ישיבת מועצת העירייה מן המניין 7.12.16 – 21/16

פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס' 21/16
מיום 7.12.16
נוכחים:
מר חי אדיב

-

מר יגאל שמעון

-

מ"מ וסגן ראש העירייה

מר חיים שאבי

-

סגן ראש העירייה

מר יואב רוזן

-

סגן ראש העירייה

הגב' כנרת אלישע כהן -

ראש העירייה

המשנה לראש העירייה וחברת המועצה

מר משה חנוכה

-

חבר המועצה

הגב' תקוה גלם

-

חברת המועצה

מר יגאל הררי

-

חבר המועצה

מר אופיר טואיל

-

חבר המועצה

מר אביאל אברמוביץ -

חבר המועצה

הגב' עדי ברמוחה

-

חברת המועצה

הגב' אביבה גוטרמן

-

חברת המועצה

מר אמיר כוכבי

-

חבר המועצה

הגב' יעל ברזילי

-

חברת המועצה

נעדרו מהישיבה:
מר נוה גור

-

חבר המועצה

מר מאיר חלוואני

-

חבר המועצה

מר נדב דואני

-

חבר המועצה

משתתפים:
גב' חנה גולן

-

מנכ"לית העירייה

מר אבידע שדה

-

סגן יועמ"ש העירייה

גב' ניצה משה

-

מרכזת ישיבות המועצה

מר איל מימון

-

גזבר העירייה
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על סדר היום:
א .שאילתות של חברי מועצה.
ב .הנושא :הצגת תוכנית הנגישות העירונית.
ג .אישור הגדלה בתב"ר מס'  – 1376שיפוץ עומק בתי"ס ע"ס :₪ 6,000,000
הגדלה מ  ₪ 6,000,000-ל .₪ 7,000,000-
מקורות מימון  :קרן פיתוח הגדלה מ ₪ 6,000,000-ל.₪ 7,000,000 -
מקורות מימון לאחר השינוי :קרן פיתוח – . ₪ 7,000,000
התב"ר אושר בעבר:
בישיבה מס'  15מיום  – 2014/12/24על סך .₪ 6,000,000
מקורות מימון  :קרן פיתוח .₪ 6,000,000
רצ"ב הסבר מהנדס העירייה לבקשה להגדלת התב"ר ופירוט ההוצאות.
ד .הנושא :דוח שנתי כספי מבוקר ליום  – 31.12.2015הועבר כנספח ג' ב.23.11.16-
ה .מועצת העיר מתבקשת לאשר חידוש קבלת האשראי של העירייה לשנת  ,2017ע"פ סעיף 46
(ב) לחוק יסודות התקציב  ,ולפי סעיף  202לפקודת העיריות במסגרת  5 %מהתקציב המאושר
לשנת  2016ע"ס  , ₪ 440,700,000וכנגד משכון הכנסות עצמיות מהגובה היחסי למשיכות היתר
בסך  ₪ 7,000,000ע"פ החלוקה כדלקמן:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

.₪
2,000,000
.₪
2,000,000
.₪
1,000,000
.₪
500,000
.₪
500,000
.₪
1,000,000
-------.₪
7,000,000

בנק הפועלים
בנק לאומי
בנק הבינלאומי
בנק איגוד
בנק דקסיה
בנק מזרחי
בסה"כ

ו .הנושא :פתיחת חשבון חדש בבנק הבינלאומי לחווה חקלאית:
מועצת העיר מתבקשת לאשר פתיחת חשבון בנק חדש לחווה חקלאית בבנק בינלאומי
סניף  037לפי הפרטים הבאים:
חשבון רשות  -מורשי החתימה הם:
מנהלת בית הספר  -נלי לאור
מזכירת בית הספר  -אביבה ליאני .
חתימתה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר ,בצירוף
חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
ז .הנושא :אישור כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד:
מועצת העיר מתבקשת לאשר כרטיס דביט לח"ן הגננות בלבד המתנהל בבנק
אגוד  3 -סניף –  .152מצ"ב רשימת הגנים והגננות:
שם הגן
אלה
אזדרכת
הדס
זמיר
חט"צ 1
חט"צ 2

שם הגננת
מאירי לילך
יעקב צפנת
רחל קריספין
שבת אביבית
לוחי שושנה
ויינשטיין אורית
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חרצית
לבונה
מרגנית
נרקיס
סייפן
סנונית
קלמנטינה
רותם
תאשור
תאנה

קליין ניצן
רבינא יפעה
רונן אור
אברהם יונה
כהן מרגרט מרי
דניאל דוד חן
כהן רוט אפרת
דאודי רונית
אילוז יהלי
מדמון כרמית

ח .הנושא:
מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מר יחיאל דמארי ,מטעם סיעת הד,
כנציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם של נרצחי טרור ואת מר אבי אלון כמ"מ
ואת הגב' שירלי אל נקוה כנציגת ציבור מטעם סיעת יש לך חבר במועצת העיר .
הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
מס
'
.1

נוה גור

יו"ר

.2

אופיר טואיל

חבר מועצה

.3

יעל ברזילי

חבר מועצה

.4

איילת בורגר

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.5

אורלי חמצני

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.6

זאב שרגא

נציג משפחות שכולות של נפגעי טרור

.7

שירלי אל נקוה

נציג ציבור – "יש לך חבר במועצת העיר"

נתנאל שוכנר

נציג ציבור – כיוון חדש

יחיאל דמארי

נציג ציבור  -הד

.8
.9

תפקיד

שם

ממלא מקום
מאיר חלוואני

אמיר כוכבי

אבי יפת
אבי אלון

ט .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את הגב' רחל גולדמאייר כנציגת ציבור מטעם
סיעת דרך העיר עם יש עתיד ,המחליפה את הגב' ענבל נגה מאיר בוועדה
לשירותים חברתיים .הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:

הוועדה לשירותים חברתיים :
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תפקיד

ממלא מקום

מס'

שם

.1

כנרת כהן

.2

אופיר טואיל

יו"ר – חברת מועצה
חבר מועצה

משה חנוכה

.3

תקוה גלם

חברת מועצה

חיים שאבי

.4

יעל ברזילי

חבר מועצה

אמיר כוכבי

.5

אביאל אברמוביץ

חבר מועצה

.6

רחל גולדמאייר

נציגת ציבור – יש עתיד עם דרך העיר

.7
.8

גלי תירם

נציג ציבור  -כוון חדש

שירלי אלנקוה

נציג ציבור יש לך חבר במועצת העיר

.9

לילך הבר

נציג ציבור  -תכלס

ליאורה הלפרין
משה לביא

י .הצעות לסדר של חברי מועצה:
 .1הצעה לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום
" :9.10.16הפחתת התשלום לצהרוני הילדים" -
הצעת החלטה:
"מועצת העיר הוד השרון מחליטה להפחית את גובה התשלום לצהרונים בגני הילדים ובתי
הספר לסכום של  ₪ 500לחודש".
 .2הצעה לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני מ: 9.10.16-
שימוש חינם במתקני הספורטק -
הצעת החלטה:
" מועצת העיר הוד השרון תאשר שימוש חינם לתושבי הוד השרון במתקני
הספורטק ומורה לרשות הספורט העירונית לזכות כל חיוב עדיתי שנגבה
בעבור שימוש במתקן זה".
 .3הצעתם לסדר של חברי המועצה :הגב' עדי ברמוחה ,הגב' אביבה גוטרמן ומר
נדב דואני מיום  : 21.11.16החזרת ניהול ותפעול יול"א לידי העירייה -
הצעת החלטה:
"החל משנת הלימודים תשע"ח ,עיריית הוד השרון תחזיר את ניהול -הפעלה
ותפעול היול"א לידיה".
 .4הצעתו לסדר של סגן מ"מ ראש העירייה מר יגאל שמעון מיום :29.11.116
חוק העזר להוד-השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"א:1991-
הצעת החלטה:
הצוות המקצועי לעניין חוק העזר להוד-השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"א-
 ,1991יבחן וימליץ בפני מועצת העירייה ,תוך  6חודשים ,היכן ניתן לבצע שינויים
בחוק העזר הנ"ל ,לרווחתם של תושבי העיר.

יא .הנושא :אישור בקשה לעבודה נוספת למר ע.ל:.
מועצת העירייה מתבקשת לאשר בקשת מר ע.ל .להיתר לעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
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בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש:
סעיף (180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק
בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
סעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת לקבל פרס
לפי סעיף זה ,אלא אם -היא לטובת הכלל;
אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע
כספי ,מסחרי או עניני עם העירייה;
העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה".
אישור היתר זה למר ע.ל .יהיה בתוקף עד ליום .1.12.17
(על מנת לשמור על צנעת הפרט נשמר קטע הפרוטוקול מהדיון בנושא הנ"ל במשרדי (מזכירות
העירייה).
==========================================================

פרוטוקול
ניצה משה:

ערב טוב לכולם .אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין .21/16
אנחנו נפתח בסדר היום סעיף א' שאילתות של חברי מועצה.

דוברת:

חי רוצה להגיד כמה מילים.

ניצה משה:

בבקשה ,אדוני ראש העירייה.

עדכוני ראש העיר
חי אדיב:

טוב ,ערב טוב לכולם .כמה עדכונים שוטפים מעבר לסדר היום .אני יכול לבשר לכם
שבית ספר מוסינזון זכה באליפות הארץ בשחייה מקום ראשון.

אביבה גוטרמן :יפה.
חי אדיב:

הבנים.

עדי ברמוחה :עוד הפעם תגיד?
חי אדיב:

ובנות מקום שני.

עדי ברמוחה :בשחייה?
חי אדיב:

וזה באמת תעודת כבוד.

אביבה גוטרמן :יפה מאוד.
חי אדיב:

מגיע להם מחיאות כפיים .הוא גם זכה במקום שני בפרס ארגון המורים בית ספר
מוסינזון ,בקידום התרומה לקהילה שבהחלט זה גם תעודת כבוד .הייתי בטקס היה
מכובד .בית ספר הירוק זכה בפרס מחוזי על ערך הפליאה ,זה להיות מוקסם ...
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אביבה גוטרמן :ערך ה?-
חי אדיב:

ערך הפליאה.

עדי ברמוחה :מה זה?
חי אדיב:

פליאה זה להיות מוקסם מכל דבר ולא להתרגז על כל דבר .בבוקר כשאת קמה,
מחייכת.

אביבה גוטרמן :אני מחייכת כשאני קמה בבוקר .לא יודעת מה אתכם.
חי אדיב:

(המשך להסבר) ואת ניגשת לחבר וגם עם שונאשלך ,ואת מחייכת לו ולא כועסת עליו.
ככה מחנכים ולחנך ולהשתדל לחנך דורות שלמים של ילדי ישראל .הם זכו לפרס
במחוז ,פרס ראשון ,ובהחלט אני מנבא להם שגם יזכו בפרס ארצי בנושא .בהחלט
פרויקט לדוגמה ,וגן תאנה גם זכה בפרס מחוזי  ,גן תאנה מי שלא יודע זה גן לחינוך
הדתי וישר כוח לכולם ,לכל העוסקים במלאכה ,וזה עוד חלק מרשימה ארוכה מסדרה
ארוכה של הישגים במערכת החינוך הפורמלית והלא פורמלית .תודה לכולם ,לצוות
המקצועי ולהורים ולילדים ולכל מי שעוסק במלאכה .קדימה ,ניצה ,לסדר היום.

סעיף א'  -שאילתות של חברי מועצה
שאילתה של חבר המועצה מר נדב דואני
ניצה משה:

אנחנו נפתח בשאילתות של חברי מועצה .אדוני סגן,

יגאל שמעון :כן ,בבקשה תקראי.
ניצה משה:

שאני אתחיל להקריא? שאילתה ראשונה של נדב דואני .בהוד השרון פועל תאגיד מים
מצטיין בשם מי הוד השרון .על חוק תאגידי מים וביוב חלה הפרדה מוחלטת בין
העירייה לתאגיד ,לכן אבקש לקבל מענה לשאילתה הבאה .האם ראש העירייה התערב
בעבר או מתערב בהווה בפעולות התאגיד .מענה ,לא .ראש העירייה פועל במסגרת
סמכותו שבדין להגברת שיתוף הפעולה והתיאום בין העירייה לבין התאגיד מי הוד
השרון בע"מ ,וזאת על מנת לשמור על איכות חיים גבוהה בתחום המים והביוב
לרווחת תושבי העיר וכן להוסיף ולפתח את התשתיות העירוניות בד בבד עם
ההתפתחות המועצה של העיר.
אנחנו עוברים לשאילתה הבאה ,השאילתה של חבר המועצה מאיר חלוואני .כמה
ישיבות קיימה ועדת הרווחה מאז כינונה של המועצה האחרונה? המענה ,התקיימו
שלוש ועדות.
שאילתה הבאה של מר נוה גור,
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אמיר כוכבי :ניצה ,אני מבקש בשאילתה הזאת או לא לענות את התשובה במלואה ,או להוציא מפה
את כל מי שאינו חבר מועצה .יש פה מה שנראה על פניו ניסיון די קטנוני לפגוע בתושב
העיר וגם בצנעת הפרט וגם בזכותו להתלונן נגד גורמים בעירייה.
חיים שאבי :לא הבנתי,
חי אדיב:

מה השאלה?

אמיר כוכבי :אין שאלה .אני מבקש לא להקריא את התשובה כפי שהיא.
ניצה משה:

סליחה ,אבל נוה גור,

אמיר כוכבי :מאחר ובשאילתה לא ננקבו שמות ,כל ניסיון במענה של התשובה לנקוב בשמות של
תושבים שמתלוננים ומנסים לדווח על דברים שהם יודעים בעיר ,זה ניסיון נקמני
שחורג מסדר היום של הישיבה הזאת .אני לא מבין ,מועצת עיר זה מקום לחיסול
חשבונות עם תושבים?
ניצה משה:

אני לא יודעת .אני רק יכולה להגיד לך שנוה כתב לי מכתב,

אמיר כוכבי :אבל יש שאלה שלא  ...ספציפית,
ניצה משה:

שהוא מבקש להעלות את זה.

אמיר כוכבי :והעירייה מחליטה לענות על תושב ספציפי ,כאילו רק הוא היה יכול לפנות .אני לא
מבין מה העניין בלנקוב את שמו .מה הסיפור? מועצת העיר עכשיו זה המקום לחיסול
חשבונות עם תושבים?
יגאל שמעון :בסדר ,אתה לא שמעת את התשובה.
אמיר כוכבי :אני רואה אותה .אני לא צריך לשמוע אותה.
יגאל שמעון :נקריא את התשובה ,בסדר.
עדי ברמוחה :אבל הוא מבקש לא להקריא.
אמיר כוכבי :אבל אני מבקש לא להקריא אותה כי מי שעשה את הטעות הזאת,
חי אדיב:

דיון ,דיון דיסקרטי?,

אמיר כוכבי :מי שעה,
חי אדיב:

הדיון יהיה ,האם אתה רוצה שיהיה דיון דיסקרטי?

אביבה גוטרמן :לא ,אבל זה לא עניין של דיון דיסקרטי .באמת יש פה שם של תושב.
יגאל שמעון :בסדר .אנחנו לא אומרים שמות.
אביבה גוטרמן :אז להגיד בלי שמות פה.
עדי ברמוחה :אבל יש פה.
יגאל שמעון :זה לחברי המועצה.
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(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :או שתקריא את התשובה חלקה או שתוציא את כולם החוצה.
יגאל שמעון :אין שום בעיה ,בסדר.
אביבה גוטרמן :אל תתייחסי,
אמיר כוכבי :זה שעשיתם טעות ונקטתם,
יגאל שמעון :זו לא טעות,
אמיר כוכבי :בפוליטיקה קטנה מול תושבים בעיר זה ,אתה יודע ,עשיתם טעות אבל לא צריך ללכת
איתה עד הסוף.
יגאל שמעון :אמיר ,אמיר .או שאתה פעם רוצה שקיפות מלאה או שאתה לא רוצה שקיפות מלאה.
תחליט.
עדי ברמוחה :זה ,אתה יכול להגיד את זה גם אליך באותה מידה.
יגאל שמעון ... :אנחנו לחברי המועצה שקופים.
עדי ברמוחה :באותה מידה אתה יכול להגיד את זה גם עליך.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אני רוצה שבתשובה הזאת  ...כל התלונות שנכתבו.
יגאל שמעון :או קיי .אז בבקשה.
אמיר כוכבי :אני לא שמעתי מה היועץ המשפטי ענה.
חי אדיב:

הוא יענה,

ירון סולברג :אותה פסקה כשיש שם לא יוקרא.
אביבה גוטרמן :בדיוק ,זה הכול.
יגאל שמעון :או קיי.
ניצה משה:

השאילתה של נוה ומאיר

אמיר כוכבי :אני מודה לכם ,אני מציע להבא לא,
ניצה משה:

אבקש לדעת האם ...

אמיר כוכבי :לא להשתמש בסמכות העירייה לפעולות נקמנות בתושבים.
יגאל שמעון :זה לא,
ניצה משה:

האם נתקבלו אצל ראש העירייה ו/או אצל היועמ"ש ו/או מבקר העירייה ו/או מחלקת
הפיקוח ו /או מי מטעם עיריית הוד השרון פניות כלשהן בקשר לחריגות בנייה בבתים
ו/או בדירות של ראש העירייה ו/או של מי מבני משפחתו המתגוררים בהוד השרון.

חי אדיב:

ראש העיר זה דיסקרטי .למה הזכרת?
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עדי ברמוחה :ראש העיר הוא לא דיסקרטי .הוא דמות ציבורית.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

זה לא דיסקרטי?

עדי ברמוחה :לא.
חי אדיב:

זה לא שקוף?

עדי ברמוחה :לא.
אמיר כוכבי :קודם כל,
חי אדיב:

למה לא?

עדי ברמוחה :לא ,כי אתה דמות ציבורית.
חי אדיב:

אז מה?

עדי ברמוחה :אז מה? אז אתה לא דיסקרטי.
אמיר כוכבי :נבחרת ולגיטימי לשאול עליך שאלות.
עדי ברמוחה once :נבחרת אתה דמות ציבורית נגמר הסיפור.
חי אדיב:

יפה .אנחנו ניתן ליועץ המשפטי להתייחס.

יגאל שמעון :או קיי ,תשובה.
ניצה משה:

תשובה.

יגאל שמעון :אני,
ניצה משה:

אתה תקריא את התשובה.

יגאל שמעון :אני אקריא את התשובה.
חי אדיב:

או קיי ,או קיי ,רק רגע .אני מבקש .למען הסדר הטוב ,דיסקרטי לא דיסקרטי ,משום
מה הדוברת התבקשה לענות על השאלה הזאת דרך העיתון ומי שהגיב בעיתון זה אותו
אחד שאתה לא רוצה שיזכירו את שמו .אז אם הוא מופיע בעיתון הוא יכול להופיע גם
פה .תודה.

יגאל שמעון :או קיי ,טוב.
חי אדיב:

יגאל ,תקריא בלי ...

