חי אדיב:

לא הפרעתי לך.

ניצה משה:

עדי,

עדי ברמוחה :אתה שמת לב איך אתה מדבר?
חי אדיב:

כן.

משה חנוכה :את מפריעה עדי.
עדי ברמוחה :מה אתה אומר.
חי אדיב:

זה לא ,לא מכובד,
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ניצה משה:

עדי,

חי אדיב:

אתם רוצים שיכבדו אתכם ואתם לא מכבדים את האנשים.

מאיר חלוואני :טמטום ,אנחנו מטומטמים?
חי אדיב:

סתמתם את הפה של סגן ראש העיר ,ביקשתי ממנו ,לא מכבודו להתווכח איתכם.

עדי ברמוחה :ואתה מתחיל להתבטא ברמה ..
חי אדיב:

הלאה ,תשמעו את כל האמת.

ניצה משה:

עדי ,תני לו בבקשה,

חי אדיב:

להוד השרון יש חזון,

עדי ברמוחה :בושה שראש העיר מדבר בצורה כזאת.
חי אדיב:

להוד השרון יש מטרות.

עדי ברמוחה :בושה.
חי אדיב:

יש תוכניות ארוכות טווח ,יש תוכנית מתאר ,עובדה .אי אפשר למחוק את זה.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי,

נוה גור:

תשמיע לילדים איך אתה מדבר.

חי אדיב:

לגבי,

ניצה משה:

רבותיי,

נוה גור:

זה שהוא אומר לחברת מועצה תשתקי ,זה המנהיגות .תגיד להם ,כל אחד יכול.

(ברקע שריקות של משרוקית)
נוה גור:

את אותן מילים שאתה אומר.

חי אדיב:

הלאה.

נוה גור:

התושבים מתביישים בך ,ועוד איך מתביישים בך.

חי אדיב:

להוד השרון ,להוד השרון,

נוה גור:

ניצה ,לא שמעתי אותך דופקת כשאנחנו ...

ניצה משה:

תאמין לי שכן.

נוה גור:

אני לא מאמין לך.

ניצה משה:

.......האמין...

נוה גור:

אני לא שומע אותך כאשר הוא מדבר ככה.
57

פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  14/16מיום 29.6.16

ניצה משה:

אתה יכול לא להאמין.

נוה גור:

בסדר ,תודה.

חי אדיב:

התחום הכלכלי שכולכם,

ניצה משה:

תודה רבה על חוסר האמון.

נוה גור:

ניצ ה ,כשאנחנו מדברים תדאגי שיהיה שקט וכך גם יהיה שקט לראש העירייה.

ניצה משה:

לא ,לא נכון ,זה לא נכון.

יגאל הררי:

אתה נאמת  10דקות,

ניצה משה:

יש פרוטוקול ואני יכולה להוכיח...

יגאל הררי:

ואף אחד לא הפריע לך.

נוה גור:

על מה את דופקת?

יגאל הררי:

הנאום שלך הושמע בבירור ואף אחד לא הפריע לך.

נוה גור:

תודה.

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :יגאל הררי ,מתאים לך ...
ניצה משה:

רבותיי,

משה חנוכה :עדי ,את כל הזמן נואמת ,את מדברת  ...כשראש העיר מדבר את לא מסוגלת לשמוע
את האמת .קשה לך .תני לבן אדם לדבר ,די.
(ברקע דפיקות על השולחן)
משה חנוכה :מה קורה לכם? נפלתם על דעתכם?
חי אדיב:

שמעתי כמה חברי מועצה שמודאגים מהמצב הכלכלי אז אני אגיד לכם .המצב
הכלכלי במדינת ישראל לא פשוט ,קשה מאוד .יחד עם זאת ,הוד השרון עברה

תהליכים בעשור האחרון בגירעון תקציב משמעותי לעיר קטנה והיום לעיר שכמה
שנים טובות זוכה ל"פרס ניהול כספי תקין" על ידי משרד הפנים שהוא צריך לבדוק
אותנו והוא מבקר אותנו והוא עושה את זה ,פרס ניהול תקין ,אחד .שתיים ,מרשות
נתמכת ומקבלת סיוע לפני  10שנים ב 10-מיליון שקל ,היום אנחנו לא מקבלים
לצערנו הרב בגלל המצב הסוציו אקונומי הגבוה ,לא מקבלים תקצוב ואנחנו פשוט
עצמאים .כך אנחנו מוגדרים במשרד החינוך ,למה? כי אנחנו מנהלים את התקציב
בצורה אחראית ,בוגרת ,רצינית ,לפחות כמו הערים הסובבות אותנו ואני לא רוצה
להגיד יותר.
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עדי ברמוחה :נכון.
חי אדיב:

הוד השרון היא עיר צעירה ,דינמית ויש לה עוד מה לעשות.

עדי ברמוחה :עם כל הכבוד אנחנו ...
ניצה משה:

עדי,

חי אדיב:

לצערי אותם פוליטיקאים שכרגע ציטטת אותם דרך זה שלא נמצאו פה ,מדברים על
התנהלות ,אבל לצערי הרב מדינת ישראל וממשלת ישראל לדורותיה בשנים
האחרונות גם ,בנוסף לאותו חוק ההסדרים ,אז היא מפילה תיק שרשויות חזקות
יתרמו לפריפריה .רק לפני כמה שנים אתם הצבעתם ,אחוז – אחוז וחצי לפריפריה.
אף אחד לא אמר זה מתוך התקציב .צריך לתת את זה מאיזשהו מקום .כרגע
ההסתדרות ושר האוצר אישרו  1.5מיליון שקל לעובדים בהוד השרון.

עדי ברמוחה :כמה שטויות אתה אמרת עכשיו,
חי אדיב:

על חשבון מי?

עדי ברמוחה :במשפט אחד .מי היה מאמין על מה שאמרת.
חי אדיב:

על חשבון כולנו.

עדי ברמוחה :אתה מבין את מה שאמרת?
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :אני מקשיבה לך.
חי אדיב:

לא ,לא ,קודם כל תשמעי ,אחרי זה תעשי פרשנות.

עדי ברמוחה :לא נראה לי שאתה מקשיב לעצמך.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :אתה לא מקשיב לעצמך.
חי אדיב:

מדינת ישראל,

עדי ברמוחה :כמה שטויות אמרת במשפט אחד.
חי אדיב:

חוק הנגישות ,מטילה מיליונים של שקלים על רשות מקומית ,על כל הרשויות בלי
להגיד,

עדי ברמוחה :נראה לי שאתה לא מבין מה שאתה אומר.
חי אדיב:

שלא תעלה ארנונה ועוד רשימה ארוכה שאני יכול לתת לכם אותה .אתם לא
מקשיבים ,אני לא מבינים,

נוה גור:

אתה לא צריך להיערך.

חי אדיב:

אנחנו שורה תחתונה,
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ניצה משה:

רבותיי,

נוה גור:

אתה יכול ל...

עדי ברמוחה :הקשבתי לך בקשב רב,
ניצה משה:

עדי,

חי אדיב:

באופן אקראי.

עדי ברמוחה... :שטויות
חי אדיב:

שתיים ,למרות שהיא לא ארנונה באופן יוצא דופן ,אנחנו עדיין שומרים על ארנונה
נמוכה וזה על פי נתונים של הגזבר ,נתונים מקצועיים ולא איזה סיסמאות ,נקודה.
ולכן עלייה של  1.77היא עלייה מינימלית ששומרת על תקציב מאוזן ומאפשרת לתת
שירות ברמה גבוהה ,וכשמישהו מדבר על שירות לא טוב ,אז צר לי להגיד לו ,אני
מוכן להתחרות עם כל רשות כדי להתמודד על מי נותן שירות יותר טוב או לא,
נקודה .יש לנו גם מה להשתפר .מה לעשות ,אדם חזק ,אדם מאמין ,תעשו השוואה...

נוה גור:

אתה יכול לספר במה?

יגאל הררי:

לא ,אל תענה לו ,אל תענה לו.