יגאל שמעון :או קיי .תשובה לשאילתה של נוה גור ומאיר חלוואני .בבית מגוריו של ראש העיר
ובדירה נוספת בעיר הנמצאת בבעלותו אין ולא היו מעולם,
אמיר כוכבי :רגע .אני רק עכשיו הבנתי מה ראש העיר אמר .זאת אומרת ,למרות מה שאמר היועץ
המשפטי אתה מקריא את התשובה כמו שהיא.
יגאל שמעון :כן .אני ,אל תפריע ,בבקשה.
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אמיר כוכבי :לא .רק רציתי להבין.
יגאל שמעון :אין ולא היו מעולם חריגות בנייה .יתר על כן ,כחלק מהליך המדידות המבוצע בעיר
ובהתאם להוראות משרד הפנים ,ביקש ראש העיר להוות דוגמה אישית ועל כן היה
ביתו הראשון להימדד .גם במסגרת מדידה זו לא נמצאו כל חריגות .תושבי העיר
כולם ,לרבות בני משפחתו של ראש העיר ,כמו גם כלל נבחרי הציבור ובני
משפחותיהם ,מחויבים לאותן הוראות חוק ולאותו הדין .כל חריגה מטופלת על פי
הוראות הדין ,כך מונחה הצוות המקצועי .לפני כחודשיים הגיע תושב העיר למשרדי
מחלקת הפיקוח על הבנ ייה וביקש להתלונן על חריגות בנייה הקיימות בבית הוריו של
ראש העיר .מחלקת הפיקוח על הבנייה פעלה באופן עצמאי לחלוטין והיא ממשיכה
לפעול על פי הוראות הדין השווה לכולם ,כפי שהיא פועלת בנושא חריגות הבנייה של
המתלונן .צר לנו כי ישנם פוליטיקאים ציניים המנסים לנגח את ראש העיר על גבו של
אביו בן ה ,90-תושב המקום מזה  66שנים ,אב שכול אשר החריגה הנטענת כלפיו
הינה שימוש בסככות שהוקמו בשנות ה 50-וה.70-
דובר:

לא.60 ,

יגאל שמעון ,50 :אני מתקן 50 .ו ,70-שאחת מהן משמשת כחדר הנצחה לבנו ,חלל צה"ל סגן אלוף
שמוליק אדיב ,זיכרונו לברכה ,שנפל בהסתערות על מחבלים בהר דוב .באחד מביקוריו
של התושב למטרת צילום הבית ,התלווה אליו חבר המועצה נוה גור .צר לנו שלא
תיאם ביקור בחדר הנצחה ובהזדמנות זו אני מזמין אותו באופן אישי לבוא ולעיין
בחומרי ההנצחה ,כולל האנדרטה שהובאה במיוחד מהר דב ונמצאת בחצר הבית ,וכל
זאת באופן גלוי ולא בהיחבא ובהסתר.
יגאל הררי:

זה התוכנית של בן אדם שרוצה להיות ראש עיר?

ניצה משה:

או קיי.

יגאל שמעון :שאילתה הבאה ,בבקשה.

שאילתה של חברי המועצה מר נוה גור ומאיר חלוואני
ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה .שוב ,שאילתה של נוה גור ומאיר חלוואני .למעשה זו
אותה שאילתה רק הם הורידו פה האם התקבלה פנייה אצל היועמ"ש או אצל המבקר
או אצל ראש העירייה .אותה שאילתה .נבקש לדעת האם בבתים ו/או דירות של ראש
העירייה ו/או הוריו ו/או אחיו ו/או מי מבין משפחתו של ראש העירייה מתגוררים
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בהוד השרון ו/או שהינם בבעלותם קיימות חריגות בנייה בעיר .המענה הוא אותו מענה
כמו שיגאל,

יגאל שמעון :את לא צריכה לקרוא .התשובה היא ,אני אציג רק את התשובה .כשם שהעירייה פעלה
כנגד חריגות בנייה ועבירות על חוק רישוי עסקים של נבחרי ציבור אשר יושבים סביב
שולחן מועצת העיר כך העירייה תפעל בהתאם לדין בבדיקת כל טענה כלפי ראש
העירייה או בני משפחתו .זו ההנחיה לצוותים המקצועיים וכך הם פועלים .שאילתה
הבאה.

סעיף ב -הצגת תוכנית הנגישות העירונית
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .הצגת הנגישות העירונית .דנה ,בבקשה.

יגאל שמעון :כן .לבקשתם של חברי המועצה וההתחייבות שלנו כפי שהתחייבנו ,או קיי? שבוע
הנגישות ,חודש הנגישות,
עדי ברמוחה :חודש הנגישות.
יגאל שמעון :חודש הנגישות .ואנחנו מזמינים ,בבקשה דנה .בואי ,אני אפנה לך את המקום.
(מדברים יחד)
אסנת סטוצ'ינר :טוב .אז ערב טוב .אני אסנת ,אני מנהלת את מחלקת משאבי קהילה והתנדבות
באגף הרווחה והשירותים החברתיים ועומרי יציג את עצמו.
עומרי אלמקיאס :לי קוראים עומרי .אני נולדתי,
אסנת סטוצ'ינר :רגע ,מאמי .לאט .לאט .קח נשימה .אתה רוצה קצת לשתות? כן .ניתן קצת
לעומריקי לשתות .הוא מתרגש וזה בסדר .זה בסדר גמור .יופי .נשימה ,תציג את עצמך
קודם .מה אתה עושה בעיריית הוד השרון?
עומרי אלמקיאס :אני מחלק,
אסנת סטוצ'ינר :רגע מאמי .התפקיד שלך בעיריית הוד השרון .אתה נורא מתרגש וזה בסדר.
חי אדיב:

הוא המנהל של אסנת.

אסנת סטוצ'ינר :כן ,בין היתר.
עומרי אלמקיאס :אני הסגן של אסנת.
אסנת סטוצ'ינר :ואני תמיד אומרת ואני גאה .למנהלי מחלקות אין סגנים .אני מנהלת מחלקה שיש
לי סגן בשכר של עיריית הוד השרון .עכשיו עומריקי תספר על עצמך.
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עומרי אלמקיאס :אני ,לי קוראים עומרי .אני נולדתי ילד רגיל לגמרי עד גיל  .3בגיל  3עברתי תאונת
דרכים שממנה נפגעתי בגזע המוח .שנתיים הייתי מחוסר הכרה אבל תודה לאל אני חי
ונושם ואומר תודה לאל על כל דבר.
חי אדיב:

לפני כמה שנים נכנסת לעירייה?

עומרי אלמקיאס 12 :שנים.
אסנת סטוצ'ינר :קדנציה ראשונה .אז אנחנו לא נספר ,אנחנו נכנסים לתוך בתי הספר .אם תזמינו
אותנו אנחנו נשמח לספר את הסשנים האלה אבל את זה אנחנו לא נכנס עכשיו .אנחנו
מגיעים לבתי ספר יסודיים ,חטיבות ביניים ,תיכונים .היום גם אוניברסיטאות .בכל
מקום אנחנו נותנים סשן אחר .יחד עם עומרי יש גם  25חבר'ה שעושים ,שעברו
הכשרות ועושים את אותו דבר .עומרי ,אנחנו נקפוץ לשנים שבעצם עומרי חיפש עבודה
וזה היה בערך כשהוא התחיל את השירות הלאומי ,בערך כשהוא היה בן  18ואז הוא
חיפש מקומות עבודה .מה קרה?
עומרי אלמקיאס :וטרקו לי דלתות.
אסנת סטוצ'ינר :פיזית.
עומרי אלמקיאס :בפנים .פיזית.
אסנת סטוצ'ינר :היום אנחנו כבר נמצאים במקום אחר .אנחנו כבר ,לשמחתי הרבה ,באמת,
חי אדיב:

ובעירייה עשו לך בעיות לקבל אותך?

עומרי אלמקיאס :לא .לשמחתי הרבה לא.
חי אדיב:

או קיי.

אסנת סטוצ'ינר :אתה רוצה אתה לספר על הכניסה שלך לעירייה? עומרי הגיע כבר אחרי שטרקו לו
דלתות ,אף אחד לא קיבל אותו ואז הוא הגיע עם בחורה מהשירות הלאומי והתחיל
לעבוד באמת בעיריית הוד השרון .איפה קודם?
עומרי אלמקיאס :באגף החינוך.
אסנת סטוצ'ינר :ומה עשית שם?
עומרי אלמקיאס :עניתי לטלפונים.
אסנת סטוצ'ינר :ולמה נתתי לך לענות לטלפונים? למה? אנחנו שואלים את בני נוער למה? מה היה
שם? מה רצינו להראות?
עומרי אלמקיאס :כדי להראות לתושבים שיש עוד אנשים כמוהם ,קצת שונים.
אסנת סטוצ'ינר :אתה שונה ממני ואני שונה ממך ,נכון? כל אחד שונה מהשני.
עומרי אלמקיאס :נכון.
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אסנת סטוצ'ינר :ובאמת עומרי ,הדבר היפה שהוא עשה בהתחלה זה שהוא נסע עם הקולנועית שלו
ברחובות וכל דבר שהוא ראה שצריך תיקון הוא היה מתקשר למוקד .ואז לגלית הוד.
ואחר כך עוד פעם למוקד .ואחר כך הוא בדק שזה תוקן.
עומרי אלמקיאס :עשיתי עבודה של עשרה אנשים.
אמיר כוכבי :מאז שהפסקת אף אחד אחר לא עושה את זה.
אסנת סטוצ'ינר :לא ,יש לנו עוד חבר'ה שעושים את זה .אז דנה'לה ,אני מעבירה לך את השרביט ואז
אני אחזור לנגישות.
חי אדיב:

דנה.

דנה בן חיים :תודה לעומרי .ערב טוב.
חי אדיב:

תגידי את תפקידך ,דנה?

דנה בן חיים :אני דנה בן חיים ,אני משמשת כרכזת הנגישות בעיריית הוד השרון .השבוע אנחנו
באמת מציינים את ,החודש אנחנו מציינים את חודש אנשים עם מוגבלויות .ערכנו גם
מספר אירועים בעיר .אני אציג לכם את תוכנית הנגישות הפיזית והחברתית בעיר.
כשאנחנו מדברים על נגישות ,התחומים נחלקים למעשה לשלושה תחומים .תחום של
נגישות פיזית ,נגישות השירות ונגישות חברתית .הנגישות הפיזית ,המתו"ס ,מבנים,
תשתיות וסביבה .אנחנו מדברים על השינויים המבניים שיש לעשות במבנים .הנגשה
של דרכים ,הנמכות ,חניות ,פנים מבנה ,חוץ מבנה .נגישות השירות .העירייה בהיותה
נותנת שירות לתושבים מחוייבת להנגיש פרסומים ,אירועים ,את אתר האינטרנט
שלה ,להעביר את העובדים הדרכות עובדים .להעסיק עובדים עם מוגבלויות .הנגישות
החברתית נעשית ברובה על ידי ובשילוב מחלקת משאבי קהילה והתנדבות .אסנת
שעורכת פעילויות מבורכות .בעקרון ההנגשה ופעולות ההנגשה שמתבקשות מהרשות
נגזרות מחוק השוויון לאנשים עם מוגלות .חוק זה ,מתוך החוק ,חוק זה מטרתו להגן
על כבודו ועל חירותו של אדם עם מוגבלות ,לעגן את זכותו להשתתפות שוויונית,
מכובדת ,עצמאית בפרטיות ובכבוד ,תוך מיצוי מלוא יכולתו .מהחוק נגזרות גם
תקנות ותקן ישראלי שמחייב אותנו וממנו נגזרת למעשה תוכנית הנגישות שלנו.
העיר ייה כנותנת השירות ובעלת הנכסים מחויבת להנגיש את מבני החינוך ,את מבני
הציבור ואת כלל האתרים שבבעלותה שהם אינם בניין .גינות ציבוריות ,בתי עלמין,
קניונים .כמו כן ,אמרתי ,להנגיש את השירות .אתר האינטרנט ,הטפסים ,הדרכת
עובדים ,העסקת עובדים עם מוגבלויות .בשנת  2007תהליך ההנגשה נגזר כמובן גם
מתוכנית האב שנכתבה בשנת  2007ומאז נעשות בהדרגה ובפריסה לאורך שנים
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פעולות .העירייה גם מפעילה תוכנית חינוכית רחבת היקף לקידום וישום עקרונות
הנגישות החברתית של עירוב ושילוב .בעירייה פועלת ממונת הנגישות העירונית
שעברה הליך הסמכה על פי חוק ואני בעצם זאת שמתכננת כלל פעילויות ההנגשה
העירוניות וקידומן וגם במערכת החינוך מופעלת תוכנית ייחודית ומובילה מסוגה
לנגישות חברתית ,לשוויון ,לקבלת השונה מגני הילדים ועד סיום התיכון .החזון
העירוני שלנו .כל תלמיד יכול ,מתקשר גם הוא ,כמובן ,לתחום הנגישות .אנחנו בנינו
בעיר ,יש לנו בעיר כ 60-כיתות אקוסטיות .יש  18כיתות של חינוך מיוחד שנותנות
תמיכה ייחודית לילדים תוך שילוב מלא בקהילה ובשכבת בני גילם .בעיר יש  8גני
ילדים לחינוך מיוחד .אנחנו מקפידים על סמיכות לגנים רגילים כדי לשלב באופן
מירבי ,לקיים פעילויות משותפות .אנחנו נותנים ליווי מלא לילדי העיר עם צרכים
מיוחדים לכל אורכו של הרצף החינוכי .אנחנו מלווים את התלמידים שמבקשים או
צריכים את ההנגשה על ידי הקמת חדר טיפולים ,ליווי של סייעות ,הסעות מגיל גן ועד
סיום י"ב .שוב ,רק לדוגמה בבתי הספר שלנו יש ,רוב בתי הספר שלנו היום מונגשים.
ההנגשה הפיזית ,למעשה ,דורשת כיום מעלית ,רמפה ,דרך גישה ושירותי נכים.
התאמנו ואנחנו בכל שנה מתאימים את הכיתות האקוסטיות ,כיתות לתלמידים עם
לקות שמיעה .עשינו ,עד היום יש לנו כ 60-כיתות .במרחב הציבורי ,בסביבה העירונית,
הנגשה של תחנות אוטובוס .היום כמעט כל תחנות האוטובוס ברחבי העיר מונגשות.
זה כולל הנמכת מדרגות ,התקנת שילוט אלקטרוני ,הנמכה של מעברי החצייה בעיר,
התקנת תקתקנים ברמזורים ללקויי ראייה .ביצוע וסלילה של חניות נכים ,רמפות... ,
הכול על פי התקן .במ הלך השנה האחרונה מונתה רכזת נגישות על פי חוק כנדרש
בארגון שמונה מעל  25אנשים .הנגשנו  17כיתות,
עדי ברמוחה :נו ,מה יהיה? תכבדו אותה?
דנה בן חיים :הנגשנו  17כיתות .הנגשנו את הסביבה הלימודית ל ,18-למעשה ,תלמידים עם לקות
שמיעה .השנה נפתחה באופן סדיר כשכל תלמיד קיבל את ההנגשה המתאימה לו.
עשינו בתחילת השנה גם סקר צרכים להנגשה פרטנית לשני תלמידים לקויי ראיה.
הגשנו את הצרכים במסגרת הנגשה הפרטנית למשרד החינוך ואפילו הנגשנו גן ילדים
לתלמיד נמוך קומה .עד סוף שנה זו אנחנו נסיים ,על פי תוכנית העבודה ועל פי ,כנגזר
מהתקנות ,נסיים להנגיש מנה ראשונה של מבני הציבור ,של מוסדות החינוך .הוגשו
רשימות למשרד המשפטים להנגשת אתרים שאיתם בניין .שוב ,מדובר בגינות
ציבוריות ,בחניונים ,בבתי עלמין .המשכנו ,נמשיך כמובן בהנמכת מדרכות ,סימון
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חניות נכים ופורסם גם מכרז התקשרות ליועץ נגישות מתו"ס ושירות .מבנים,
תשתיות וסביבה ,ושירות .עיריית הוד השרון ,כאמור ,מיישמת באופן הדרגתי כנדרש
בחוק את ההנגשה הפיזית של מבני ציבור ומוסדות החינוך ,כולל ההנגשה הפרטנית,
הנגשת סביבת הלימוד והכול אנחנו עושים בחלוקה למנות ,כמו שדורשות התקנות.
מבני הציבור שלנו ,הרשימה הראשונית כוללת כ 70-מבני ציבור .החלוקה למנות,
לארבע מנות ,כשבסיום התהליך העיר כולה אמורה להיות מונגשת עד אמצע שנת
 .2021לפני כשבועיים פורסם בעיתונות הארצית .אנחנו זכינו במקום שני בבדיקה של
פרמטרים כמו סביבת רחוב ,תחבורה ציבורית .זכינו במקום שני ארצי בנגישות,
בתחום הנגישות בארץ.
אמיר כוכבי :מה זאת אומרת תחבורה ציבורית?
דנה בן חיים :נושא של הנגשת תחנות אוטובוסים ,הנמכת מדרכות .כל הסביבה העירונית ו,
עדי ברמוחה :איך זה מסתדר עם מה שקורה ב 1200-ששם יש בעיה לאנשים מוגבלים עם כיסא
גלגלים שאין להם מדרכות והם צריכים לרדת לכביש בשביל,
משה חנוכה :יש עיר גם מחוץ,
עדי ברמוחה :רגע,
משה חנוכה :לשכונת .1200
עדי ברמוחה :רגע ,נכון.
משה חנוכה :והנתונים,
עדי ברמוחה :אבל שכונת  1200זו שכונה חדשה,
משה חנוכה :אי אפשר להתבלבל עם הנתונים .נכון .וצריך לעבוד.
עדי ברמוחה :ומן הסתם היה ראוי,
משה חנוכה :צריך גם אותה להנגיש ,אבל,
עדי ברמוחה :אתה יודע,
אמיר כוכבי :זו שכונה בבנייה.
עדי ברמוחה :בבנייה.
משה חנוכה :שכונה בבנייה,
עדי ברמוחה :עדיין.
משה חנוכה :ואי אפשר להגיד איך זה מסתדר .יש עוד עיר חוץ מ.1200-
עדי ברמוחה :אבל אני שאלתי,
יגאל הררי:

עכשיו סתם שאלה .מה ,מה הקטע ,משה? תן לה לדבר .היא מדברת,
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עדי ברמוחה :אני שואלת,
משה חנוכה :אתה נהיית הסדרן?
חי אדיב:

היא תענה לך.

דנה בן חיים :יגאל ,אני מוכנה לענות .עדי ,אנחנו מתקדמים עם העבודות,
חי אדיב:

תגמרי את השאלה רק.

דנה בן חיים :עובדים לפי מנות ,בשלבים ,גם ב 1200-ולפי תוכנית העבודה ייעשה שם הפיתוח הסופי
וכל הבקשות תענינה ותוסדרנה.
עדי ברמוחה :זה לא עניין של בקשות .זה עניין של שירות מינימלי.
דנה בן חיים :של שירות .נכון.
חי אדיב:

טוב.

עדי ברמוחה :זו לא בקשה.
דנה בן חיים :גם את מוסדות החינוך שלנו אנחנו מחויבים,
חי אדיב:

התשובה שלך זה זו התוכנית עבודה.

דנה בן חיים :כן .אתה לא יכול לעשות את כל העיר בשנה אחת .הכול בהדרגה .גם נושא הנגשת
מוסדות החינוך ,ההנגשה מחולקת ל 4-מנות כשסיום כלל ההנגשה אמורה להיות
בשנת  .2019אמרתי ,אנחנו ממש על סף סיום הנגשת מנה א' ותחילתה של המנה
השנייה .הנגשנו מוסדות שבהם כבר קיימים מעליות ,רמפות סדירות ,שירותי נכים
וגם נושא של נגישות השירות ,של שילוט ,משטחי אזהרה למדרגות .כל ה.fine tuning-
יעל ברזילי:

אפשר לשאול שאלה? תיקון החוק לא הגביל את ה dead line-לשנה מוקדמת יותר מ-
 ?21אם אני לא טועה זכור לי .2017

דנה בן חיים :לא 2021 .2021 .זה מבני ציבור,
יעל ברזילי:

או קיי.

דנה בן חיים :ואתרים שאינם בניין.
יעל ברזילי:

וכל השאר זה עד ?2017

דנה בן חיים :מוסדות חינוך זה .2019
יעל ברזילי:

?19

דנה בן חיים .19 :נגישות השירות זה עד  2018כשאנחנו במקביל עם ההנגשה של מוסדות מסוימים
עושים גם את הנגשת השירות.
יעל ברזילי:

או קיי.
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דנה בן חיים :הנגשת אתרים שאינם בניין .שוב ,כל המקומות הציבוריים בהם אנחנו נותנים שירות
שאינם מבנים ,גינות ציבוריות ,חניונים ,בתי עלמין ,אתרי הנצחה זה קצת פחות .יש
לנו  119מקומות שכאלה .שוב ,חלוקה ל 4-מנות .נשלחו הרשימות למשרד המשפטים,
התקבלו שם וגם שם אנחנו אמורים עד אמצע  2017להוכיח את אחוזי הביצוע ,לדווח
את אחוזי הביצוע כשאת הרשימות שדיווחנו והתקדמות העבודות .ניתן לשנות ,ניתן
לדווח למשרד המשפטים מה כבר ביצענו .העניין הוא האחוזים ,אחוזי ה,
יעל ברזילי:

או קיי.