נוה גור:

רק תספר לנו במה צריך להשתפר.

יגאל הררי:

אל תענה לו.

נוה גור:

פעם אחת תגיד לנו שנדע שאתה מבין,

יגאל הררי:

אל תענה לו.

נוה גור:

שאתה מבין שאתה לא מושלם.

חי אדיב:

בכל מה שאמרתם.

נוה גור:

בוא תגיד במה צריך להשתפר.

חי אדיב:

הלאה ,הלאה.

נוה גור:

אולי פעם תגיד לנו.

חי אדיב:

בנוסף למצב הכלכלי ובגלל המצב הכלכלי שהשתפר,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי,

חי אדיב:

אנחנו יכולים להשקיע בחינוך ,בתרבות,

עדי ברמוחה :הנה ,מה אמרתי.
חי אדיב:

בפנאי ,והיום מדינת ישראל יודעת ,יגיד לך גם את זה שר החינוך ויגיד לך מנכ"ל
משרד החינוך,
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נוה גור:

אמרו לך את זה בבג"ץ,

חי אדיב:

שהוד השרון,

נוה גור:

 ..איפה אתה נמצא .נתנו לך בעיטה

חי אדיב:

היא העירייה המובילה במדינת ישראל,

((מדברים יחד)
(ברקע דפיקות על השולחן)
נוה גור:

עבריינית במדינת ישראל,

משה חנוכה :אמרו את זה ,אמרו את זה בבג"ץ?
חי אדיב:

של התנדבות מקום ראשון.

נוה גור:

בג"ץ אמר השבוע לראש העירייה,

משה חנוכה :מה הוא אמר?
חי אדיב:

ולא בסיסמאות.

נוה גור:

איפה אתה נמצא.

חי אדיב:

הלאה.

(מדברים יחד)
חי אדיב:

ואחרון חביב ,לסיום,

נוה גור:

כן ,לסיום,

חי אדיב:

חבריי חברי המועצה בקואליציה,

נוה גור:

כן,

חי אדיב:

עשו דיונים ארוכים ויפים לגבי צו הארנונה,

עדי ברמוחה... :הם לא מנהלים את העיר ,בואו נזכור....
חי אדיב:

טיפלנו קודם כל בתקציב קודם בשטחים המשותפים והגענו להישגים מדהימים
ומדינת ישראל תחקה אותנו בשנים והגיע הזמן שתחקה אותנו,

עדי ברמוחה :כולם עומדים ומוחאים לך כפיים בכל הארץ.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :מעריכים אותך ,מעריצים אותך.
חי אדיב:

בגלל בעיות טכניות הנושא התעכב,

יגאל הררי:

נדב שומע אותך ,הוא מקשיב לכל מילה שלך.

משה חנוכה :נדב יתגאה בך.
עדי ברמוחה :הוא לא.
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משה חנוכה :הוא גאה בך.
עדי ברמוחה :לא ,לא ,הוא לא מקשיב אפילו.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :אתה תצטער על מה שאמרת.
חי אדיב:

על נושא שטחים משותפים הוא דוגמה ומופת לכל הערים .אני מצפה ממשרד הפנים
לתקן את המעוות בכל הערים וטוב שעשינו את זה והובלנו את זה ואנחנו נחזיר
ונתקן את ההפרשים אחרי מבצע מדידות בסוף שנת  2016תחילת שנת  ,2017נקודה.
מגיע כל הכבוד לכל השותפים ,כנרת חברתי וכל חברי הקואליציה שפה בשולחן הזה,
אני אומר לכם תודה רבה .הדבר השני ,יגאל הררי מוביל כבר כמה חודשים טובים,
אני חושב שדיברנו על זה כמעט שנה ,את נושא הסטודנטים וזה לא צריך להיות בצו
הארנונה .זה עניין של מדיניות .סיכמנו יחד עם היועץ המשפטי ,עם הנהלת העירייה,
לגבש מדיניות ברורה ,להפיץ אותה ונוציא אותה לפועל בהקדם האפשרי ונתקן את
זה .דובר גם על שטחים תפוסים ולא תפוסים ,זה ייבדק ויטופל ואנחנו נפרסם את זה
לכל מי שמעוניין וצריך ונממש את זה הלכה למעשה .אין סיבה לא לעזור
לסטודנטים ,כולנו מגדלים ילדים ,ואם לא ,אז אנחנו לומדים באוניברסיטה וכל
אחד ,אין סיבה לא לעזור אחד לשני  ,..תודה רבה לך יגאל,

עדי ברמוחה :הבעיה שכל מה שאתה נוגע בו אתה הורס אותו.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :זה הבעיה.
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :כל מה שאתה נוגע אתה הורס.
ניצה משה:

או קיי.

עדי ברמוחה :כל מה שאתה נוגע אתה עושה בלגן בכל הארץ.
חי אדיב:

דבר ,דבר ,דבר אחרון.

יגאל הררי:

רגע ,אני רוצה להעביר את זה לנדב.

עדי ברמוחה :יאללה.
משה חנוכה :אני גאה בך על הקרקס שעשית כאן היום ועל זה שהפרעת חזור ובאמת נון סטופ ,כל
הכבוד .את דיברת ל איפה ,דיברת לא בנימוס ,כל הכבוד .באמת הפכת את צורתך,
עדי ברמוחה :אני חוצפנית?
משה חנוכה :לא ,את לא חוצפנית ,את מקסימה ואת נהדרת,
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עדי ברמוחה :הוא אמר לי תשתקי.
משה חנוכה :ואת מתנהגת כמו שמצופה ממך כנבחרת ציבור ,להפריע לראש העיר .באמת ,כל
הכבוד .אנחנו גאים בך ותמשיכי ככה וגם נדב גאה.
עדי ברמוחה :אפשר לקום ולמחוא כפיים?
משה חנוכה :לא .הציבור מצדיע לך על זה שהפרעת והפכת את הישיבה לקרקס.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

משה ,היא כבר כתבה בפייסבוק.

משה חנוכה :כל הכבוד .זה גם מה שיגרום לה להיבחר.
יגאל הררי:

את מה שאתה הולך להגיד היא מפרסמת.

משה חנוכה :בוודאי .כל הכבוד.
חי אדיב:

אני רק רוצה,

משה חנוכה :יישר כוח עדי.
חי אדיב:

משפט קצר.

ניצה משה:

תנו לראש העיר להתבטא.

אמיר כוכבי :קראת לו לא צפוי .הבן אדם משקיע ב ..שלו ... ,קואליציה ואתה ...
(מדברים יחד)
ניצה משה:

ראש העיר מבקש לסכם.

חי אדיב:

מה שאני רוצה לסכם במשפט אחד .אני באמת מצטער ומצר על סגנון הדיבור של
חברי האופוזיציה,

מאיר חלוואני :סלח לי ,לאט לאט ,אתה קורא לנו שקרנים ,אומר טמטום .למה אתה מתכוון
בטמטום? אנחנו מטומטמים? אתה מדבר על מי ש,
חי אדיב:

תמשיכו להיות נגד ואולי תטפסו בסולם הדרגות שלכם ,תמשיכו לדבר מה שאתם
רוצים  ,זה לא אומר שאם אתם מדברים יפה או כותבים יפה בפייסבוק ,זה אומר
שאתם צודקים .אתם לא צודקים.

עדי ברמוחה :לא אמרת תעמדו בשלשות ותצביעו.
חי אדיב:

אני רוצה להודות לחברי הקואליציה על שיתוף הפעולה ,על היוזמות שאתם עושים,
כל אחד בזמנו בלי  ..ובלי כלום .תודה רבה .אנחנו הולכים להצבעה.

ניצה משה:

רגע ,הגזבר ביקש להוסיף משהו.

נוה גור:

רגע ,יגאל גם רצה לדבר.

ניצה משה:

יגאל דיבר.
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יגאל הררי:

הוא דיבר.

נוה גור:

דיבר?

ניצה משה:

כן.

נוה גור:

אה ,או קיי.

חי אדיב:

איל ,הערה מקצועית,

ניצה משה:

הערה של איל בבקשה.