דנה בן חיים :האחוזים היחסיים .מבחינת נגישות שירות ,בהתאם להוראות החוק ולתפיסת השירות
העירוני הכרזנו למעשה על שירות ברגש ,רגישות ,גמישות ושקיפות .העירייה מיישמת
את תוכנית העבודה העירונית להנגשת השירות לאנשים עם מוגבלויות תוך שימוש
באמצעים טכנולוגיים מתקדמים .משרדי העירייה שעברו לבניין מרכזי ונגיש .במשרדי
העירייה קיים גם מכשור לאנשים עם לקויות שמיעה .אתר העירייה החדש עלה לאוויר
כבר בספטמבר  2016כשהחוק ,למעשה ,דחה את הנגשת האתרים ויש לנו שנה נוספת.
אנחנו עובדים בימים אלו ,אנחנו משלימים את הנגשת התכנים באתר ,המידע שמופיע,
המסמכים שמופיעים באתר .אתר הספרייה העירונית גם הוא נגיש .אתר שורשים
העירוני נגיש .באתר העירייה יש גם אופציה למילוי טפסים מקוונים ,לרישום לגני
ילדים וצהרונים באופן מקוון .למוקד העירוני היום ניתן לפנות במגוון דרכים
שמאפשרות פנייה נוחה גם לאנשים עם מוגבלויות וכמו שדיברנו על העסקת עובדים,
החוק מחייב אותנו להעסקה של  3אחוז מהעובדים אנשים ,עובדים עם מוגבלויות.
משה חנוכה :חוק של חבר הכנסת איציק שמולי.
דנה בן חיים :נכון.
דובר:

מפלגת העבודה?

יגאל הררי:

אולי זו הצעה של נורית קורן גם .מה מפלגת העבודה ... .פוליטיקאים.

דוברת:

צודק יגאל.

יגאל הררי:

נורית קורן ו,

דנה בן חיים :במסגרת תוכנית העבודה לשנת  2017בתחילת השנה אנחנו נערוך הדרכות עובדים.
העובדים נותני השירות יודרכו בסריה הראשונה למתן שירות נגיש .אנחנו ננגיש,
נשלים את הנגשת התכנים באתר העירייה ,נשלים את הנגשת התכנים באתר גלעד
לזכרם .רשות רישוי העסקים האתר נגיש שדרך אגב ,לגבי רישוי עסקים ,העירייה גם
פועלת מול בעלי העסקים הפרטיים ודורשת ,מציבה ,דרישות להנגשת העסקים.
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הנגשת העסק מהווה תנאי לרישיון העסק ואנחנו עובדים בימים אלה גם על הנגשת
האתר ההנדסי .פרסומים ,על הטכנולוגיות שנתנו לנו מגוון דרכים לפנייה ולהעברת
הודעות .הודעות טקסט ,צ'ט ,הכול דרך פנייה למוקד העירוני ,באמצעות פנייה למוקד
העירוני .הנגשת האירועים העירוניים בהתאם לחוק .גם ,אנחנו מחויבים בהנגשת
האירועים שלנו ,האירועים העירוניים והממלכתיים למען השתתפות שוויונית של
אנשים עם מוגבלות .החוק דורש בין היתר ,התקנות דורשות מיקום טקסים,
התייחסות לחניות נכים ,דרכי גישה ,שילוט ,שירותי נכים .הפקחים ,הסדרנים
שמכווינים את האירוע עוברים הדרכות .הם יודעים לסייע לאנשים ,להציע פתרונות,
לנתב למקומות ששמורים להם .אנחנו עורכים התאמות לאנשים עם מוגבלויות
שמיעה באמצעות תרגום ,במידת הצורך ,וגם מקפידים שכל האירועים העירוניים
שלנו ,יש לנו פה דוגמה גם לצעדה שבה המסלול היה נגיש ואופציית השתתפות.
הנגישות החברתית ,אסנת.
אסנת סטוצ'ינר :אנחנו ,כמה יש לנו? שנתיים בערך עכשיו?
דנה בן חיים :שנתיים וחצי.
אסנת סטוצ'נר :שנתיים פלוס מינוס? טוב .אז יש היום במדינת ישראל הרבה מאוד פארקים שהם
נגישים ,אבל הייחודי ות שלנו היא שבבוקר יש לנו מיזם עירוני שפועל זה השנה
השנייה .גן ילדים רגיל יחד עם גן לחינוך מיוחד ,מגיעים ביחד לפארק בבוקר ואת
הפעילות מעבירים הש"ש'ינים שהם ש"ש'ינים אחר הצהריים של כנפיים של קרמבו
ובבוקר הם ש"ש'ינים שלנו ,של עיריית הוד השרון ,והם מעבירים את הפעילויות.
אנחנו מקבלים המון פידבקים טובים .אני מזמינה אתכם לבוא לראות את הפעילויות
האלה .לפני כלא זוכרת בדיוק ,חודשיים שלוש ,מתי קיבלנו את המכתב? הגיעו
מחושבים בצבע בירושלים ,לא תיאמו איתנו .נחתו ,הגיעו פה ,הגיעו לעיר ,עברו וראו
את הפעילויות ואמרו אנחנו רוצים לעבור לגור בהוד השרון .אז יש דברים באמת
מיוחדים .עומרי היום מנהל שני פרויקטים התנדבותיים של בני נוער .אחד מהם הוא
גולת הכותרת שלו שהוא גם בשנה שעברה החבר'ה קיבלו פרס .מה הפרויקט?
עומרי אלמקיאס :מרכז לכדורגל ...
אסנת סטוצ'ינר :אני אגיד שלפני חמש שנים בערך עשינו הרצאה בחטיבת עתידים ואני תמיד אומרת
שלהתנדב צריך כי בא לך ,כי כיף לך ,כי אתה רוצה להיות שמה ולעשות את זה ,וקמו
 17חבר'ה ,בנים ,ואמרו בואי נראה אותך .אנחנו רוצים לשחק כדורגל ,בואי נראה איך
את עושה מרחב התנדבות של כדורגל .ועומריקי קפץ ומה אמר?
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עומרי אלמקיאס :לי יש ,לי היה חלום,
אסנת סטוצ'ינר :היה כבר .כן.
עומרי אלמקאיס :לי היה חלום לשחק ב ,לאמן קבוצת כדורגל.
אסנת סטוצ'ינר :אני אגיד לך את האמת ,שגם כשעומרי אמר את זה וגם אני שכבר הייתי איתו כמה
שנים אמרתי איך הוא ישחק כדורגל? אבל אמרתי לעצמי ,תסתמי .ובאמת בשער ,מה
אתה שוכח?
עומרי אלמקיאס :אני שוכח שאני נכה.
אסנת סטוצ'ינר :חבריה ,זה צריך לראות בשביל להבין .הוא קופץ ותופס את הכדורים ,דנה ראתה
בשבוע שעבר עשינו יום נגישות בשחר ממלכתי א' .הוא קופץ ותופס את הכדורים ,זה
מעביר צמרמורות בכל הגוף .הוא באמת שמה כאילו באמת סוף הדרך .והיום כבר,
דנה בן חיים :הילדים לא יכולים עליו.
אסנת סטוצ'ינר :מה?
דנה בן חיים :הילדים לא יכולים עליו.
אסנת סטוצ'ינר :כן .כן ,כן ,כן .ובדרך כלל הוא גם מנצח .הוא לא נותן להם לנצח .אנחנו בבתי ספר,
אני יכולה יותר? פה מנתקים לי את החוט מחשבה ,וכמה קבוצות השנה אתה פותח?
פתחת כבר את שלך ו?-
עומרי אלמקיאס :קבוצת,
אסנת סטוצ'ינר :רגע ,בוא נשאל אותם .איזה קבוצה אתם חושבים שהוא פותח עכשיו?
בנות.

משה חנוכה:

אסנת סטוצ'ינר :בנות .כמו שאמרת ,קבוצת בנות.
תלמיד מצטיין.

דובר:

אסנת סטוצ'ינר :נכון ,אתה תלמיד מצטיין .קבוצת בנות ,נכון .ומה הפרויקט השני ,שהוא הפרויקט
הראשון? הוא פרויקט שהוא כבר בעיר הרבה שנים .מה הפרויקט הראשון?
עומרי אלמקאיס :ארוחות של ילדים  ...עם  ...עוברים בגנים  ...אני בא ,לוקח את האוכל ומעביר
למשפחות נזקקות.
אסנת סטוצ'ינר :על זה מגיע,
(מחיאות כפיים)
אסנת סטוצ'ינר :טוב ,אז יכלנו ככה להמשיך אבל אני יודעת פה שיש לכם,
אביבה גוטרמן :לא ,זה יותר מעניין.
אסנת סטוצ'ינר :אז תודה רבה.
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עדי ברמוחה :תודה לעומרי ולאסנת.
אסנת סטוצ'ינר :תודה לעומרי.
חי אדיב:

עדי.

עדי ברמוחה :כן.
חי אדיב:

את הגשת שאילתה את ונדב ,אז אם יש לך התייחסות ,את רוצה להתייחס לנתונים
ששמעת?

עדי ברמוחה :אני סומכת על אסנת וכשאני רואה את זה אז אני מרוצה.
חי אדיב:

יופי.

אסנת סטוצ'ינר :תודה.
חי אדיב:

לא .מה מטרת השאילתה? הצעה לסדר.

עדי ברמוחה :לדעת מה התוכנית.
חי אדיב:

יפה ,כל הכבוד .אם זה הסיבה אז זה בסדר גמור.

עדי ברמוחה :קיבלתי את התשובה ותודה רבה.
חי אדיב:

אני רוצה רק להגיד בפורום הזה ולהדגיש .רבותי .לצערי הרב וכמו הרבה דברים
אחרים ,כנסת ישראל לפעמים מחליטה החלטות ,מדינת ישראל מחליטה החלטות
ובסוף מפילה את זה על ראשי הרשויות שיבצעו .לעשות נגישות בעיר זה מיליונים של
מיליונים של שקלים ,או עשרות מיליונים של שקלים וגם זה לא מספיק .המדינה לא
מתקצבת כלום .זאת אומרת ,אם אני עושה מעלית ,זה על חשבון גן ילדים או משהו
אחר.

עדי ברמוחה :אבל אתה מקבל תקציב.
חי אדיב:

אני לא מקבל .ומה שאני מקבל זה גרושים לעומת מה שצריך .גם בית ספר ,אני בונה
ב 20-מיליון ,המדינה נותנת  8מיליון .אז מה אני מקבל? זה לא כסף .אני רוצה שתבינו
שהמאמץ העיקרי זה על ראשי הרשויות וגם עלינו באופן טבעי ,ולכן הנושא הזה
מורכב ולכן גם המדינה קבעה שלביות ואנחנו בשלביות הזאת יחסית מתקדמים יותר
מהרבה אחרים ומה שעשינו ,וזה לשאלה שלך .למה יש שמה מישהו נכה? קודם כל
אנחנו עושים הרבה .שתיים ,קבענו סדר עדיפויות .כשתושב פונה והוא מוגבל ויש לו,
אז אנחנו עוקבים אחרי מסלול סדר היום שלו ועושים מאמץ גדול לטפל בפינה שלו.
כך עשינו עם יושב ראש הנגישות בישראל שגר בהוד השרון ,בהתחלה בהתחלה לפני
 12 ,10שנה .יחד איתו הובלנו עוד פרויקטים ,כולל המרוצים אפילו והצעדות שעשינו,
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אנחנו עשינו מסלולים לנגישות ,מתחשבים בכל .ואם יש נכה בבית ספר אז דואגים לו
ולא לבית ספר השני .וכך עובדים לאט לאט ובונים את המערכת.
עדי ברמוחה :השאלה שלי הייתה,
חי אדיב:

שנייה .לא במקרה קיבלנו מקום שני .לא במקרה .אבל בלי קשר ובנוסף ,הנגישות
הפיזית חשובה ממדרגה ראשונה אבל כששמים את הצד הערכי ,הוא הרבה יותר חשוב
ולקלוט בעלי רגישויות כמו שאנחנו עושים ולעשות פעילות איתם ולראות אותם כמו
כולנו ,וזה הבעיה בחברה בישראל ואנחנו עושים מאמץ ואני חושב שגם בזה אנחנו
מובילים,...

 :18:30חברת המועצה הגב' יעל ברזילי עוזבת את חדר הישיבות.
עדי ברמוחה :פה יש לנו את אסנת שמחבקת אותם ועושה את זה בצורה נהדרת.
חי אדיב:

לכן מינינו את אסנת ,בנוסף להתנדבות הכללית ,שהיא עושה עבודה נהדרת גם בזה.
ולכן אני רוצה להודות לכל הצוות .לדנה ,לאסנת ולכל הצוות .לעומרי ,שהוא בין
החלוצים הראשונים של ילדים שנולדו בעיר ושילבנו אותם פה בעיר וישר כוח
ותמשיכו הלאה .תודה רבה.

סעיף ג'  -אישור הגדלה בתב"ר מספר  – 1376שיפוץ עומק בתי"ס ע"ס  6,000,000ש"ח
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא ,אישור הגדלה בתב"ר  ,1376שיפוץ עומק בבתי הספר על 6
מיליון  .₪הגדלה מ 6-ל .7-מקורות מימון קרן פיתוח הגדלה מ 6-ל ,7-מקורות מימון
לאחר השינוי ,קרן פיתוח  ,7תב"ר אושר בעבר בישיבה מספר  15ב 24-לדצמבר 2014
על סך  6כשמקורות המימון היו מקרן פיתוח .צירפנו לכם הסבר של מהנדס העירייה
לבקשה להגדלת התב"ר ואת פירוט ההוצאות.

עדי ברמוחה :למרות ההסבר אני אשמח לשמוע הסבר קצת יותר מעמיק ואני רוצה ,ברשותכם,
לקחתי את זכות הדיבור פה ,אני לוקחת .אני רוצה להזכיר שבדו"ח מספר  ,19זה
הדו"ח הראשון שאני התעסקתי בו ,אומצו כל ההמלצות של מבקר העירייה בעקבות
הליקויים ,ואחת ההחלטות הייתה שההחלטות שלהן משמעויות כספיות חייבות
להיות מלוות בפרוטוקול כתוב ולא להסתפק בהוראות שבעל פה .אני שואלת אם היה
פה איזשהו פרוטוקול לפני שהייתה פה הגדלה ,איזושהי הנמקה.
אביבה גוטרמן :כמה אחוזים ההגדלה יוצאת?
עדי ברמוחה 33 :אחוז.
אביבה גוטרמן :זה המון .אני לא מבינה ,ברצינות...
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עדי ברמוחה 33 :אחוז.
אביבה גוטרמן :את ההגדלות האלה ,יש מפרט טכני ,יש הכול .הרי נערכים למכרז .אז יש ,אני יכולה
להבין שיש אחוז מסוים תמיד של משהו לא צפוי וזה ,אבל משום מה תמיד האחוזים
הם מאוד מאוד גבוהים .מי לוקח אחריות על זה?
עדי ברמוחה :הבעיה היא שגם חוזרים על אותה טעות שהייתה פה כמו שהיה השיפוץ פה במשרדי
העירייה .שלא ממנים פה איזשהו גורם שהוא אחראי ואנחנו חוזרים אחורה .יש
מישהו שיכול לענות ,לספר לנו?
חי אדיב:

כן .סרג'יו? או גיתית? סרג'יו ,זה חלק מהעניין.

סרג'יו וולינסקי :אנחנו מדברים על בית ספר הדרים .התחלנו בעבודה של הבית ספר,
אמיר כוכבי :בלי שמות ,שהבית ספר לא ייעלב.
סרג'יו וולינסקי :או קיי .התחלנו בעבודה של בית ספר הדרים כשיפוץ עומק ללא תכנון של תוספות
בניה כלשהן ולכן לא היה צריך אדריכל שיתכנן .החלפנו תקרות אקוסטיות ,היה
איזשהו שיפור בחשמל ,רצפות .זאת אומרת ,היתה איזשהי עבודת עומק ללא תכנון.
עדי ברמוחה :סרג'יו ,כשאתה אומר איזשהו שיפור,
סרג'יו וולינסקי :לא ,זה שיפוץ גדול.
עדי ברמוחה :אז רק החשמל פה זה,
סרג'יו וולינסקי :כן ,כן .אני מדבר ,אבל השיפוץ שלא היה תכנון של תוכניות חדשות שמצריכות
אדריכל .זה רק חידוש של הבית ספר.
אמיר כוכבי ... :נעשה כתב כמויות?
סרג'יו וולינסקי :מה?
אמיר כוכבי :מי חתם על כתב כמויות בשלב הזה?
סרג'יו וולינסקי :מי שחתם על כתב כמויות זה מנהל הפרויקט.
אמיר כוכבי :מי זה מנהל הפרויקט?
סרג'יו וולינסקי :קוראים לו גדי אדלר.
אמיר כוכבי :זה המבצע של הפרויקט?
סרג'יו וולינסקי :הוא מנהל הפרויקט.
אמיר כוכבי :כשיצאת למכרז מה היה כתב הכמויות במכרז?
סרג'יו וולינסקי :מה היה הכתב כמויות מבחינת כסף? סכום.
עדי ברמוחה :כן.
אמיר כוכבי :לפי מה ידעתם כמה ,לכמה לצפות ,מבחינת הצעת מחיר,
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דוברת:

אומדן ,אומדן.

סרג'יו וולינסקי :היה אומדן של  4מיליון,
אמיר כוכבי :שנעשה על בסיס מה?
סרג'יו וולינסקי :על בסיס כתב כמויות של עבודות,
אמיר כוכבי :שמי עשה?
סרג'יו וולינסקי :ש?-
אמיר כוכבי :שמי עשה?
סרג'יו וולינסקי :אותו גדי אדלר.
אמיר כוכבי :לא הבנתי .גדי אדלר זה הקבלן שנבחר לבצע?
סרג'יו וולינסקי :לא קבלן .מנהל הפרויקט.
אמיר כוכבי :הוא מנהל הפרויקט?
סרג'יו וולינסקי :כן.
אמיר כוכבי :הוא המפקח מטעם העירייה?
סרג'יו וולינסקי :הוא המפקח ומנהל הפרויקט ,כן.
אמיר כוכבי :ומה הכשרתו?
סרג'יו וולינסקי :מהנדס ,אני חושב ,או הנדסאי.
חנה גולן:

מהנדס.

אמיר כוכבי :והוא עשה את כתב הכמויות בהתחלה?
סרג'יו וולינסקי :כן ,כן.
אמיר כוכבי :פרויקט של ,4
סרג'יו וולינסקי 4,200,000 :אם אני לא טועה.
עדי ברמוחה :המחיר של החוזה זה  ,5,400,000אחרי הנחה זה ,4.248
אמיר כוכבי :רק כדי שאני אבין ,כי אני לא מבין גדול בבנייה.
סרג'יו וולינסקי :כן.
אמיר כוכבי :זה סכום שרגילים לקחת אותו בלי אדריכל שילווה?
סרג'יו וולינסקי :אז עוד פעם ,אני חוזר .לא היה צורך באדריכל .זה שיפוץ .יש את התקרות ,אותם
תקרות ,רק צריך להחליף אותם חדש .יש חשמל ,צריך להחליף ,לא היה צורך
באיזשהו תכנון,
אביבה גוטרמן :ארכיטקט זה לא הבעיה ,סרג'יו.
סרג'יו וולינסקי :לא ,בסדר ,אני רוצה רק,
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אביבה גוטרמן :הארכיטקט פה לא צריך כי זה שיפוץ.
סרג'יו וולינסקי :נכון.
אביבה גוטרמן :זה שיפוץ שעושים כתב כמויות של שיפוץ .לא צריך ארכיטקט.
סרג'יו וולינסקי :נכון.
אביבה גוטרמן :אבל ,עוד פעם .בין ההערכה של השיפוץ של  4מיליון להגיע ל 7-מיליון,
סרג'יו וולינסקי :לא ,זה לא הגיע ל 7-מיליון.
אביבה גוטרמן :זה הגיע,
סרג'יו וולינסקי :אנחנו מדברים על  25אחוז יותר,
עדי ברמוחה 33 :אחוז.
יגאל שמעון :לא,
סרג'יו וולינסקי :לא 25 .אחוז ,לא ,זה לא נכון.
עדי ברמוחה :בסך הכול זה  33אחוז.
סרג'יו וולינסקי :לא ,אבל יש ,על בית ספר הדרים זה רק  25אחוז שמותר על פי הדין.
אביבה גוטרמן :עד  25אחוז.
סרג'יו וולינסקי :עד  25אחוז מותר היה וזה מה שאנחנו עשינו .היו תוך כדי עבודה נכנס,
עדי ברמוחה :סרג'יו ,למה אבל אתה מפריד עכשיו בין בית ספר הדרים לרעות?
סרג'יו וולינסקי :לא ,כי התחלתי לדבר על בית ספר,
עדי ברמוחה :זה דובר על ,כן ,אבל זה דובר על פרויקט אחד.
סרג'יו וולינסקי :כן ,אבל מותר לעשות בפרויקט אחד,
עדי ברמוחה :זה תב"ר אחד לשני הבתי ספר.
סרג'יו וולינסקי :אני מבין אבל בפרויקט אני מדבר על תוספות .אם זה פרויקט אחד של  4.2ויש
אפשרות להוסיף  25אחוז,
אביבה גוטרמן :אז זה,
סרג'יו וולינסקי :זה אפשרי.
עדי ברמוחה :אבל אם,
סרג'יו וולינסקי :בבית ספר רעות,
עדי ברמוחה :תקשיב.
סרג'יו וולינסקי :כן.
עדי ברמוחה :אם כבר בדיבור שלך אתה מתייחס להדרים בנפרד ולרעות בנפרד ,לא היה נכון יותר
לעשות תב"ר לרעות בנפרד ולהדרים בנפרד? מבחינת היגיון?
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סרג'יו וולינסקי :אבל אפשר לעשות תב"ר לכל השיפוצים.
עדי ברמוחה :אנחנו רואים שזה לא מוכיח את עצמו.
סרג'יו וולינסקי :אבל תשמעו .תוך כדי ,אני מתאר לעצמי שלא אחד ואתם יודעים מה זה שיפוצים.
כשאתה נכנס לאיזשהו שיפוץ ,נכון שהדברים הם הרבה יותר גדולים .אנחנו מדברים
על בתי ספר ישנים שצריך לשנות אותם ,בית ספר הדרים הוא בית ספר גדול,
עדי ברמוחה :אני מסכימה,
סרג'יו וולינסקי :לא ,אני בטוח שאתם מסכימים ,אבל אני רק מסביר את המצב.
עדי ברמוחה :זה עדיין לא,
יגאל שמעון :מה הבעיה? למה אנחנו צריכים להסביר,
עדי ברמוחה :אתה יודע מה?
יגאל שמעון :מה שאנחנו עושים .באמת!
עדי ברמוחה :אני אגיד לך איפה הבעיה .אני קראתי כל מילה בחוות דעת של היועץ המשפטי ויש פה
משפט שמאוד מאוד מתאר את כל מה שקרה פה ואני לא יודעת ,אתם לא לוקחים את
זה לתשומת לבכם כבר מ .2013-אנחנו בסוף  .2016ב 2017-זה יקרה עוד הפעם.
המשפט אומר ,העובדות האלה מלמדות אותנו פעם נוספת ,כי העירייה מבצעת שיפוצי
קיץ ומסיימת אותם בחריגה תקציבית .נקודה .ההתנהלות ,התנהלות זו אינה תקינה
ומנכ" לית העירייה חייבת לקבוע כללים קשיחים למניעת חריגה בלתי מתוכננת ובלתי
מתוקצבת.
יגאל שמעון :רק שנייה,
עדי ברמוחה :עכשיו ,רגע,
יגאל שמעון :עדי,
עדי ברמוחה :אנחנו עברנו,
יגאל שמעון :את היית חברת,
עדי ברמוחה :אנחנו עברנו,
יגאל שמעון :היית חברה בהנהגת הורים ,שאלה?
עדי ברמוחה :שנייה ,הייתי חברה בהנהגת ההורים.
יגאל שמעון :או קיי .כמה פעמים ,כמה פעמים,
עדי ברמוחה :לא בסכומים כאלה ,יגאל.
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יגאל שמעון :סליחה .כמה פעמים הגעת לראש העיר לפני פתיחת שנת הלימודים ,כולל את ,כולל
חברי הנהגת ההורים ובאו ואמרו לראש העיר אדוני ראש העיר ,אנחנו מבקשים גם את
זה וגם את זה.
עדי ברמוחה :לא מבקשת.
יגאל שמעון :וגם את זה,
עדי ברמוחה :לא ,לא .לא מבקשת .לא מבקשת .אני מתקנת אותך.
יגאל שמעון :ומבקשים גם את זה .כמה פעמים?
עדי ברמוחה :אני לא מבקשת.
אמיר כוכבי :והוא סנטה קלאוס מחלק לכולם,
עדי ברמוחה :רגע ,אני לא מבקשת .אני דורשת.
יגאל שמעון :או.
עדי ברמוחה :אני לא מבקשת .אבל ,אבל,
יגאל שמעון :אבל מה?
עדי ברמוחה :ראש העיר צריך להגיע,
יגאל שמעון :וראש העיר אומר כן,
עדי ברמוחה :לא,
יגאל שמעון :אנחנו ניתן,
עדי ברמוחה :לא .ראש העיר צריך להגיע ולהגיד רגע ,ראש העיר צריך להגיד רגע ,בואו תוציאו לי
כתב כמויות חדש ,בואו תעברו ,תשפרו ,תתקנו,
יגאל שמעון :אין בעיה.
עדי ברמוחה :תוציאו אומדן.
יגאל שמעון :זה מה שהיה בהדרים .הדרים התחלנו,
עדי ברמוחה :אני רוצה רגע,
יגאל שמעון :התחלנו להחליף את כל החשמל,
עדי ברמוחה :לא ,לא ,אתה מסיט לי את זה למקום פופוליטי ומעצבן.
יגאל שמעון :סליחה .ביקשו,
עדי ברמוחה :אין ספק,
יגאל שמעון :ואז ביקשו,
עדי ברמוחה :שיש צורך בשיפוץ בבתי ספר ,נקודה .השאלה היא לא זאת .השאלה היא איך עושים
את זה ,ופה עושים את זה בצורה לא נכונה.
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יגאל שמעון :לא ,עושים את זה,
עדי ברמוחה :ואנחנו מכים על חטא כבר פעם שלישית.
יגאל שמעון :על פי הצורך.
עדי ברמוחה :לא .ומי יודע אם שנה הבאה לא נראה עוד פעם,
יגאל שמעון :חדר המדעים לא נלקח בחשבון.
עדי ברמוחה :בדו"ח המבקר התנהגות כזאת.
יגאל שמעון :טוב עדי ,בסדר.
עדי ברמוחה :נו ,אבל אתה לא נותן לי לסיים משפט עד הסוף
חי אדיב:

תשלים ,אם אתה רוצה להוסיף רק.

יגאל שמעון :לא ,כי אתם מדברים כאילו שאנחנו עושים דברים,
עדי ברמוחה :לא,
יגאל שמעון :מה זה דברים,
עדי ברמוחה :לא ,לא .אתה לא מקשיב למה שאני אמרתי.
יגאל שמעון :כל שקל שמשקיעים בילדים בבתי הספר אני בעד.
עדי ברמוחה :אין ספק שצריך את השיפוץ הזה בבית ספר ואני בעד .השאלה היא,
יגאל שמעון :וראש העיר משקיע לא פעם ולא פעמיים פי עשר ממה שאתם ,מ'דברים ,נו
עדי ברמוחה :אין לי ספק .לא אמרתי ,אין לי חצי מילה להגיד על זה .השאלה היא לא זאת .השאלה
היא איך זה נעשה .מה קורה בדרך .זאת השאלה.
יגאל שמעון :עובדים .בדרך עובדים.
עדי ברמוחה :וכשעובדים בצורה לא ,גם כשעובדים יש דרך לתקן .כשאומרים מתקנים אז מתקנים.
לא רק בדיבורים.
חי אדיב:

טוב ,אתה רוצה להשלים את מה שנאמר?

יגאל שמעון :טוב ,אנחנו סיימנו .לא.
עדי ברמוחה :לא ,לא סיימנו.
יגאל שמעון :או קיי.
עדי ברמוחה :סיימת?
יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :לא סיימתי.
חי אדיב:

תשאלי .יש לך שאלות אליו ,תשאלי.

עדי ברמוחה :סיימת? זה מה יש לך?
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יגאל שמעון :או קיי .אפשר להצביע בבקשה?
סרג'יו וולינסקי :זה להגיד אותם דברים אז,
יגאל שמעון :אמיר ,אתה עכשיו?
אמיר כוכבי :לא .לא התחלנו.
יגאל שמעון :טוב.
אמיר כוכבי :תגיד ,סרג'יו.
סרג'יו וולינסקי :כן.
אמיר כוכבי :כתוב פה במכתב תירוצים ,סליחה ,במסמך,
סרג'יו וולינסקי :איזה מכתב?
אמיר כוכבי :סליחה ,במסמך הרשמי שמבקש את התוספת,
סרג'יו וולינסקי :כן.
אמיר כוכבי :כתוב ,בשל קוצר הזמן ומתוך רצון לפתוח את שנת הלימודים במועד ובאופן המסודר,
הוחלט לוותר על אדריכל לפרויקט .ואתה אומר שמלכתחילה לא צריך אדריכל אבל
פה כתוב הוחלט לוותר על אדריכל לפרויקט ,זאת אומרת זאת הייתה פעולה יזומה,
סרג'יו וולינסקי :אני חושב שהניסוח הוא לא כל כך נכון,
אמיר כוכבי :הבנתי.
סרג'יו וולינסקי :מכיוון שהיה צריך לוותר כי לא היה צורך.
אמיר כוכבי :אז אני מציע להבא לדאוג שהניסוחים שמגיעים לשולחן המועצה יהיו נכונים,
סרג'יו וולינסקי :אין בעיה.
אמיר כוכבי :כי אחרת זה יוצר,
סרג'יו וולינסקי :נתקן.
אמיר כוכבי :איזושהי תדמית בעייתית .זאת ועוד ,פקודת עבודה לביצוע המדידות תוצא רק לאחר
שהקבלן כבר החל עבודתו בשטח .כך יצא שבהעדר תוכניות אדריכליות ומדידות גם
תכנון החשמל נעשה רק לאחר תחילת עבודתו של הקבלן .מנהל הפרויקט ,נה ,נה ,נה,
השם שאתה אמרת .זאת אומרת ,הוחלט לוותר על אדריכל ,לא עשו מדידות ,והוסיפו
עבודות שבכלל לא תוכננו ,קדם לכל זה משפט לציין כי בתחילה נחתם החוזה ,אני
מניח שעם הקבלן ,עם מגבלה תקציבית של  800אלף שקל שבוטלה ביום ה.30.6.15-
אין פירוט מה בוטל ,למה בוטל ,איך בוטל .מ 800-אלף שקל הגענו עכשיו ל 6-מיליון
שקלים.
יגאל שמעון :זה לא קשור לחוזה .זה קשור,
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אמיר כוכבי :יגאל ,אני מדבר ,תשובות,
יגאל שמעון :אל תבלבל.
אמיר כוכבי :יגאל ,תשובות בסוף .אני לא מבין גדול ,אתה אולי תסביר לי.
יגאל שמעון :לא ,אבל אתה עושה דברים לא נכונים.
אמיר כוכבי :אתה רוצה עכשיו להסביר לי?
יגאל שמעון :כן .יש מכרז,
אמיר כוכבי :תסביר לי.
יגאל שמעון :אתה תתייחס למכרז.
אמיר כוכבי :אני מתייחס למה שהגשת.
יגאל שמעון :זה נקודתית לאותו רגע.
אמיר כוכבי :אני מתייחס למה שהגשת.
יגאל שמעון :אבל תתייחס למכרז .המכרז מדובר על  Xכסף.
אמיר כוכבי :יש פה מגבלה של  800אלף שקל,
יגאל שמעון :לא,
אמיר כוכבי :עכשיו אנחנו מאשרים  6מיליון כשהמכרז היה בכלל על  4ומשהו ,אז עכשיו זה גם
תוספת של  25אחוז כשאני אומר ,הוחלט לא לקחת אדריכל ,לא עשו מדידות ועבודות
חשמל הוסיפו על הדרך .זאת אומרת ,לא היה תכנון מראש שאולי אם היה אדריכל
היינו מודעים אליו.
עדי ברמוחה :לא היה צריך לבוא מראש ולבקש,
אמיר כוכבי :עדי .מה? אתם רוצים לענות על זה עכשיו או,
אביבה גוטרמן :אני ,יש לי שאלה.
אמיר כוכבי :לא ,לא סיימתי.
עדי ברמוחה :אביבה ,הוא לא סיים.
אביבה גוטרמן :יש לי ,לא סיימת עוד?
אמיר כוכבי :לא.
עדי ברמוחה :גם אני לא.
אמיר כוכבי :כי אדריכל גם עוזר ,כי אדריכל ,סרג'יו ,לדעתי ,בטח אם הוא אדריכל של העירייה,
עוזר גם כשיש בלת"מים כאלה ,פתאום צריך דבר כזה או דבר אחר ,הוא גם עוזר
בלתת פתרונות .זאת אומרת ,זה לא רק מה שהקבלן בשטח עכשיו מחליט .כאילו,

29

ישיבת מועצת העירייה מן המניין 7.12.16 – 21/16

היינו בני ערובה בידיים של קבלן ,דקה לפני תחילת הלימודים בתיכון ,אחד המובילים
בעיר,
משה חנוכה :שלא לומר בארץ.
אמיר כוכבי :ולחץ ופניקה לאשר ולחתום הכול עכשיו .עכשיו ,אם היה אדריכל יכול להיות שהוא
היה אומר זה לא חשוב ,נעשה את זה בתהליך שיפוצים הבא .אבל בינתיים אנחנו היינו
בני ערובה של קבלן ואישרנו את התקציבים האלה ,אז למעט סעיף  3בחוות הדעת של
הלשכה המשפטית שאותו עדי כבר הקריאה ,אני אציין גם את סעיף  4בוא מציין עורך
דין סולברג היועץ המשפטי לעירייה ,כי משמעות הדבר כי הקבלן מוותר על תשלום
בסך  320אלף שקלים .זאת אומרת ,הקבלן עושה לנו טובה עכשיו ,הוא גם מוותר על
 300אלף שקל ,ואני אומר אם הוא מוותר על  300אלף שקל אפשר לבקש ממנו לוותר
גם על המיליון ,כי אם הוא ככה מוותר אז מה קורה שם? למה דווקא על זה הוא
מוותר? בוא נמשיך .בהמשך כותב היועץ המשפטי ,יחד עם זאת אין בעובדה שהתקנות
מאפשרות במגבלות מסוימות ביצוע תוספות בניה ו/או שינויים כאמור בלא חובת
קיום מכרז כדי להצדיק את שכיחותה של התופעה ,מתברר פעם נוספת שאין תחליף
להכנת תוכניות עבודה מסודרות ,לרבות תוכניות אדריכליות ותכנון מוקדם .זאת
אומרת ,גם הייעוץ המשפטי של העירייה שאליו פניתם כדי להסדיר את הדבר הזה
בדיעבד אומר לך אולי היית צריך לתכנן את זה מראש בצורה אחרת .העבודות הוזמנו
לא רק בחריגה מהמסגרת הכספית שהוקצבה מראש אלא גם בוצעה חריגה תקציבית
מהתב"ר .פעמיים אנחנו פה מחפפים .גם מה שאישרנו ספציפית לפרויקט וגם באופן
כללי מה שהמועצה אישרה לתב"ר ,זאת אומרת הם אומרים נאשר בדיעבד תב"רים
אחרי שאנחנו מחלקים להם כסף ... .בביצוע העבודות הכולל שביצע הקבלן בפועל אף
עולה על הסכום המאושר על ידי לפי חוות דעת זו ,כלומר גם פה החריגה שמאשר
היועמ"ש זה עוד חורג מזה .החריגה התקציבית אף הייתה גדולה יותר רק שהקבלן
החליט לוותר על חלק מהכסף שמגיע לו .צדיק .על מנת שיוכל לקבל בהקדם את
הסכום המאושר לתשלום לפי חוות דעת זו ,זה עד שלא ראיתי קבלן שמסביר במכתב
שזאת הסיבה אז בעיניי זה פרשנות .עובדות אלה מחמירות את הבעייתיות ואת
עוצמת הליקוי .זה לא חבר אופוזיציה אומר ,זה היועץ המשפטי שלכם .בהערת אגב
הוא מוסיף בסוף ,הוא מעיר כי לטעמו יש צורך לשלם לקבלן את מלוא העבודות
שביצע ולקבל את אישור מועצת העיר לחריגה של  50אחוז מהעבודות שהוזמנו
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בתחילת הדרך ,שזה משפט בעיני ,על ידי ,מכונן שמסביר את כל הבעיה של העירייה
הזאת ,חי ,ב 12-שנים שאתה ראש עירייה.
יגאל הררי:

איך .13 ?12

אמיר כוכבי :אנחנו נחרוג ממינהל תקין ,נעשה מה שבא לנו .אף אחד לא יבדוק אותנו .נבוא אחרי
זה ,נקבל אישור מהיועץ המשפטי בדיעבד .נביא את זה למועצה ונסדיר .המיליון
שקלים האלה ,כשאתה מסתכל על מכרז שמישהו מגיש אליו במחירים שהם בפער
מהמחירים האחרים ,זה הרי התרגיל מספר  1בספר ,ולתקוע אתכם שנייה לפני
תחילת שנת הלימודים זה תרגיל מספר  2בספר .אם המלצה כזו ,סבבה .סגרתם את
הסיפור ,רצתם קדימה ,רציתם לפתוח את השנה .אם המלצה כזאת מגיעה לשולחן
בלי אמירה ברורה שלכם שאתם עם קבלן כזה לא עובדים יותר ,אתם משחקים פה
בנדמה לי ,אתם עושים מה שבא לכם עם כסף ציבורי ואתם עושים צחוק גם מהילדים
וגם מהתושבים שמשלמים ארנונה.
יגאל שמעון :תודה רבה אמיר .כן ,אביבה.
אביבה גוטרמן :תראו ,בזמנו כשאני הייתי חברת קואליציה והייתי סגנית ,הייתי אחראית על תיק
החינוך .אני יודעת שמה שהיינו עושים לפני שיפוצים ,חודשים .ממש כמה חודשים
לפני יושבים עם כל בית ספר ,עם כל מנהלת .בודקים מה הן הבעיות .מתחילים מהכי
דחוף .אמרו להם זה התקציב ,מה הכי דחוף .מה אפשר לוותר וכו' וכו'  ,לפי סדר
עדיפות .נשאר כסף ,עושים הלאה .מה ,זה השתנה? זאת אומרת ,זה נראה לי הכי נכון
לעשות את זה .ואז אתה לא מתחיל להשתולל ,אתה יודע ,יש לך הגדרה של מה שאתה
הולך לעשות בבית הספר .אלף ,הבטיחות כמובן ,שזה  ,mustלאחר מכן כל דבר ,ויותר
מזה ,עוד אמרו למנהלת יש לך את זה ואת זה אבל תחליטי מה בסדר העדיפות .כי אין
לנו את התקציב הזה .אם יש ,נהדר .אני לא יודעת ,נראה לי שזה היה הליך נכון,
מדויק ותמיד עמדו בסך הכול ,עמדו בתקציבים .אני לא יודעת מה קרה פה אבל זה
באמת שונה ממה ש,...
יגאל שמעון :זה לא שונה.
אביבה גוטרמן :עד כה ,אני ככה רואה את זה.
יגאל שמעון :או קיי.
אביבה גוטרמן :ובפרט שאתה קורא את מה שכותב היועץ המשפטי .זה על פניו חמור מאוד.
יגאל שמעון :תודה.
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עדי ברמוחה :גם היועץ המשפטי מדגיש שזה חמור מאוד .מה שחמור מאוד ,גם ,שיש הגדלה של 25
אחוז ומזה מגיע לפה בדיעבד ולא מגיע תוך כדי לאישור מועצת העיר להגדלה,
יגאל שמעון :תודה.
חי אדיב:

חנה ,תתייחסי אבל להערות של של נבחרי הציבור,

עדי ברמוחה :מה אמרתי שאתה אומר לי תודה? אתה הקשבת?
חי אדיב:

ותסכמי את העניין .או קיי.