חי אדיב:

הערה מקצועית ,קדימה.

איל מימון:

רק הערה אחת לגבי הנספח שצורף לחומר שיש לכם ,נספח שמשקף את תמונת הראי
של החלקות ,הגושים והחלקות הקודמים ,לגושים והחלקות החדשים במסד ,6
ברובריקה  , 6בטעות ,יש טעות סופר בחומר שעלה לאתר ,מחלקות  283זה אמור
להיות עד  ,295בטעות זה עלה לאתר  285פסיק  .295זאת אומרת כאן זה רק תיקון
טעות .בחומר עצמו זה כתוב נכון .באתר זה פשוט הופיע כך.

אמיר כוכבי :אני רק מזכיר שלא עניתם על שאלת החלוקה לאזורים והאם נעשתה חשיבה
מחודשת.
חי אדיב:

נתתי תשובה מאוד ברורה.

יגאל הררי:

זה לא משנה,

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :סליחה.
יגאל הררי:

זה לא מעניין אותם.

אביבה גוטרמן :צריך להצביע בנפרד על הזה?
ניצה משה:

אפשר .אני עושה נפרד.

יגאל הררי:

הם כבר באו מוכנים .הם כותבים את כל השטויות שלהם ב,

(מדברים יחד)
יגאל הררי:

יאללה ,בואו ,תצביעו וזהו.

חי אדיב:

יגאל ,יגאל,

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

חי אדיב:

לישיבה הבאה שלח לי הצעה לסדר ותציג פה את כל ההישגים עם דו"ח ונשלח לכולם
דו"חות עם עובדות ועם פרטים ועם הישגים שכל מה ש...

אמיר כוכבי :הוא לא מגיש הצעה לסדר .אנחנו נגיש.
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חי אדיב:

הלאה.

אמיר כוכבי :עלינו.
ניצה משה:

רבותיי,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותיי ,אני עוברת להצבעה נושא נושא .א' מי בעד תוספת שיעור העדכון לשנת 2017
בשיעור של  1.77אחוז .מי בעד?

יעל ברזילי:

ניצה ,את מחלקת לסעיפים?

ניצה משה:

כן.

אמיר כוכבי :מה זאת אומרת ,לא היה דיון בנפרד על זה.
משה חנוכה :עכשיו זה א'? -1א'?
ניצה משה:

אני התחלתי ב-א'.

אמיר כוכבי :או שאתם מצביעים על הכול ,ניהלתם דיון על הכול.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

אבל אביבה ביקשה,

אמיר כוכבי :אז אביבה ביקשה ,יש דרך,
אביבה גוטרמן :אני רוצה שזה יהיה בנפרד.
מאיר חלוואני :הכול אפשר,
(מדברים יחד)
ניצה משה:

מי בעד סעיף ?1

אמיר כוכבי :איזה דיון היה על  3 ,2ו 4-בנפרד? אין הצבעה בנפרד.
ניצה משה:

במתכונת של צו הארנונה.

אמיר כוכבי :ניצה ,אני מבקש לקבל תשובה למה ההצבעה,
חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה:

 ...לשנת  2016בצירוף העדכונים הבאים.

אמיר כוכבי :ניצה ,זה שתתעלמי מהבקשה לא יעבוד .ניצה ,ניצה ,ניצה,
ניצה משה:

....

אמיר כוכבי :ניצה ,ניצה ,ניצה,
חי אדיב:

מי בעד? קדימה.

ניצה משה:

מי בעד?

(מדברים יחד)
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אמיר כוכבי :ניצה ,ניצה,
אביבה גוטרמן :מה עם ?...
אמיר כוכבי :ניצה?
ניצה משה:

חיים שאבי ,חנוכה ,תקוה,

אמיר כוכבי :זה ארבעה דיונים שונים .אתה לא רוצה לדבר ,זה ארבעה דיונים שונים.
ניצה משה:

יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טויאל .מי נגד?

חי אדיב:

מי נגד? מי נגד?

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :את לא יכולה לנהל דיון  ....צריך להצביע בנפרד.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

אביבה בעד.

חי אדיב:

מי נגד? מי נמנע?

אביבה גוטרמן :אני לא בעד העלאת הארנונה .אני מדברת רק על ה...
(מדברים יחד)
נוה גור:

ניצה ,אנחנו לא שומעים מה את אומרת.

(מדברים יחד)
נוה גור:

תדבר רגע בשקט .אתה נורא מפריע .אפשר בבקשה לדעת על מה אנחנו מצביעים?

חי אדיב:

הצבעת בעד.

נוה גור:

אני לא הצבעתי.

ניצה משה:

על סעיף .1

אמיר כוכבי :היא אמרה לה בעד.
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף,

עדי ברמוחה :רגע,
נוה גור:

ניצה ,זה כולל את התיקון ...

(מדברים יחד)
נוה גור:

ניצה ,זה כולל את התיקון?

ניצה משה:

סעיף 11כולל את תיקון ,יש לכם ,הוא כולל א' ב' ג' .מי בעד א' ב' ו-ג'?

נוה גור:

אני רוצה לדעת ,תקריאי ,תקריאי בבקשה על מה אנחנו מצביעים.

ניצה משה:

עדי ,יש לכם את ה...

יגאל הררי:

ניצה ,ניצה ,את מעצבנת ,אני לא צוחק .מי נגד? מי בעד? לא מעניין.
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נוה גור:

אל תדבר ככה.

חי אדיב:

מי נגד?

נוה גור:

אל תדבר ככה.

חי אדיב:

מי נגד סעיף ?1

אמיר כוכבי :רגע,
ניצה משה:

מי נגד סעיף ?1

אמיר כוכבי :רגע,
ניצה משה:

אביבה ,יעל ,אמיר,

נוה גור:

כולל התיקון,

אמיר כוכבי :כולל התיקון?
ניצה משה:

כולל התיקון.

נוה גור:

את מוכנה להקריא את התיקון?

ניצה משה:

אני לא ,לא יכולה .יש לכם את זה.

חי אדיב:

מי נגד בבקשה?

ניצה משה:

מי נגד?

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אתם בעד סעיף  ?1נוה ומאיר אתם בעד סעיף ?1

נוה גור:

אנחנו מצביעים על כל הסעיף?

ניצה משה:

כן.

מאיר חלוואני :כן ,כן ,גם בוועדת כספים לא הסכימו להפריד את זה .אותי  ..להצביע בעד  ...ונגד על
ה 1.77-ואתם לא עושים את האפשרות הזאת .מה זה הדבר הזה?
ניצה משה:

זה יירשם בפרוטוקול.

נוה גור:

ירון,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .2

נוה גור:

יגאל ,יגאל,

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף 2

מאיר חלוואני :כל פעם שהוא מתערב ...
נוה גור:

זה מפריע לציבור .אל תצעק בבקשה.

(מדברים יחד)
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מאיר חלוואני :לא ,לא ,מה זה לא הצביעו? מה זה לא הצביעו? לא שמעתי את ההצבעה.
חי אדיב:

עדי נגד ,אביבה נגד,

ניצה משה:

אביבה נגד ,עדי נגד,

חי אדיב:

נוה,

נוה גור:

אנחנו לא יכולים,

חי אדיב:

אתה לא משתתף בהצבעה.

נוה גור:

אתה לא יכול להצביע על נושאים שונים בסעיף אחד.

עדי ברמוחה :אתה לא יכול.
נוה גור:

אני רוצה שהוא יגיד ...

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מאיר ,מה אתה מצביע?
מאיר חלוואני :נגד.
יגאל שמעון :תודה רבה.
מאיר חלוואני :שמעת?
יגאל שמעון :נוה?
(מדברים יחד)
נוה גור:

אני אענה מה אני.