חנה גולן:

לגבי שיפוץ בבית ספר הדרים .אמנם לא נלקחו בחשבון כל העבודות שנאלצנו לעשות
תוך כדי ביצוע .אני לא יודעת מי משפץ את הבית שלו שיפוץ עומק ויודע ממה הוא
מתחיל ואיך הוא מסיים .נכון שפה מדובר בכסף ציבורי ,כסף ציבורי אנחנו חרדים לו
לא פחות מכל אחד אחר .כשהתחילה העבודה ולא נלקח בחשבון להחליף את מערכות
החשמל ,לרבות ארונות חשמל וכן הלאה ,וכשהזמנו את המזגנים הסתבר שאנחנו
צריכים לשנות את כל מערכות החשמל ,את כל השקעים ואת כל התקעים ואפשר
לראות את ההצעות מחיר וכמה זה עלה .באמת ,עשינו את המקסימום בארבעה
שבועות .עכשיו ,הקבלן בכלל לא אשם ,דרך אגב .הקבלן עשה את מה שנאלץ לעשות
ב ,24/7-עבדו שם יום ולילה ,מי שיודע .הקבלן כן ,הוא הסכים לוותר על חלק
מהתשלום ,כי אחרת כנראה שהיינו מתנהלים מולו עוד שנה וחצי .בואו נזכור שעברה
שנה וחצי .עכשיו ,מה שגיתית ומה שסרג'יו נותנים מענה ,אני מזכירה לכולם ,גיתית
לא הייתה אז ,סרג'יו לא היה .יש הנחייה מאוד משמעותית לכולם לרבות בסיור
קבלנים נאמר על ידי הגזבר ,שום חריגה לא תאושר בדיעבד אלא מראש .אבל כשתוך
כדי ,תוך כדי תנועה ,זה קורה .זה קורה בכל מקום .זה קורה בצה"ל ,אנחנו תוך כדי
תנועה,

עדי ברמוחה :זה יכול לקרות,
חנה גולן:

נאלצים,

עדי ברמוחה :אצלי בבית ,לא בעיריית הוד השרון.
חנה גולן:

עדי ,עדי,

עדי ברמוחה :אני נורא מצטערת.
חנה גולן:

עדי ,סליחה.

עדי ברמוחה :אני לא מקבלת,
יגאל שמעון :שנייה,
עדי ברמוחה :לא מקבלת דברים כאלה .לא ,זה לא כסף שלך ,זה לא כסף שלי.
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חנה גולן:

זה לא כסף שלי,

עדי ברמוחה :זה לא.
חנה גולן:

זה לא כסף,

עדי ברמוחה :אצלי בבית זה יכול לקרות .בעיריית הוד השרון,
חנה גולן:

עדי ,אבל תני לי להשלים.

עדי ברמוחה :אסור שזה יקרה.
חנה גולן:

אנחנו לקחנו את זה בחשבון .הלקחים נלמדו .בהחלט נלמדו על ידי מינהל ההנדסה,

עדי ברמוחה :יש לי דה ז'ה וו.
חנה גולן:

כולל,

עדי ברמוחה :למשהו ששמעתי כבר,
חנה גולן:

כולל תשתיות.

עדי ברמוחה :לפני  3שנים.
חנה גולן:

ונפגש בשנה הבאה ונראה.

חי אדיב:

טוב ,תודה רבה.

אמיר כוכבי :חלקנו יפגשו.
יגאל שמעון :כן .קדימה.
ניצה משה:

אני עוברת להצבעה .מי בעד הגדלת תב"ר  ,1376שיפוץ עומק בבתי ספר מ 6-מיליון ל-
 7מיליון? מי בעד? חי אדיב ,יגאל שמעון,

יגאל הררי:

אנחנו מצביעים על משהו שהיה בדיעבד,

עדי ברמוחה :כן ,אתה מצביע על משהו שהיה בדיעבד .חייבים לו כסף ,שנה וחצי.
יגאל שמעון :הגדלת תב"ר.
(מדברים יחד)
חנה גולן:

עוד לא שילמנו.

עדי ברמוחה :אבל זה משהו שנעשה .תצטרכו לשלם.
יגאל שמעון :או קיי ,קדימה.
ניצה משה:

אה רבותי ,חיים ,חיים סליחה .מר חנוכה,

יגאל שמעון :מי בעד ,שאלו מי בעד.
ניצה משה:

מי בעד ההגדלה של התב"ר .חי ,יגאל ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקווה גלם ,יואב
רוזן ,יגאל .מי נגד? עדי ,אביבה ,אמיר.

יגאל שמעון :מה ,נגד בית ספר הדרים?
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אביבה גוטרמן :לא .נגד ההתנהלות.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :נגד ההתנהלות ,לא נגד הבית ספר .זה לא,

הצבעה:
 7בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי.
 3נגד :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :218
מועצת העירייה מאשרת הגדלה בתב"ר מס'  – 376שיפוץ עומק בתי"ס ע"ס :₪ 6,000,000
הגדלה מ  ₪ 6,000,000-ל .₪ 7,000,000-
מקורות מימון  :קרן פיתוח הגדלה מ ₪ 6,000,000-ל.₪ 7,000,000 -
מקורות מימון לאחר השינוי :קרן פיתוח – . ₪ 7,000,000
ניצה משה:

התב"ר עבר.

סעיף ד'  -דו"ח שנתי כספי מבוקר ליום 31.12.2015
ניצה משה:

אני עוברת לנושא הבא .דו"ח שנתי כספי מבוקר ליום ה .31.12-יש שאלות?

יגאל שמעון  -הדו"ח הונח (נשלח לחברי המועצה  10ימים) לא העירו הערות נמשיך הלאה .
אמיר כוכבי :לא ,לא .אין הערות.

======================================================
דו"ח שנתי כספי מבוקר ליום  31.12.2015הוצג לחברי המועצה – לא היו שאלות ולא
התקיימה הצבעה.
======================================================
משה חנוכה :גם כנרת בעד( .על הגדלת תב"ר).
עדי ברמוחה :מסתבר שזה לא חשמל .זה תוספת,
סעיף ה'  -מועצת העיר מתבקשת לאשר חידוש קבלת האשראי של העירייה לשנת  ,2017על פי
סעיף ( 46ב) לחו קיסודות התקציב ולפי סעיף  202לפקודת העיריות במסגרת  5אחוז מהתקציב
המאושר לשנת  2016ע"ס  ,₪ 440,700,000וכנגד משכון הכנסות עצמיות מהגובה היחסי למשיכות
היתר בסך ₪ 7,000,000
ניצה משה:

סעיף ה' ,מועצת העיר מתבקשת לאשר חידוש קבלת האשראי של העירייה לשנת
,2017

(מדברים יחד)
ניצה משה:

על פי סעיף  46ב' לחוק יסודות התקציב ולפי סעיף  202לפקודת העיריות ,במסגרת 5
אחוז מהתקציב המאושר לשנת  2016על סך  ,440,700וכנגד משכון הכנסות עצמיות
מהגובה היחסי ומשיכות היתר בסך  7מיליון על פי החלוקה כדלקמן .פועלים 2
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מיליון ,לאומי  ,2בינלאומי מיליון ,איגוד חצי מיליון ,דקסיה חצי מיליון ,מזרחי
מיליון ,בסך הכול  7מיליון.
אמיר כוכבי :כן .אני רוצה לנצל את הזמן שיש לי לדבר על זה,
ניצה משה:

בבקשה.

אמיר כוכבי :כדי להעיר הערה לפרוטוקול ,שבמסגרת הדיון שמתנהל ומהפיכת השקיפות בעירייה
והעובדה שתושבים ומורים ומנהלים וכל מיני אנשים מוכשרים יכולים לראות את
הישיבה ,אז קיבלתי הודעה שבכלל לא מדובר בעבודות חשמל אלא מדובר במעבדות
שהוסיפו לבית ספר ללא תכנון ,שזה עבודה מבורכת אבל אם היו נותנים ,שוב ,נתונים
שגויים על שולחן המועצה אז בואו נסביר את זה.
חי אדיב:

אתה טוען שהמנכ"לית משקרת.

אמיר כוכבי :לא.
עדי ברמוחה :לא.
אמיר כוכבי :אני שואל .זה חשמל או מעבדות?
חי אדיב:

שמע את המנכ"לית.

חנה גולן:

מעבדות,

יגאל הררי:

רגע ,באיזה סעיף אנחנו נמצאים?

אמיר כוכבי :אני התחלתי את הטעות .אני אמרתי חשמל.
יגאל הררי:

סליחה רגע ,אפשר לדעת באיזה סעיף אנחנו נמצאים?

אמיר כוכבי :היא זרמה איתי ,זה לא,
חי אדיב:

אבל זה חשמל ,זה לא מעבדות.

אמיר כוכבי :אז המעבדות שעשו שם עכשיו,
חי אדיב:

מעבדות זה מחשב ויש לו חשמל.

חנה גולן:

לא רק .זה מעבדות ,כימיה..

משה חנוכה :ארונות חשמל עבור מעבדות.
אמיר כוכבי :מה?
חי אדיב:

זה לא רק זה.

חנה גולן:

לא רק זה .גם ארונות חשמל.

חי אדיב:

הכול מפורט ואפשר לקבל את זה.

אמיר כוכבי :אין בעיה.
חי אדיב:

אבל או קיי.
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ניצה משה:

רבותי.

עדי ברמוחה :רק חבל שלא נותנים לנו את כל הנתונים כמו שצריך מלכתחילה ואנחנו צריכים
לשמוע ולהשלים נתונים,
ניצה משה:

סעיף ה',

עדי ברמוחה :מתושבים.
ניצה משה:

סעיף ה' ,יש הערות?

(מדברים יחד)
ניצה משה:

יש הערות לסעיף ה'?

יגאל שמעון :יש הערות ,חברים?
ניצה משה:

או קיי ,אני מעלה להצבעה .מי בעד?

עדי ברמוחה :חבל שנתונים,
ניצה משה:

חי,

יגאל שמעון :פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד?

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :219/16
מועצת העיר מאשרת חידוש קבלת האשראי של העירייה לשנת  ,2017ע"פ סעיף ( 46ב)
לחוק יסודות התקציב  ,ולפי סעיף  202לפקודת העיריות במסגרת  5%מהתקציב המאושר
לשנת  2016ע"ס  , ₪ 440,700,000וכנגד משכון הכנסות עצמיות מהגובה היחסי
למשיכות היתר בסך  ₪ 7,000,000ע"פ החלוקה כדלקמן:
.₪ 2,000,000
 .1בנק הפועלים
.₪ 2,000,000
 .2בנק לאומי
.₪ 1,000,000
 .3בנק הבינלאומי
.₪
500,000
 .4בנק איגוד
.₪
500,000
 .5בנק דקסיה
.₪ 1,000,000
 .6בנק מזרחי
-------.₪ 7,000,000
בסה"כ
=================================================
יגאל שמעון :סעיף הבא.
ניצה משה:

יעל לא נמצאת פה.

יגאל שמעון :או קיי.
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סעיף ו'  -פתיחת חשבון חדש בבנק הבינלאומי לחווה החקלאית
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא .פתיחת חשבון חדש בבנק הבינלאומי לחווה החקלאית .חשבון
רשות ,מורשי החתימה הם מנהלת בית הספר נלי לאור ,מזכירת בית הספר אביבה
ליאני ,חותמת של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר בצירוף
חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק .מי בעד? פה אחד.

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :220/16
מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון חדש בבנק הבינלאומי לחווה חקלאית:
בבנק בינלאומי סניף  037לפי הפרטים הבאים:
חשבון רשות  -מורשי החתימה הם:
מנהלת בית הספר  -נלי לאור
מזכירת בית הספר  -אביבה ליאני .
חתימתה של מנהלת בית הספר בצירוף חתימתה של מזכירת בית הספר ,בצירוף
חותמת בית הספר תחייב את חשבון הבנק.
================================================
יגאל שמעון :פה אחד ,תודה.
סעיף ז'  -אישור כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד
ניצה משה:

סעיף הבא ,אישור כרטיס דביט לחשבון הגננות בלבד .זה בהמשך לישיבה הקודמת.
גנים נוספים.

יגאל הררי:

מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד ,תודה רבה.

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' :221/16
מועצת העיר מאשרת כרטיס דביט לח"ן הגננות בלבד המתנהל בבנק אגוד  3 -סניף – .152
מצ"ב רשימת הגנים והגננות:

37

ישיבת מועצת העירייה מן המניין 7.12.16 – 21/16

שם הגן
אלה
אזדרכת
הדס
זמיר
חט"צ 1
חט"צ 2
חרצית
לבונה
מרגנית
נרקיס
סייפן
סנונית
קלמנטינה
רותם
תאשור
תאנה

שם הגננת
מאירי לילך
יעקב צפנת
רחל קריספין
שבת אביבית
לוחי שושנה
ויינשטיין אורית
קליין ניצן
רבינא יפעה
רונן אור
אברהם יונה
כהן מרגרט מרי
דניאל דוד חן
כהן רוט אפרת
דאודי רונית
אילוז יהלי
מדמון כרמית

================================================
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף,

עדי ברמוחה :יגאל הררי ,אתה הצבעת על משהו בדיעבד ,אתה יודע?
יגאל שמעון :מועצת העיר מבקשת ,כן,
יגאל הררי:

מי כמוך,

ניצה משה:

רגע.

עדי ברמוחה :ממש.
יגאל הררי:

ממש.

עדי ברמוחה :היית רוצה להיות כמונו.
ניצה משה:

מועצת העירייה מתבקשת לאשר,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

עדי ויגאל ,אני באמצע הקראה.

עדי ברמוחה :אבל הוא משהו חשוב לו .חשוב לו.
יגאל הררי:

אני יש לי חשוב לי ,זה קופץ לי ,איפה שני המלשנים ?....אלה שהיו אמורים לשבת ליד
תקווה? ניצה?

ניצה משה:

הם הודיעו שהם לא יגיעו.

יגאל הררי:

למה הם לא הגיעו? בגלל שהלשינו ?...חשבו שלא יקריאו את ההערה שלהם?

ניצה משה:

להיפך .הם ביקשו להקריא את השאילתות.
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יגאל הררי:

אה ,הבנתי.

סעיף ח'  -מועצת העירייה מתבקשת לאשר את מר יחיאל דמארי כנציג ציבור לוועדה להנצחת זכרם
של נרצחי טרור ואת מר אבי אלון כמ"מ
ניצה משה:

מועצת העיר מתבקשת לאשר את מר יחיאל דמרי כנציג ציבור לוועדה להנצחה של
נרצחי טרור...

(מדברים יחד)
ניצה משה:

ואת מר אבי אלון כממלא מקומו ,והעברתי אליכם אתמול שם נוסף של הגברת שירלי
אלנקוה ,שירלי אלנקוה שהיא נציגת ציבור מטעם יש לך חבר במועצת העיר.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

לגבי הגב' אביבה אבן חן ,גם יושב ראש הוועדה נוה גור וגם יגאל שמעון ביקשו
להשאיר אותה באיזושהי צורה בוועדה.

יגאל שמעון :לצערנו לא ניתן....
אביבה גוטרמן :למה?
יגאל שמעון :כי היא עובדת עירייה,
אביבה גוטרמן :אבל היא המקצועית ומבינה.
משה חנוכה :שתהיה משקיפה.
יגאל שמעון :כיועצת חיצונית.
ניצה משה:

כמזכירת הוועדה.

יגאל שמעון :אין שום בעיה .היא יכולה ,אין שום בעיה.
משה חנוכה :מה ההמלצה של יושב ראש הוועדה?
ניצה משה:

הוא רצה שזה יירשם לפרוטוקול כדי שהיא תדע.

יגאל הררי:

מי זה יושב ראש הוועדה?

יגאל שמעון :נוה.
כנרת אלישע כהן :היא יכולה להיות יועצת חיצונית.
יגאל שמעון :או קיי ,תוסיפי.
ניצה משה:

מי בעד?

יגאל שמעון :פה אחד ,יופי .תודה ,סעיף הבא.

הצבעה
 11בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן.
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החלטה מס' :222/16
מועצת העירייה מאשרת את מר יחיאל דמארי ,מטעם סיעת הד ,כנציג ציבור לוועדה
להנצחת זכרם של נרצחי טרור ואת מר אבי אלון כמ"מ ואת הגב' שירלי אל נקוה כנציגת
ציבור מטעם סיעת יש לך חבר במועצת העיר .
הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
מס
'

תפקיד

שם

.1

נוה גור

יו"ר

.2

אופיר טואיל

חבר מועצה

.3

יעל ברזילי

חבר מועצה

.4

איילת בורגר

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.5

אורלי חמצני

נציגת משפחות שכולות של נפגעי טרור

.6

זאב שרגא

נציג משפחות שכולות של נפגעי טרור

.7

שירלי אל נקוה

נציג ציבור – "יש לך חבר במועצת העיר"

.8
.9

נתנאל שוכנר

נציג ציבור – כיוון חדש

יחיאל דמארי

נציג ציבור  -הד

10

אביבה אבן חן

מזכירת הוועדה ויועצת חיצונית

ניצה משה:

ממלא מקום
מאיר חלוואני

אמיר כוכבי

אבי יפת
אבי אלון

אני עוברת לסעיף הבא .אמיר איננו פה.

יגאל שמעון :כן.
סעיף ט'  -מועצת העירייה מתבקשת לאשר את הגב' רחל גולדמאייר כנציגת ציבור מטעם סיעת יש
עתיד עם דרך העיר ,המחליפה את הגברת נגה מאיר בוועדה לשירותים חברתיים
ניצה משה:

סעיף ט' .מועצת העירייה מתבקשת לאשר את הגברת רחל גולדמאייר כנציגת ציבור
מטעם סיעת דרך העיר עם יש עתיד.

יגאל הררי:

את יודעת ,אני חייב להעיר הערה .תראי איך עדי יושבת באמצע ,בין,

עדי ברמוחה :אין דרך העיר עם יש עתיד.
יגאל הררי:

בין שתי כסאות ,דרך העיר לעתיד.

עדי ברמוחה :אני אגיד לך למה .אני לא נצמדת לתקווה אבל אני אשמח להיצמד ל,
(מדברים יחד)
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יגאל הררי:

העתיד של דרך העיר לא נמצא .כי ל ...ולמלשינים לא תהיי תקווה .כל ה ...כרגע  ...כל
אויבך וצריך...,

חי אדיב:

יגאל ... ,לא? לא ,תשאל,

יגאל הררי:

אוי ואבוי לי מהמלשנים .זה מכוער .אני מסתכל אני רואה שהם לא פה .כדי שזה יעלה
לסדר יום שיהיה לי מה להגיד למלשנים.

ניצה משה:

טוב .אז מי בעד השינוי ,רחל גולדמאייר,

(מדברים יחד)
ניצה משה:

רבותי ,מי בעד? סעיף ט',

יגאל שמעון :סעיף ט' ,מי בעד? תודה ,פה אחד.
ניצה משה:

פה אחד.

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.

החלטה מס' :223/16
מועצת העירייה מאשרת את הגב' רחל גולדמאייר כנציגת ציבור מטעם סיעת יש עתיד עם
דרך העיר ,המחליפה את הגב' ענבל נגה מאיר בוועדה לשירותים חברתיים.
הרכב הוועדה לאחר האישור הנ"ל:
הוועדה לשירותים חברתיים :
תפקיד

שם
מס'
 .1כנרת כהן
יו"ר – חברת מועצה
חבר מועצה
 .2אופיר טואיל
חיים שאבי
חברת מועצה
 .3תקוה גלם
אמיר כוכבי
חבר מועצה
 .4יעל ברזילי
חבר מועצה
 .5אביאל אברמוביץ
נציגת ציבור – יש עתיד עם דרך העיר ליאורה הלפרין
 .6רחל גולדמאייר
משה לביא
נציג ציבור  -כוון חדש
 .7גלי תירם
נציג ציבור יש לך חבר במועצת העיר
שירלי אלנקוה
.8
.9

לילך הבר

ממלא מקום
משה חנוכה

נציג ציבור  -תכלס

סעיף י' – הצעות לסדר
 .1הצעה לסדר של חברי המועצה הגברת עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום " – 9.10.16הפחתת
התשלום לצהרוני הילדים"
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ניצה משה:

אני עוברת להצעות לסדר של חברי מועצה .הצעה לסדר של חברי מועצה הגברת עדי
ברמוחה ומר נדב דואני מה 9-באוקטובר .הפחתת התשלום לצהרוני הילדים .מועצת
העיר הוד השרון מחליטה להפחית את גובה התשלום לצהרונים בגני הילדים ובבתי
הספר לסכום של  ₪ 500לחודש.

יגאל שמעון :כן.
עדי ברמוחה :יש דיון?
יגאל שמעון :לא,
עדי ברמוחה :לא ,רציתי להיות מופתעת.
יגאל שמעון :כי אני אגיד לך למה.
עדי ברמוחה :לא ,אל תגיד לי למה .תגיד לי אחר כך למה,
יגאל שמעון :אנחנו מרגישים שמשהו מתקרב,
עדי ברמוחה :אל תגיד לי עכשיו ,אתה יודע,
יגאל שמעון 500 :זה סכום יפה פה,
עדי ברמוחה :כן ,או קיי ,ו?-
יגאל שמעון :לא יודע .בואי תסבירי למה את אומרת,
עדי ברמוחה :אז למה אתה מראש רוצה להסיר אותה מסדר היום?
יגאל שמעון :לא ,כי זו הצעת החלטה שאני לא יכול לקבל אותה.
עדי ברמוחה :למה? ואם אני אראה לך שאתה כן יכול?
יגאל שמעון :דברי ,ישיבו לך.
עדי ברמוחה :אני אגיד לך מה .אני יכולה לנצל את כל העשר דקות שלי פה ולנבור במספרים
ולהראות לכ ם איך אפשר להוריד את הסכום של התשלום החודשי אבל זה כזה
פופוליסטי ואני לא אוהבת את זה וראיתי גם את הווידאו של מר משה חנוכה בכנסת.
את הטענות,
יגאל הררי:

מה ,משה היה בטלוויזיה?

עדי ברמוחה :מר משה חנוכה,
יגאל הררי:

רגע ,אני בא אליך .תן לי חתימה משה.

עדי ברמוחה :היה בכנסת בדיון אצל קרין אלהרר על המחירים של הצהרונים .ובאת בטענות לחברי
הכנסת .אתם ואתם ואתם .תגיד לי ,מה הבעיה ,באמת ,חי אדיב ,ראש העיר ,ברגע
שנבחר קיבל בירושה מבנימיני את היול"א ולא עלתה לו שקל .לכולנו .לא עלה שקל.
שנה אחרי זה,
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אביבה גוטרמן :במקרה הזה זה היה גימיק בחירות.
עדי ברמוחה :הכנסנו את היד עמוק לכיס .העניין הוא שאפשר להגיע פה למדיניות .תיתן צהרון ב-
 ,1,200תיתן צהרון ב ,1,300-תיתן צהרון ב ,1,400-אבל תגבה מההורים רק 500
שקלים ואל תתלה בחברי כנסת שלא נותנים לי תקציב וכמו איזשהו מסכן .תגיד אני
מצעיד את החינוך .כתבת ,הסיסמה שלך" ,כל אחד יכול" כדי שבאמת כל אחד יהיה
יכול .תכניס אתה את היד לכיס ,תוציא אתה  700שקלים מקופת העירייה ,תכניס את
זה לתקציב השוטף ואם תרצה אני אראה לך איך אפשר לעשות את זה ותגבה
מההורים,
יגאל הררי:

תראי לנו באמת איך עושים את זה.

עדי ברמוחה :אפשר.
יגאל הררי:

לא ,לא .את חייבת להראות לנו עכשיו,

חי אדיב:

בואי תראי לי איך את עושה את זה.

עדי ברמוחה :רגע ,אני רוצה,
יגאל הררי:

לא ,לא ,לא .אני לא רוצה .את רוצה ,תראי לנו .אני רוצה שתראי לנו.

עדי ברמוחה :אני באמצע העשר דקות שלי.
יגאל הררי:

יש בעשר דקות זמן .אני אתן לך את העשר דקות שלי גם .תראי לנו איך את מביאה לנו
מהיד מהכיס .תסבירי לי .את,

עדי ברמוחה :אני רוצה רק להגיד לך ,יגאל הררי ,מכובדי .תקשיב .הבטחה .אתה ,אנחנו כולנו,
יגאל הררי:

בלי הבטחות,

עדי ברמוחה :רגע .אני רוצה להגיד לך,
יגאל הררי:

לפני בחירות זה הכול חרטה,

(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אנחנו משלמים אגרת שמירה .בפירוט,
יגאל הררי:

אני נגד אגרת שמירה,

עדי ברמוחה :אני לא ראיתי שאתה נגד אגרת שמירה כשאני העליתי את ההצעה לסדר.
יגאל הררי:

לא הבאת הצעה לסדר.

עדי ברמוחה :אל תגיד לי.
יגאל הררי:

הבאת חרטה ברטה.

עדי ברמוחה :אה ,הנה .חזרנו לשפה היפה שלך .אתה בשפה כזאת לא תדבר איתי.
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יגאל הררי:

תביאי הצעה לסדר ,לא דמגוגיה .אני מצביע איתך .אני נגד .אני הצבעתי כל השנים
נגד.

עדי ברמוחה :ראיתי את ההצבעות שלך איתי בכל ההצבעות.
יגאל הררי:

את יכולה להגיד מה שאת רוצה,

עדי ברמוחה :אני אגיד מה שאני רוצה,
יגאל הררי:

לא פק פק פק פק .תביאי הצעה לא בתוספת של עוד דיבורים שטותיים.

עדי ברמוחה :אני אגיד רק מה שאני רוצה.
יגאל הררי:

תבקשי לבטל את אגרת השמירה בהצעה לסדר ,אני מבטיח לך הנה ,לפני כולם ,אני
מצביע איתך.

עדי ברמוחה :יגאל הררי ,אני העליתי הצעה כזאת,
יגאל הררי:

שמעת? אל תעשי פה דמגוגיה ותגידי יש לך פטנט מאיפה להביא כסף.

אמיר כוכבי :חבר'ה ,אתם רוצים שנצא?
יגאל הררי:

תהיי ,תדברי לעניין.

עדי ברמוחה :בפירוט שנתן,
יגאל הררי:

את לא עונה על זה .למה את לא עונה?

עדי ברמוחה :בפירוט שנתן ,כי אני לא לרמה שלי לענות לדברים האלה .מצטערת.
יגאל הררי:

אה ,הבנתי .הבנתי.

עדי ברמוחה :בפירוט שנתן,
יגאל הררי:

לבוא להגיד להכניס את היד לכיס על חשבון מה,

עדי ברמוחה :משה חנוכה10,
יגאל הררי:

מה לבטל?

עדי ברמוחה :יש פירוט על אבטחה .אנחנו משלמים אגרת שמירה.
יגאל הררי:

כן.

עדי ברמוחה :כשאני שאלתי על אגרת השמירה כשהגשתי הצעה לסדר לבטל את אגרת השמירה,
יגאל הררי:

כן.

עדי ברמוחה :וכשהגשתי שאילתה כדי לדעת לאן הולך הכסף של אגרת השמירה קיבלתי תשובה
שזה הולך לאבטחת הגנים .אז למה עכשיו ,בתוך כל המכלול של העלויות והצהרונים,
לוקחים מכל ילד  62שקלים שמירה? אני רוצה לדעת למה? למה לוקחים תקורה?
תעבירו את זה ,ואנחנו נדבר על זה בהצעה הבאה לסדר ,תעבירו את זה לעיריית הוד
השרון .בלאי ,עשרה שקלים מכל ילד? זה כאילו ,מחפשים פה איך לנפח עלויות ובלנפח
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עלויות ובמספרים ,בוא נגיד שזה לא הצד החזק שלכם .ראינו עכשיו את המספרים
איך אתם עובדים עם מספרים בהגדלת תב"ר ובחריגה של  33אחוז .אפשר להגיע פה
לעלות נמוכה יותר וראש העיר פשוט צריך להכניס את היד עמוק לכיס ולתקצב את זה
בתקציב.
יגאל הררי:

אני מסכים איתך .תגידי רק ,תסמני לנו איפה ו,

אביבה גוטרמן :רגע .את אומרת שלהוריד את זה ל 500-כי אפשר להוריד או צריך להוסיף כסף
מהעירייה?
עדי ברמוחה :צריך להוסיף כסף מהעירייה.
אביבה גוטרמן :זה שני דברים שונים.
משה חנוכה :היא בינתיים הורידה  62שקל.
עדי ברמוחה :אני אמרתי ,אני חוזרת על המשפט,
אביבה גוטרמן :כי אני ישבתי אז על יול"א,
עדי ברמוחה :אני חוזרת ,אביבה,
אביבה גוטרמן :ואני לא זוכרת שזה עלה  500שקל.
עדי ברמוחה :אביבה ,אני חוזרת,
אביבה גוטרמן :אז זה שני דברים שונים ,עדי.
עדי ברמוחה :אני חוזרת למשפט שאמרתי בתחילת דברי .תיתן יול"א בעלות של  ,1,200ב1,400-
שקלים ,תיתן .תגבה מההורים רק  500שקלים.
אביבה גוטרמן :זה משהו אחר.
עדי ברמוחה :תכניס ,זה מה שאמרתי.
אביבה גוטרמן :זה משהו אחר.
עדי ברמוחה :תכניס,
יגאל שמעון :ואת היתרה מאיפה?
אביבה גוטרמן :את זה הוא אומר .מהתקציב של העירייה.
יגאל שמעון :להעלות ארנונה?
עדי ברמוחה :למה להעלות ארנונה? אתה לא צריך להעלות ארנונה בשביל זה.
יגאל שמעון :זה מה שאת אומרת .לא ,תגידי .אני לא יודע.
עדי ברמוחה :לא .אתה לא צריך להעלות ארנונה ואל תנפח לי כאלה הוצאות .הוצאות של חומרי
ניקוי ,הוצאות של חומרי יצירה .אתה גובה מראש על הקייטנה של יולי אוגוסט .אולי
הם לא רוצים את הקייטנה של יולי אוגוסט?
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חי אדיב:

מי שלא רוצה מקבל החזר.

עדי ברמוחה :אוי נו.
יגאל שמעון ... :אני נגד העלאת ארנונה.
אביבה גוטרמן :אבל עדי ,זה שני דברים.
יגאל הררי:

האמת ,האמת עדי ,זה לא מתאים לך,

אביבה גוטרמן :אני ,את אומרת ,את יודעת שזה עולה  500שקל .זה העלות ואת אומרת עכשיו
שהעירייה תכניס את היד לכיס.
עדי ברמוחה :אני,
אביבה גוטרמן :לא ,זה שני דברים.
עדי ברמוחה :אני אמרתי,
אביבה גוטרמן :אני יודעת ,אני יודעת כי אני ישבתי בהכנת היול"א הזה ,אני ישבתי .זה לא עלויות
כאלה ,עדי.
עדי ברמוחה :או קיי.
אביבה גוטרמן :עדי .זה הרבה יותר יקר.
עדי ברמוחה :אני מסכימה .אני מסכימה שזה הרבה יותר,
אביבה גוטרמן :אז זה שני דברים.
עדי ברמוחה :אני מסכימה שזה הרבה יותר יקר ,אבל אני,
אביבה גוטרמן :אז את אומרת פשוט,
יגאל שמעון :שתציע הצעה להעלות ארנונה .אין לי בעיה.
אביבה גוטרמן :את מציעה להוריד ל,500-
עדי ברמוחה :אני אראה לך מאיפה לקצץ,
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

או ,זה כל הכבוד .זו הצעה נכונה.

עדי ברמוחה :יגאל הררי.
יגאל הררי:

תבואי עם משהו ביד ,לא עם דמגוגיה ,לקצץ משם ,לקצץ מפה .מאיפה?

אמיר כוכבי :אבל ביחד איתך.
יגאל הררי:

מאיפה? אני רוצה שתראי לי ,כחבר מועצה,

עדי ברמוחה :אני אראה לך.
יגאל הררי:

מאיפה את רוצה שהוא יכניס את היד לכיס.

עדי ברמוחה :אנחנו בעוד שבועיים נדון על התקציב.
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יגאל הררי:

בארנק שלו יש  50שקל.

עדי ברמוחה :אנחנו בעוד שבועיים נדון על התקציב .יכול לספר לך הגזבר שאני ביקשתי את התקציב
של  2016ואני יראה לך מאיפה אתה יכול להוריד כסף,
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

יש לי שאלה .היא לא רוצה שנצביע איתה .עכשיו רק ...

עדי ברמוחה :לא,
יגאל הררי:

 ...בעוד שבועיים.

עדי ברמוחה :אתה הופך את זה לפופוליסטי,
יגאל שמעון :לא ,זה לא פופוליסטי.
יגאל הררי:

היא באה אומרת עכשיו ,אין לי כרגע להראות לכם,

עדי ברמוחה :אבל יש דיון .אם יגאל הררי מדבר אז יש דיון אז כל אחד ידבר.
יגאל שמעון :אני מדבר,
עדי ברמוחה :לא ,כי יגאל הררי מדבר ,רגע,
יגאל שמעון :אני מדבר בשם כל חברי הקואליציה.
עדי ברמוחה :אבל יגאל הררי מדבר .אם יגאל הררי מדבר יש זכות דיבור,
יגאל הררי:

אני נותן כיוון חדש.

יגאל שמעון :כל חברי הקואליציה ,תקשיבי,
עדי ברמוחה :אם יגאל הררי דיבר,
יגאל שמעון :לא נעלה ארנונה ,לא יעזור לאף אחד.
עדי ברמוחה :יש זכות לכל אחד מחברי המועצה,
יגאל שמעון :לא נעלה ארנונה.
עדי ברמוחה :וואו .וואו.
יגאל שמעון :ואת תדברי עכשיו ,לקחת ולהעלות ארנונה .זה לא יקרה.
עדי ברמוחה :תודה ,תודה .יגאל ,כאילו .משהו .אתה לא תעלה גם את הטייס האוטומטי ,נכון?
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :יגאל ,נכון .השנה הזאת לא תעלה ארנונה .כבר העלית.
יגאל הררי:

יגאל ,אל תעשה מכל דבר צחוק .היא תבוא בעוד שבועיים והיא תראה לנו  ...ובוא
נראה.

אמיר כוכבי :איפה התקציב? איפה תקציב העירייה? אנחנו נמצאים בסוף השבוע הראשון של
דצמבר .מה קרה? איפה התקציב?
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עדי ברמוחה :סיימת?
יגאל הררי:

אני לא.

אמיר כוכבי :יש בעיות בקואליציה? אין תקציב?
עדי ברמוחה :זה שאתה הופך כל דבר ,לבדיחה...
אמיר כוכבי :אין הסכמה לתקציב ,חי? מה ,איפה התקציב?
עדי ברמוחה :זה לא אומר שזה בדיחה .זה שלך לא מפריע,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :שתדע לך שיש אנשים עם שלושה ילדים שבשביל להכניס את הילדים לצהרון היא
צריכה לשלם  3,600שקלים.
יגאל הררי:

אני רוצה להגיד לך ,יגאל ,אני יכול לענות?

עדי ברמוחה :ניצה ,היות וכל אחד מחברי הקואליציה מדבר ,אני מבקשת רשות דיבור גם לשאר
החברים .יגאל ,מי מנהל את הישיבה? חי?
יגאל שמעון :אני פשוט,
יגאל הררי:

חי עסוק בלחשוב מאיפה לקחת את הכסף.

אמיר כוכבי :מה ,הסתכלת לראות אם הוא ...שמע?
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :או שהוא מגיב וכולם מגיבים ,אבל לדבר ,לתת לי את העשר דקות הוא לא נתן לי את
העשר דקות.
יגאל שמעון :כשאת מבקשת לעלות ארנונה
עדי ברמוחה :אני לא מבקשת.
יגאל שמעון :כולם קופצים.
חי אדיב:

בואי קחי את העשר דקות שלי.

יגאל שמעון :אז בואי ,תעצרי.
יגאל הררי:

את יודעת מה?

עדי ברמוחה :אז אני אמרתי לך .אני כבר הפסקתי לבקש.
יגאל הררי:

את יודעת מה? קחי גם את העשר דקות שלי.

עדי ברמוחה :מה אמרתי? אני לא מבקשת .אני,
יגאל שמעון :דורשת.
יגאל הררי:

דורשת.

עדי ברמוחה :יפה .אתה רואה?
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יגאל שמעון :אז אם את דורשת להעלות ארנונה,
עדי ברמוחה :כבר למדת .אתה יודע ,זה שיטה ,זה מנטרה .בסוף אתה תלמד את זה לבד .אני
דורשת ,כן.
יגאל שמעון :אנחנו נגד.
עדי ברמוחה :אני רוצה להגיד לך שהיום משפחה עם שלושה ילדים שצריכה להוציא  3,600שקל,
יגאל שמעון :יש מנגנון.
עדי ברמוחה :יגאל שמעון.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

לא נכון .מגישים בקשה ,יש מנגנון להנחות .יש מנגנון להנחות.

עדי ברמוחה :לא סיימתי את המשפט.
יגאל הררי:

יש מנגנון להנחות .יש ,יש .תבדקי.

עדי ברמוחה :כמה? כמה?
יגאל הררי:

זה הבעיה ,את רואה?

עדי ברמוחה :רגע ,רגע.
יגאל הררי:

לא .לא .יש מנגנון .למשל אצלי,

עדי ברמוחה :אתה שמעת כמה אמרתי,
יגאל הררי:

יש לי שני נכדים ,לא מקבל הנחות .יש מבחן הכנסה,

עדי ברמוחה :או קיי .אני לא רוצה מבחן הכנסה.
יגאל הררי:

מה זה לא? אז לכי לרווחה.

עדי ברמוחה :אני רוצה ,אני אומרת ש,
יגאל הררי:

יש מעון של הרווחה .יש נעמ"ת,

עדי ברמוחה :משפחה עם  3ילדים שצריכה לשלם  3,000שקלים על יול"א,
יגאל הררי:

אין דבר כזה.

אמיר כוכבי ... :כדי לתת,
יגאל הררי:

אין דבר כזה .זה מספרים מומצאים .אם היא מגישה בקשה אין דבר כזה.

עדי ברמוחה 1,180 :גובים על ילד ראשון.
יגאל הררי:

זה שלושה ילדים .תחליט.

עדי ברמוחה 1,180 :על ילד ראשון?
יגאל הררי:

את מדבר על שלושה או אחד?

עדי ברמוחה :כמה הנחה יש לילד שני?
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יגאל הררי:

אבל דיברת על שלושה.

עדי ברמוחה :אני אומרת ,שלושה ילדים זה ,3,000
יגאל הררי:

אבל יש מי שמגיש בקשה ומגיע לו .אם אישה מקבלת  4,000שקל ויש לה  3ילדים,

עדי ברמוחה :יגאל ,זה שאתה,
יגאל הררי:

תאמיני לי שיש מנגנון.