ניצה משה:

סעיף ,2

נוה גור:

אני נגד סעיף א' ,אני בעד סעיף ג' ,אני נגד סעיף .1

הצבעה  -סעיף מס' :1
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל .
 5נגד  :מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן.
נוה לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' :136/16
מועצת העירייה מאשרת את צו ארנונה לשנת  – 2017במתכונת של צו הארנונה לשנת  ,2016בצירוף
העדכונים הבאים :
א .תוספת שיעור העדכון לשנת  - 2017בשיעור של .1.77%
ב .אשרור מפת גושים וחלקות לאזורים  1ו – : 2
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כתוצאה מכך שבמהלך השנים שונו ועודכנו מספרי הגושים והחלקות ,התעורר צורך לעדכן
את רשימת אזורי החיוב  1ו 2-באופן שמספרי הגושים והחלקות המופיעים בטבלה ישקפו
את המצב העדכני נכון להיום ,על פי הרישומים בלשכת רישום המקרקעין.
לפיכך מתבקשת מועצת העיר לאשרר את רשימת הגושים והחלקות העדכנית של אזורים  1ו– .2
יודגש ,כי אין באמור כדי לשנות את חלוקת האזורים הקיימת בצו הארנונה לשנת  ,2016אלא
רק לבצע התאמה של מספרי הגושים והחלקות הישנים הרשומים בצו ,לאלו העדכניים .אין
משמעות כספית לעדכון זה ,והדבר נדרש למען הסדר ,לצורך יצירת תשתית מסודרת
ועדכנית של חיובי הארנונה.
ג .תיקון טעות בשכונת נווה נאמן -
בנוסף ,מתבקשת המועצה לאשר תיקון של טעות טכנית בשכונת נווה נאמן ,באופן שיצורף לה
גם רחוב המכבים בגוש  6574חלקות 166 ,154 :עד  199 ,185עד  207 ,205עד  224ו ( 230 -להלן
ביחד" :החלקות").
יודגש ,כי בפועל ,במהלך השנים ,חויבו החלקות האמורות ברחוב המכבים לפי אזור  ,2כחלק
בלתי נפרד מש כונת נווה נאמן ,ולכן אין מדובר בהפחתה ו/או בשינוי בעל משמעות כלכלית
ביחס ליום .31.12.15
=========================================================

ניצה משה:

סעיף  - 2מתן הנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה,

נוה גור:

שמעת?

ניצה משה:

הנחה מארנונה,

נוה גור:

אנחנו האופוזיציה נגד סעיף א' .אנחנו נגד סעיף א'.

ניצה משה:

מי בעד?

נוה גור:

אנחנו ...

ניצה משה:

חיים שאבי ,חנוכה ,תקווה ,יואב ,ניצה ,אופיר.

חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה:

מי נגד?

אמיר כוכבי :על מה מצביעים?
ניצה משה:

מתן הנחות לפי תקנות ההסדרים.

חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה:

רגע ,רגע,

נוה גור:

זה פשוט שערורייה.

ניצה משה:

מי בעד?

(מדברים יחד)
ניצה משה:

אביבה בעד,

נוה גור:

זה סעיף ?1

ניצה משה:

רגע ,רגע,
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נוה גור:

יואב ,יואב ,אל ...

יואב רוזן:

אל תאיים.

נוה גור:

שמעת אותי אומר משהו?

יואב רוזן:

אל תאיים.

נוה גור:

אל תגיד ,הגיע הזמן שתדבר.

יואב רוזן:

שב בשקט.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .3

יואב רוזן:

אמרת מספיק היום שטויות.

ניצה משה:

הנחה לבניין ריק.

מאיר חלוואני :אז תגיד לה.
נוה גור:

מה אני הצבעתי?

ניצה משה:

לא הצבעת.

מאיר חלוואני :לא הצבעת ,לא השתתף.
הצבעה – סעיף מס' :2
 13בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,אביבה גוטרמן מאיר חלוואני.
נוה גור לא השתתף בהצבעה
החלטה מס' :137/16
מועצת העירייה מאשרת את צו הארנונה לשנת  – 2017במתכונת של צו הארנונה לשנת  2016ומאשרת
מתן הנחות לפי תקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) ,התשנ"ג .1993 -
==========================================================
יגאל הררי:

ניצה ,הוא לא פה ,הוא מנותק.