עדי ברמוחה :זה שאתה הופך כל נושא כזה כואב לבדיחה,
יגאל הררי:

לא ,אני לא ,זה לא נכון אבל.

עדי ברמוחה :זה לא אומר שזה בדיחה.
יגאל הררי:

אבל זה לא נכון .זה לא מה ,מה קשור עכשיו? את הופכת את זה כאילו שזה מצחיק.
אני מדבר ברצינות.

עדי ברמוחה :אתה מדבר ברצינות.
יגאל הררי:

יש מנגנון שמגן על אנשים כאלה אם המבחן הכנסה שלהם,

עדי ברמוחה :אבל אין מבחן הכנסה .אם את מרוויחה,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אני לא אמרתי מקרה כזה ,לא אמרתי מבחן הכנסה ,לא אמרתי אנשים שאין להם.
יגאל הררי:

אבל יש חוק.

משה חנוכה :טוב .אני אשיב לך.
עדי ברמוחה :אני לא מדברת על אנשים שאין להם כסף .אני מדברת על מישהי שיש לה כסף
ומרוויחה ,בסדר? ועדיין 3,000 ... ,שקל ,זו בעיה.
חי אדיב:

טוב ,חנוכה .לפני שאתה ,אני רוצה להתייחס למה שאת אומרת במשפט אחד או
שתיים אבל חנוכה שמופקד על חברת מוסדות הוא יכול לתת תשובה,

עדי ברמוחה :חברה לחינוך ,לא חברה למוסדות.
חי אדיב:

בשם כולנו .חברת מוסדות היא חברה לחינוך,

משה חנוכה :לקידום החינוך.
חי אדיב:

ותרבות פנאי של הוד השרון והוא עושה עבודה יפה ובהזדמנות זו להגיד לו תודה רבה.
הלאה .לגבי נושא היול"א .גם לי יש נכדים ביול"א וגם אני רוצה שיהיה זול וגם אני
רוצה שיהיה איכותי .אני לא רוצה שיורידו להם חוגים ,אני רוצה שיהיה להם את
הכול הכי טוב שאפשר והדילמה בין להוריד להם ובין להעלות להם היא לא פשוטה
וגם הצוות המקצועי קיבל הנחייה כולל חנוכה לבחון חלופות מה אפשר עוד לקצץ
בצורה כזו או אחרת.
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עדי ברמוחה :לא ,אני לא אמרתי לקצץ.
חי אדיב:

רק רגע,

עדי ברמוחה :עד עכשיו היית בסדר .דיברנו באותה שפה.
חי אדיב:

לקצץ ,להתייעל ,מה שאת רוצה .רק רגע ,תשמעי את המשפט .לא הפרעתי לך ,דיברת
עשר דקות,

עדי ברמוחה :לא .החברים שלך הפריעו לי.
חי אדיב:

הלאה.

יגאל הררי:

אני לא חבר שלו.

חי אדיב:

יחד עם זאת,

עדי ברמוחה :מבחינתי זה אותו דבר .מה אתה אומר.
יגאל הררי:

אני לא חבר שלו.

חי אדיב:

אני רוצה שלנכד שלי ולכל ילד בהוד השרון יהיה את המיטב .מצד שני ,לעשות מאמץ
גדול באמת להתייעל ,אז אם אני הייתי פופוליסט ומוריד מאה או מאתיים שקל או
 500שקל אז לא הייתי מקצץ בשטחים משותפים שעשיתם מהומה ללא מאומה וכנרת
הובילה את הפרויקט יחד איתנו ,עם כל חברי הקואליציה פה ,וקיצצנו בזה .את יודעת
כמה עלה לקופת העירייה רק מנה ראשונה? מיליון וחצי .והדרך ,ברגע שזה יתחשב
בכל הבתים אולי יקצצו לנו עוד כמה מיליונים ,אז המיליונים האלה חזרו לתושבים.

עדי ברמוחה :כמה נכנס?
חי אדיב:

אז לא חוכמה להגיד,

עדי ברמוחה :הוספת עוד שטחים משותפים,
חי אדיב:

אז אם אני פופוליסט הייתי אומר לך בחצי מיליון שקל .אף רשות,

אמיר כוכבי :הרגע העבירו בדיעבד עוד מיליון לקבלן .זה בסדר.
חי אדיב:

בסביבתנו לא גובה ...500

עדי ברמוחה :יש פה בעיה.
חי אדיב:

לכן ,לכן ,רק רגע .אני מדבר במאקרו,

עדי ברמוחה :אבל יש פה בעיה במשפט שאמרת.
חי אדיב:

זה התשובה.

עדי ברמוחה :אתה אומר שירד לך ההכנסה משטחים משותפים בגלל שהורדת את התעריף ,הכול
טוב ויפה,
חי אדיב:

הבת שלי תשמח כשתשמע,
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עדי ברמוחה :אבל במקביל,
חי אדיב:

שעיריית הוד השרון הורידה כמה מאות אלפי שקלים,

עדי ברמוחה :התחלת לקחת מעוד דירות שטחים משותפים שלא לקחת לפני כן.
חי אדיב:

היא תשמח מאוד.

עדי ברמוחה :אז איפה הכסף הזה?
חי אדיב:

אבל צריך להיות מאוזן ,צריך להיות חכם .גם לנהל את העיר ,לתת שירותים בכל
המובנים,

עדי ברמוחה :בוא ,תרים את,...
חי אדיב:

מצד שני,

עדי ברמוחה :תרים את הכפפה כמדיניות ותגיד אני רוצה להיות החלוץ,
חי אדיב:

המדיניות היא אי אפשר להוריד ארנונה ,להוריד פה ,להוריד,

עדי ברמוחה :אני לא דיברתי על להוריד ארנונה.
חי אדיב:

ולעשות הכול חינם .אי אפשר ,זה לא מעשי.

עדי ברמוחה :אמרתי ,תוביל מדיניות .תוביל מדיניות.
חי אדיב:

המדיניות היא ברורה ,זולה ,יעילה וטובה וכל השאר סיסמאות בחירות .הלאה,
חנוכה ,דבר.

עדי ברמוחה :אני ,זה לא סיסמה .זה סיסמת בחירות שלך אבל כנראה אתה לא תתמודד ולא תהיה,
חי אדיב:

אין בחירות היום .רק עוד שנתיים.

עדי ברמוחה :אני לא מחפש  ...בחירות אז מי שמחפש את הבחירות כרגע זה אתה ולא אני אבל
כנראה שאתה לא תתמודד או שלא תהיה,
משה חנוכה :טוב ,עדי,
עדי ברמוחה :או שלא תהיה אז זה לא מעניין אותך אבל עדיין אני אומרת,
חי אדיב:

עכשיו ,עכשיו,

עדי ברמוחה :אתה,
חי אדיב:

עכשיו ,לאור ההתייחסות המזלזלת שלך,

עדי ברמוחה :לא ,ממש לא.
חי אדיב:

אז לא מתייחס יותר .כל ה,...

עדי ברמוחה :לא התייחסות מזלזלת.
חי אדיב:

כל האמירות שלך מיותרות ,לא שוות מילה אחת .הכול פופוליסטי ואני לא מכיר ראש
עיר שגובה  500שקל ולא מעלה את הארנונה או עושה משהו אחר.
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עדי ברמוחה :אבל זה מה שאמרתי לך.
חי אדיב:

אז תפסיקי.

עדי ברמוחה :אתה לא מכיר אבל אתה תהיה החלוץ.
חי אדיב:

לא העלנו  3שנים את הארנונה,

יגאל הררי:

לא ,לא ,לא .אתה טועה,

חי אדיב:

קיצצנו התייעלנו...

יגאל הררי:

אתה טועה ,אתה צריך להיות החלוץ.

חי אדיב:

היינו חלוצים,

יגאל הררי:

כשאנחנו נפשוט רגל,

חי אדיב:

בשטח ,בשטחים הנוספים היינו חלוצים בארץ והיום כל הארץ עושה אותו דבר מה
שביקשנו אז תכבדי גם את זה .קדימה ,חנוכה .האחריות שלך כיו"ר מוסדות חינוך,

עדי ברמוחה :מי שמכבד בינתיים זה אני .אתה לא מכבד את מה שאני אמרתי כי אתה לא מקשיב
לי.
משה חנוכה :טוב.
עדי ברמוחה :לא הקשבת לכל מה שאמרתי,
(מדברים יחד)
חי אדיב:

הורדתי את האוזניות ,לא מקשיב.

עדי ברמוחה :אם ענית לי ככה סימן שבאמת לא הקשבת.
משה חנוכה :טוב ,עדי ,תקשיבי רגע.
חי אדיב:

אני מוכן להקשיב כשמדברים בהיגיון ובשכל ישר .קדימה.

אמיר כוכבי :חברת המועצה עדי ברמוחה.
משה חנוכה :חברת המועצה ברמוחה הנכבדה .באמת הלכנו לכנסת ורצינו להציג את הנתונים
האמיתיים מאחורי הסכומים שמשלמים ההורים על הצהרונים ,ועשינו עבודת הכנה
רצינית .להגיד שאנחנו סימנו מטרה ואחריה נתנו סכומים ,זה לא רציני כי אנשי
המקצוע בחברה באמת נתנו את המספרים ואני חייב להגיד שגם ראשי רשויות ונציגים
של עיריות גבעתיים ,אור יהודה ,גני תקווה ,הרצליה ,שהיו שם ,דיברו על אותם
מספרים ,פחות או יותר .לכן הטענה כאילו,
חי אדיב:

אגב ,הם גובים יותר.

משה חנוכה :חלקם כן ,חלקם אההה,
עדי ברמוחה :לא .מי גובה יותר?
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חי אדיב:

אחד יותר ,אחד פחות ,אבל זה,

עדי ברמוחה :אחד.
חי אדיב:

אבל זה בסכומים של,

אמיר כוכבי :אחד יותר 254 ,פחות.
עדי ברמוחה :בדיוק .אנחנו  256רשויות.
משה חנוכה :אני שאלתי ,מעבר לטענה כלפי כל מיני חברי כנסת ציניים שבצד אחד מדברים על
הצורך להקל על ההורים ובצד השני מבטלים את מימוש חוק יום לימודים ארוך גם
הצגתי את הנתונים האמיתיים שהוצגו גם בעיתונות ,בשקיפות מלאה לכל מי שרוצה
לראות אותם .טבלה.
עדי ברמוחה :ראיתי אותה.
משה חנוכה :יפה.
עדי ברמוחה :משם הוצאתי את זה.
משה חנוכה :בטבלה הזאת אפשר ללמוד דבר אחד בהנחה שאני לא משקר ואת לא משקרת ,בסדר.
אפשר ללמוד שההוצאות המרכזיות בצהרון הם עבור הזנה 250 ,שקלים בחודש ,אם
לוקחים את מחיר המנה שזה  12.5שקלים כפול  20יום זה  250שקל בחודש ,רק
האוכל .בנוסף ,עלות הצוותים שזה  485שקלים .לדוגמה ,לגננת אנחנו משלמים 75
שקלים עלות מעביד .גננת .איפה השלוש סייעות בגנים טרום טרום ואיפה כל הצוותים
שאנחנו רוצים להביא צוותים איכותיים? רק עלות הצוותים בממוצע  485שקלים .רק
צוותים .אם ניקח רק את הנתונים של צוות והזנה ,אנחנו כבר נחרוג מהסכום של
ההצעה,
עדי ברמוחה :תכסה את זה עם ה 500-שקלים.
משה חנוכה :נחרוג מהסכום של ההצעה שלך ושל חבר המועצה דואני .בנוסף לשמירה שאנחנו
מדברים עליה ,זו שמירה שלא כלולה באגרת השמירה כי היא בשעות ,שנייה ,שלגביהן
אגרת השמירה לא כוללת .סיירת אופנוענים ובנוסף שומרים.
עדי ברמוחה :אתה לא הקשבת אז למה שאמרתי אם אתה עונה לי ככה.
משה חנוכה :רגע ,אבל אני הפרעתי לך ,עדי?
עדי ברמוחה :אין ,אתה לא הקשבת לאף מילה.
אמיר כוכבי :לא הבנתי .אגרת השמירה זה לשעות ספציפיות?
משה חנוכה :לא ,אגרת השמירה ,אפשר מחר בבוקר להחליט שאנחנו לא נותנים את סיירת
האבטחה של מוסדות החינוך או,
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יגאל הררי:

לא ,זה לא מה שהיא אומרת.

משה חנוכה :שנייה ,רגע יגאל.
יגאל הררי:

חנוכה ,חבר המועצה חנוכה.

משה חנוכה :שנייה,
עדי ברמוחה :אבל יגאל ,מנסים לתאר פה איזשהו,
אביבה גוטרמן :היא אמה למה לוקחים על שמירה כשאנחנו משלמים על שמירה.
משה חנוכה :אבל אביבה ,אין בעיה,
עדי ברמוחה :זה  62שקלים לוקחים.
אביבה גוטרמן :זה כן לוקחים כסף,
(מדברים יחד)
משה חנוכה :אבל אביבה ,זה שמירה ,זה שומרים,
יגאל שמעון :זה בוקר וזה,
משה חנוכה :נכון .זה שומרים שיושבים בגנים ובמוקדים מסוימים .אפשר מחר לוותר ולהגיד אנחנו
לא צריכים .מספיק הסיירת ,האבטחה שבעבורה משלמים אגרת שמירה ולא יהיה
שומרים בגנים האלה .זה יוזיל באמת בלמעלה ממיליון שקל בשנה .אפשר לעשות את
זה אבל אנחנו לא נעשה.
עדי ברמוחה :אני לא ביקשתי ממך להוזיל את זה .אבל אתה לא מבין ,אתה לא הבנת .אני רק,
יגאל הררי:

חבר המועצה חנוכה ,היא אומרת,

עדי ברמוחה :תיקח בעלות של  ,1,400 ,1,200אין לי בעיה.
יגאל הררי:

 500שקל ועוד  700שקל שחי יכניס ליד שלו ,לכיס.

משה חנוכה :הבנתי ,בסדר.
יגאל הררי:

לכיס .אבל חי עכשיו הכניס את היד לכיס ,התייעץ עם הגזבר .תקשיב ,בזמן שאנחנו
מדברים.

חי אדיב:

יגאל,

יגאל הררי:

הוא התייעץ עם הגזבר,

חי אדיב:

אין לי כלום בכיס .ריק.

יגאל הררי:

הגזבר אמר לו תקשיב ,אני לא נותן לך אפילו אגורה .אין לי מאיפה.

עדי ברמוחה :זה באמת היה עכשיו הצגה כמו,
יגאל הררי:

אני מעניין אותי לדעת מאיפה תביאי  700אלף שקל.

עדי ברמוחה :אוי ,נו בחייך ,יגאל.
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משה חנוכה :אבל אני בא ואומר ,עדי תקשיבי רגע.
עדי ברמוחה :זה גם לא ,700
משה חנוכה :קודם כל ,לגבי ההצעה שלך להפריד את הקייטנה ,זה הצעה שהיא לגיטימית .אפשר
שנה הבאה להגיד אנחנו גובים  1,080ולא  1,180ומי שרוצה קייטנה שישלם קייטנה
בנפרד .יודעת מה? נעשה את זה.
עדי ברמוחה :אבל משה ,אתה לא עונה,
משה חנוכה :לא ,כי את דיברת על קייטנה ,על מי שלא רוצה .אבל אני בא ואומר ,בשורה התחתונה,
שנייה .קל לבוא ולהגיד תביאו עכשיו,
עדי ברמוחה :אתה מתמחר ריביות של בנק?
משה חנוכה :עמלות בנקאיות.
עדי ברמוחה :עמלות בנקאיות,
משה חנוכה :כן ,כמו שכולם מתמחרים את זה ,ודאי.
עדי ברמוחה :נו ,נו ,באמת.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :את יודעת כמה הם תמחרו את זה לילד? את יודעת?
משה חנוכה :בקיצור ,עדי ,בשורה התחתונה,
אביבה גוטרמן :אני יודעת שעשינו מחיר,
מדברים יחד
משה חנוכה :אני מציע,
עדי ברמוחה 15 :שקלים לילד .זה  24אלף שקל בחודש.
משה חנוכה :נכון .זה אחוז ,אם את טיפה מנהלת מערכות וגובה כספים מאנשים זה עולה כסף ,מה
לעשות .אז אני בא ואומר תראי ,אני יכול להבטיח לך שמההכנסות האלה נבחרי
הציבור ואני לא מקבלים שקל .אנחנו עושים את זה כי אנחנו מאמינים שזה חשוב
ואנחנו שוב,
עדי ברמוחה :אם אתה מאמין שזה חשוב,
משה חנוכה :אני מאמין שזה חשוב,
עדי ברמוחה :תוביל אתה מדיניות,
משה חנוכה :בסדר .אנחנו מאמינים שזה חשוב,
עדי ברמוחה :תרים אתה את הכפפה ותוביל מדיניות,
משה חנוכה :בסדר.
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עדי ברמוחה :של הורדת העלות,
משה חנוכה :בשורה התחתונה,
עדי ברמוחה :לצהרונים בשנה הבאה,
משה חנוכה :אני יכול להוריד לך שאין הורה בהוד השרון שרוצה לשלוח את בנו לצהרון ולא ישלח
אותו מסיבה כלכלית.
עדי ברמוחה :אני לא דיברתי אבל על זה .לא דיברתי על בעיות כלכליות .חיים שאבי ,לא דיברתי על
בעיות כלכליות ואל תכניסו לי מילים לפה .זה לא מה שאמרתי.
אמיר כוכבי :רגע .אני רק שאלה ,בגלל שהיה פה דיון וזה ,על כמה חוגים ההורים משלמים היום?
משה חנוכה :שתיים.
אמיר כוכבי :שניים .שזה ירידה משנה שעברה.
משה חנוכה :זה ירידה משנה שעברה.
עדי ברמוחה :כן ,היו שלושה.
אמיר כוכבי :כן ,היו שלושה חוגים.
עדי ברמוחה :היו שלושה חוגים,
אמיר כוכבי :זאת אומרת המחיר עלה ,השירות פחת.
משה חנוכה :לא פחת כי אנחנו ממנים סייעות לילדים עם אלרגיה ב 800-אלף שקל,
אמיר כוכבי :סליחה .השירות הספציפי הזה,
משה חנוכה :ירדו ,ירד חוג אחד משנה שעברה.
חיים שאבי :לא ירד .יש שני חוגים מקצועיים ויש חוג אחד על ידי הצוות.
עדי ברמוחה :יש חוגים ויש הפעלה.
חיים שאבי :יש חוגים,
משה חנוכה :הפעלה זה דברים שונים.
עדי ברמוחה :בסדר ,משה ,אין לי בעיה שלכל מרכיב פה תוסיף  10שקלים .העניין הוא,
יגאל שמעון :או קיי ,תודה .תודה לכם,
עדי ברמוחה :העניין הוא להכניס את זה כמדיניות,
אביבה גוטרמן :עדי ,עדי רק לי יש רק בעיה אחת ,כי ההצעה שלך אני אפילו לא יכולה להצביע בעדה
ולהיות איתך מסיבה פשוטה .כי את אומרת ,זה את יכולה להוכיח שזה עולה ,500
יגאל הררי:

היא לא הוכיחה כלום.

אביבה גוטרמן :רגע .אני קוראת .כתוב ,אבל היא אמרה אני יכולה להוכיח גם שזה עולה ככה.
יגאל הררי:

אה.
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אביבה גוטרמן :ומצד שני את אומרת לא ,לא התכוונתי לזה .התכוונתי את ההפרש העירייה תשלם.
זה שתי הצעות שונות.
עדי ברמוחה :אני לא אמרתי ,אני ביקשתי להוריד,
משה חנוכה :זה היה לפני שהראינו את הנתונים .עכשיו היא ראתה את הנתונים אז היא הבינה,
עדי ברמוחה :לא נכון.
משה חנוכה :שזה פופוליזם.
עדי ברמוחה :לא נכון .תקרא מה אני ביקשתי.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :לא ,אני ניסחתי את זה ואני ביקשתי,
יגאל שמעון :אתם לא מתואמים? נדב ו,
עדי ברמוחה :אני מתואמת עם עצמי נהדר.
יגאל הררי:

מה קשור נדב לדרך העיר ו,

עדי ברמוחה :אני מתואמת עם עצמי נהדר .אני שמחה שכל דבר אתם הופכים לבדיחה אבל זה לא
בדיחה,
יגאל הררי:

זה לא בדיחה.