ניצה משה:

מי בעד סעיף  3הנחה לבניין ריק? חי ,יגאל ,חיים שאבי ,חנוכה ,תקוה ,יגאל הררי,
אופיר טוויאל ואביבה.

(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :כל בניין שבעיר ...
יואב רוזן:

אתה כל הזמן דיברת .אני לא דיברתי.

נוה גור:

תגיד דברים לרמתך.

(מדברים יחד)
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ניצה משה:

אביבה ,הגזבר הסביר להם .אביבה ,אביבה ,הגזבר הסביר את זה.

נוה גור:

אבל אני מבין את הכאב.

ניצה משה:

מי נגד?

יואב רוזן:

 ..את זה לעצמך.

ניצה משה:

מי נגד? יעל הצביעה נגד.

יגאל שמעון :מי נמנע?
ניצה משה:

עדי נגד .מאיר?

מאיר חלוואני :לא נגד אבל תסבירו את השלב הבא.
ניצה משה:

מה?

מאיר חלוואני :לא מה ,תעברי מי נגד ומי בעד.
יגאל שמעון :מי נמנע?
מאיר חלוואני :יש עוד אופציה אחת.
ניצה משה:

מי נמנע?

מאיר חלוואני :או ,אני.
ניצה משה:

מאיר נמנע .נוה?

נוה גור:

אני בעד.

ניצה משה:

בעד.

הצבעה – סעיף מס' :3
 10בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר
טואיל ,נוה גור ,אביבה גוטרמן .
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
 1נמנע :מאיר חלוואני
החלטה מס' :138/16
מועצת העירייה מאשרת את צו הארנונה לשנת  – 2017במתכונת של צו הארנונה לשנת ,2016
ובהתאם להחלטת מועצה מס'  78/15מיום ( 24.06.2015ביחס לשנת הכספים  ,)2016מאשרת את
ההנחות הקבועות בסעיפים  12ו 13-לתקנות ההסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה) התשנ"ג-
 ,1993גם ביחס לשנת הכספים  ,2017בהתאם למפורט להלן:
א .תקנה מס' " -12הנחה לבניין חדש"  -לא תינתן הנחה לפי סעיף זה.
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ב .תקנה מס' " – 13הנחה לבניין ריק" – תינתן הנחה לתקופה של עד  6חודשים בשיעור של
 ,100%לבעל הנכס בלבד.
==========================================================
יגאל שמעון :או קיי ,תודה.
ניצה משה:

אני עוברת להצבעה הבאה .מי בעד הסדר תשלומי ארנונה ,סעיף  ?4חי ,יגאל,

יגאל הררי:

פה אחד.

ניצה משה:

פה אחד? פה אחד.

יגאל הררי:

תודה רבה.

ניצה משה:

פה אחד.

ניצה משה:

או קיי ,תודה רבה.

מאיר חלוואני :לא הצביעו.
ניצה משה:

אתם הצבעתם? אתם בעד ,נכון? נוה?

נוה גור:

כן ,כן.

ניצה משה:

בעד.

הצבעה  -סעיף מס' :4
 14בעד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל
הררי ,אופיר טואיל ,נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי,
אביבה גוטרמן .
החלטה מס' :139/16
מועצת העירייה מאשרת את צו הארנונה לשנת  – 2017במתכונת של צו הארנונה לשנת ,2016
ומאשרת את הוספת אפשרות תשלום הארנונה ב  12 -תשלומים ללא ריבית וללא הצמדה ,לכל
המשלם בהוראת קבע .מי שיבחר באפשרות זו ,התשלומים יבוצעו על ידו ב –  14לכל חודש.
=========================================================

מאיר חלוואני :חי ,יש לי בקשה אליך אחת.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

הישיבה נעולה ,תודה רבה.

** סיום הישיבה **
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פרוטוקול מישיבת מועצת העירייה שלא מן המניין מס'  14/16מיום 29.6.16

_______________
חי אדיב
ראש העירייה

________________
ניצה משה
מרכזת ישיבות המועצה
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