עדי ברמוחה :ואני בסך הכול ביקשתי,
יגאל הררי:

אני הבנתי אותך הכי טוב מכולם,

עדי ברמוחה :מועצת העיר מחליטה להפחית את גובה התשלום לצהרונים בגני הילדים ובתי הספר
לסכום של  500שקלים לחודש.
יגאל הררי:

יפה.

עדי ברמוחה :זה מה ביקשנו.
יגאל שמעון :עדי ,אני פשוט,
עדי ברמוחה :לא ביקשתי בעקבות עלות ,לא ביקשתי .ביקשתי שזה יכנס ואני הסברתי את זה,
אמיר כוכבי :יגאל ,אם אתה לא עושה הצבעה אז יש דיון ואז גם אני רוצה,
עדי ברמוחה :וביקשתי שזה יכנס כמדיניות.
יגאל שמעון :או קיי ,תודה.
ניצה משה:

אני מעלה להצבעה.

יגאל הררי:

אני בעד ההצעה שלה ,רגע ,אני בעד ההצעה שלה עם להוסיף סעיף אחד שהיא תסמן
מאיפה לקחת את הכסף.

ניצה משה:

יגאל,
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עדי ברמוחה :אני אסמן לך.
חי אדיב:

ארנונה.

ניצה משה:

מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת ,חנוכה,
תקווה ,יואב ,יגאל ,אופיר .מי בעד לכלול את הנושא בסדר היום?

יגאל שמעון :להעלות ארנונה.
ניצה משה:

עדי ,אמיר ואביבה .ההצעה נדחתה.

הצבעה:
 9בעד שלא לכלול את הנושא :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה,
תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל.
 3בעד לכלול את הנושא :עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ואמיר כוכבי.
החלטה מס' :224/16
מועצת העירייה מחליטה שלא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה
ומר נדב דואני "הפחתת התשלום לצהרוני הילדים"
======================================================
הצעה לסדר של חברי המועצה הגברת עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום " – 9.10.2016שימוש חינם
במתקני הספורטק
ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה ,הצעה לסדר של חברי המועצה עדי ברמוחה ונדב דואני,

אמיר כוכבי :אפילו בנושא שאתה בטוח בו בצדקתך .סליחה ,לא אתה ,אתה,
ניצה משה:

שימוש חינם במתקני הספורטק,

אמיר כוכבי :אפילו בזה אתה לא מאפשר דיון .זה כמה אתה מפחד לנהל את העיר הזאת.
ניצה משה:

מועצת העיר,

חי אדיב:

חצי שעה,

אמיר כוכבי :לא ,אני דיברתי חצי שעה? מילה לא אמרתי .שאלתי שאלה.
יגאל שמעון :תודה ,אמיר.
ניצה משה:

מועצת העיר הוד השרון תאשר שימוש חינם לתושבי העיר הוד השרון במתקני
הספורטק,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :אבל זה כבר היה .למה הבאתם את זה עוד פעם?
אמיר כוכבי :אבל זו פחדנות.
יגאל שמעון :אבל זה כבר היה ,איך אנחנו,
ניצה משה:

היה על,
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יגאל שמעון ... :נכון .למה הבאתם את זה עוד פעם?
חי אדיב:

הלאה.

עדי ברמוחה :לא ,אני לא .מה זה ממחזרים?
יגאל שמעון :אבל זה היה בישיבה הקודמת.
עדי ברמוחה :זה הצעה שלי הייתה?
יגאל שמעון :והחלטנו להעביר את זה לוועדת ספורט.
חיים שאבי :זה יעלה בוועדת ספורט.
עדי ברמוחה :הצעה שלי?
חיים שאבי :לא ,לא .זה יעלה בוועדת הספורט.
עדי ברמוחה :תענה לי ,זו הצעה שלי?
יגאל שמעון :לא ,זה לא משנה,
עדי ברמוחה :זה הצעה של החבר שלך.
חיים שאבי :זה יעלה בוועדת ספורט.
(מדברים יחד)
ניצה משה:

זה בסדר יום כי זאת הייתה ההצעה שלה וזה לא בדיוק בדיוק את אותה הצעה .הם
דיברו גם על אולמות...

יגאל הררי:

אין בעיה ,בואו נתקדם .לא צריך,

(מדברים יחד)
יגאל שמעון :עדי ,אבל אנחנו מעבירים את זה,
חיים שאבי:

אנחנו מבקשים שלא לדון בזה.

עדי ברמוחה :אני ברשותכם ,רגע .אני רוצה להגיד רגע משהו קצר מאוד .שנייה ,שנייה .אני רוצה
משהו קצר מאוד ,ברשותך .אחרי שהעליתי את ההצעה לסדר הייתה לי שיחה עם
איציק בן דור שהוא נתן לי הסבר ,דרך אגב ,חיוב עתידי ,לא על ידי .הוא נתן לי הסבר
לגבי הצעת הה חלטה שלי ואם תתנו לו רשות דיבור אז זה יהיה נחמד שהוא יגיד מה
ש..,
אביבה גוטרמן :אני בעד.
יגאל שמעון :או קיי .זה מספק אותך מה שהוא יגיד?
עדי ברמוחה :כן.
אביבה גוטרמן :כן ,כן .אני רוצה לשמוע את איציק.
יגאל הררי:

רגע ,שיעמוד איציק.
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איציק בן דור :טוב ,אז קודם כל בספורטק,
עדי ברמוחה :כן ,כי יש פה איזושהי אי הבנה ו,
יגאל שמעון :אין בעיה.
איציק בן דור :הספורטק פתוח ללא תשלום לילדים וחיילים ,ילדים עד גיל  18ונוער עד גיל 18
כאילו ,לכל שעות היום .במידה ואין אנשים ששכרו את המגרש.
עדי ברמוחה :מגרש כדורגל.
איציק בן דור :אם באה קבוצה ,משלמת ,קבוצת מבוגרים ורוצה את היום ואת השעה שישמרו לה,
אז על זה היא צריכה לשלם .הילדים עד שעה  7בערב יכולים לשחק באופן חופשי
במגרשים .אחרי  7בערב אם המגרש תפוס על ידי קבוצה כזאת או אחרת הם יכולים
להשתמש בכל המתקנים בחינם.
אמיר כוכבי :ואם הם משחקים בשמונה ,המגרש לא תפוס ,אבל פתאום מגיעים אנשים?
איציק בן דור :אם המגרש לא תפוס  ,קיבל ממני מנהל האחראי על הספורטק כשבאה אליו קבוצת
ילדים הוא מכניס אותם למגרשים.
אמיר כוכבי :לא ,הם התחילו לשחק לפני  ,7המגרש לא תפוס ,הם ממשיכים לשחק,
איציק בן דור :אז הם ישחקו עד השעה,
אמיר כוכבי :אבל אז מגיעים אנשים שרוצים לשלם.
איציק בן דור :הם ישחקו עד השעה של אנשים,
חיים שאבי :לא רוצים ,הם מזמינים מראש.
עדי ברמוחה :שהזמינו מראש.
איציק בן דור :שהזמינו את המגרש מראש ושילמו עליו.
אמיר כוכבי :לא הזמנתי .עכשיו אני הולך,
אביבה גוטרמן :אין דבר כזה אבל ,אתה צריך מראש.
יגאל שמעון :עד  7אתה צריך.
אמיר כוכבי :אה ,אין במקום?
יגאל שמעון :או קיי ,תודה .זה מספק אותך?
עדי ברמוחה :כן.
יגאל שמעון :תודה רבה .נעבור,
עדי ברמוחה :אני חייבת להגיד משהו .שפעם ראשונה שהעליתי הצעה לסדר והייתה לי שיחה אחרי
ההצעה לסדר עם איציק ותודה רבה.
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======================================================
לא התקיימה הצבעה.
ההצעה לסדר של חברי המועצה הגב' עדי ברמוחה ומר נדב דואני:שימוש חינם במתקני
הספורטק ירדה מסדר היום לאחר מתן הסבר של מנהל רשות הספורט לגב' ברמוחה.
========================================================
ניצה משה:

אני עוברת להצעה הבאה.

(מדברים יחד)
ניצה משה:

הצעה של שלושה חברי מועצה ,של עדי ברמוחה ,אביבה גוטרמן ונדב דואני.
אז אולי פה נעלה ושם נוריד .מה את אומרת?

חי אדיב:

דרך אגב ,יש רשויות שגובות כסף.

יגאל הררי:

לא ,לא .נגמר  .חי ,אתה עוד בהצעה הקודמת.

חי אדיב:

אין גבול ,עדי.

עדי ברמוחה :לא ,יש ,יש ,יש.
חי אדיב:

תודה רבה איציק.

עדי ברמוחה :יש.
ניצה משה:

החזרת ניהול,

יגאל הררי:

רגע ,רגע.

ניצה משה:

מה?

יגאל הררי:

תקריאי את הסיעה החדשה ,מי מציע?

אביבה גוטרמן :זה לא סיעה.
ניצה משה:

אלה שלושה חברי מועצה.

דוברת:

מה את נופלת לזה?

עדי ברמוחה :תני לו ,תני לו.
(מדברים יחד)
הצעה לסדר של חברי המועצה הגברת עדי ברמוחה ומר נדב דואני מיום " – 21.11.16החזרת ניהול
ותפעול יול"א לידי העירייה"
ניצה משה:

החזרת ניהול ותפעול יול"א לידי העירייה .החל משנת הלימודים תשע"ח עיריית הוד
השרון תחזיר את ניהול הפעלה ותפעול היול"א לידיה.

יגאל שמעון :משה.
משה חנוכה :אני לא .העירייה שתשיב ,זה להחזיר לעירייה ,זה לא,
אביבה גוטרמן :אני רוצה להגיד משהו בעניין הזה.
ניצה משה:

קודם כל ביקשו פה שלא,

עדי ברמוחה :לא חשבנו לרגע.
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אמיר כוכבי :לא יכול להיות .באמת? לא לדון.
ניצה משה:

רגע ,את יכולה לדבר ,אביבה יש לך ולעדי לכול אחת  5דקות.

עדי ברמוחה :יש לנו עשר דקות.
אביבה גוטרמן :אל תדונו ,בסדר .בואו תראו .אני רוצה משהו .זה באמת ,את היול"א אני מכירה
נורא טוב כי הייתי שותפה להקמתה ,להקמתו של הפרויקט הזה.
יגאל הררי:

חזרת  4שנים אחורה?

אביבה גוטרמן :זה בא ,עוד פעם ,אני חוזרת על זה .זה בא באמת ממקום נהדר של החשיבה לתת
פרויקט כזה והוא טוב .כחינוכי,
חי אדיב:

הזדמנות להגיד לך תודה.

אביבה גוטרמן :מצוין .זה היה ,אני ,תודה לצוות שלך שהוא צוות נפלא של החינוך .הם עשו עבודה
נהדרת כשכל הכוונה הייתה לתת מענה טוב ,איכותי .אגב ,הסיפור הזה של הקייטנה
בסוף על ידי הוא נכון כי במקום לשלם בסוף השנה סכום כאילו לחודש היה מחשבה
לתת כל חודש שזה,
משה חנוכה :שנה הבאה נשנה את זה לבקשת עדי.
אביבה גוטרמן :לא ,חבל .אני חושבת שזה נכון ,ויש להם קייטנה בקיץ .זה חלק היה הרעיון הזה .לא
להכביד בקיץ כשיש הרבה הוצאות .עכשיו ,מה אני אומרת? תראו .שתי ,הייתה לזה
מטרה .הרי כשבאו מחלקת החינוך ,זה ,שוב אני חוזרת על זה .זו עבודה שנעשתה ללא
תשלום על ידי אנשי החינוך שרצו והסכימו לעשות את זה ,כשהם חשבו דבר אחד.
הכסף שנכנס מהיול"א ויש כסף ,או קיי? הוא חוזר חזרה ,חוץ מהתשלומים שנעשים
שצריך למשכורות וכו'  ,כל השאר חוזר ,מה שנשאר כסף ונשאר ,חוזר חזרה לגני
הילדים .חי .עכשיו ,למה זה טוב שזה חוזר לגני הילדים? אפילו אתה רואה הקיץ מה
קרה? אנשים קיטרו ,הגני ילדים ,שיפוצים ,לא היה מספיק כסף ,לא עשו .אני אומרת,
אפילו בשביל הדבר הזה ,ברגע שכסף יש לך .יש כסף מהיול"א לשפץ ,לסדר .בלאי של
כל מיני דברים ,משחקים וכו'  ,שהיום הגננות שומרות על זה .שומרות מאוד שלא יגעו
בזה ובצדק.
חי אדיב:

השאיפה שלנו שהגננות,

אביבה גוטרמן :לא מעניין אותם.
חי אדיב:

בפועל יהיו ביול"א.

אביבה גוטרמן :כן.
חי אדיב:

זה השאיפה .אבל זה תהליך ארוך.
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אביבה גוטרמן :גם זה ,זה שאיפה נכונה .וגם הקטע הזה שהם יוכלו לשחק במתקנים ,לשחק
במשחקים .למה? כי כשיש בלאי הכסף חוזר .קונים ועושים מבלי להיות מוגבלים .זה
היה הרעיון ולכן מחלקת החינוך עשתה את זה באהבה .אני לא באה בטענה עכשיו נגד
חברת המוסדות.
יגאל הררי:

אל תפחדי לבוא בטענות.

אביבה גוטרמן :אלף ,אני לא מפחדת ואתה יודע שאני לא מדברת מפחד .אני מדברת מהסבר הגיוני
שנראה לי .אני אומרת ,זה בסדר גמור כי אפשר להמשיך איתם וחייבים .כי אי אפשר
להעסיק את העובדים ,זה רק בצורה אחרת ודרך חברת מוסדות אפשר להעסיק אותם.
אז זה בסדר ,גם משלמים עבור ועוד אחוז למוסדות .אין לי בעיה עם זה .אבל אני בעד
שהכסף ,קודם כל ההיבט החינוכי שהוא נשאר בידי מחלקת החינוך שלך ,שהיא
מצוינת .יש לך מחלקת חינוך טובה .זה אני תמיד אומר את זה ואומרת ואומר,
ואנשים טובים יש שם שהם עשו עבודה מאהבה גדולה ועם המון מקצועיות ואני
חושבת שצריך לחזור אלף ,מהסיבה הזו שאני מאמינה ביכולת שלהם לתת באמת
הרבה יותר איכותי ,יותר טוב ,אבל אחת הסיבות שבעיניי באמת באמת הרבה יותר
משמעותית וזה גם אינטרס שלך זה צריך להיות .שכסף חוזר לגנים הללו וזה חוסך גם
לעירייה כי אפשר בזה לשפץ ולסדר ולקנות משחקים ולתחזק .זה הרעיון היה ואני
חושבת שצריך להחזיר את זה בגלל זה ולא משום סיבה אחרת שחלילה כאילו לחשוב
שאני נגד או משהו .באמת ,אלה שתי הסיבות שבעיניי בגללם זו סיבה לחשוב על
הפעלה דרך העירייה.
חי אדיב:

או קיי.

עדי ברמוחה :אני ,אני רוצה להוסיף שבדיון שלנו בוועדת ביקורת זאת הייתה ההמלצה שלי ,זה לא
סוד.
משה חנוכה :מה את רוצה ,עדי?
עדי ברמוחה :לא ,יגאל התחיל עם פנטומימה אז חשבתי שהוא אלי,
יגאל שמעון :אני לא רוצה להפריע לך.
עדי ברמוחה :אה .תקשיב ,אתה ממש,
אביבה גוטרמן :עדי ,אל תתייחסי תדברי.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :בוועדת ביקורת ,הביקורת הייתה מאוד נוקבת וחד משמעית כלפי ההתנהלות של
היול"א .להגיד שלא היו תיקונים במהלך השנה האחרונה לפחות? היו תיקונים ,אבל
64

ישיבת מועצת העירייה מן המניין 7.12.16 – 21/16

עדיין אני מסכימה עם כל מה שאביבה אמרה ואני לא אשכח את היום הזה שהיה לי
ולאביבה דיון כשאני עוד הייתי חברת דירקטוריון בחברת מוסדות שנקראה אז חברת
מוסדות והיא הסבירה לי למה היול"א צריכה להישאר בידיים של העירייה .העירייה
מתפעלת את היול"א כעקרון .חברת מוסדות משמשת רק כחברת כוח אדם ,כצינור,
וזה לא נכון לעשות את זה .גם כל הכסף,
יגאל הררי:

מעניין שלא ידעתי שאת חברת דירקטוריון ברצינות.

עדי ברמוחה :יחזור אחר כך,
אביבה גוטרמן :היא הייתה,
עדי ברמוחה :לעירייה.
יגאל הררי:

היא הייתה ברשימה של חי אדיב...

עדי ברמוחה :ובמקביל זה יחזור גם לילדים שלנו .זה חייב לחזור לניהול ,יגאל הררי,
אביבה גוטרמן :דברים משתנים,
עדי ברמוחה :אין לך כבוד לבני אדם?
 : 19:35חבר מועצת העירייה מר אביאל אברמוביץ מצטרף לישיבת המועצה.
(מדברים יחד)
אביבה גוטרמן :נודניק.
יגאל הררי:

אני מופתע מהיושר וההגינות.

אביבה גוטרמן :אתה הכי קיצוני פה מכולם.
יגאל הררי:

אני מופתע מהיושר וההגינות,

אביבה גוטרמן :קיצוני בהתנהלות שלך ,אני מתכוונת .בין מה שהיית לבין מה שאתה היום .זה כן
אפשרי?
יגאל הררי:

אני רוצה להגיד,

עדי ברמוחה :איך אתה אוהב להיות ליצן החצר ותמיד הילד המופרע,
יגאל הררי:

אני מוכן באמת עכשיו,

עדי ברמוחה :ואם אתה חושב שזה מכבד אותך אז אתה טועה.
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

אני אגיד ,אני חייב לענות רק במילה,

עדי ברמוחה :לא ,אני לא סיימתי אז אל תענה לי .וחוץ מזה התשובה שלך לא מעניינת אותי.
יגאל הררי:

 ...היא מבקרת גוף שהיא הייתה חברה בו,

עדי ברמוחה :יגאל הררי ,לא מעניינת אותי התשובה שלך.
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יגאל הררי:

כשהיא הייתה חברה בגוף היא לא דיברה על הגוף הזה ככה .עכשיו אני מאוד מופתע
שהיא בכלל הייתה בדירקטוריון,

חיים שאבי :יגאל אתה מפריע.
מדברים יחד
עדי ברמוחה :אני רוצה להגיד שזה לא בסדר,
יגאל הררי:

וזו אותה התנהלות ,לא השתנה כלום.

עדי ברמוחה :שיגאל הררי משתתף בדיון ואתם לא מעלים את זה לדיון של כלל חברי המועצה .אולי
יש לעוד מישהו משהו להגיד ,כי יגאל הררי הוא בתור ליצן נחמד אבל בזה זה נגמר.
אני אומרת שההמלצה שלי ,בהמלצה שלי כשהיה את הדיון בוועדת הביקורת גם חברי
הקואליציה שיושבים בוועדת הביקורת די הבינו מה עומד מאחורי זה .אומנם אנחנו
קואליציה אבל אני חושבת שיעשה נכון ראש העיר אם יחליט להעביר את זה בחזרה
לידיים של עיריית הוד השרון .גם ככה העירייה מנהלת את זה אז שהכסף יכנס
לעיריית הוד השרון ואז הוא בטוח יושקע בילדים שלנו .ואז גם תוכל להוריד את
המחיר של הצהרונים .הנה.
יגאל שמעון :תודה .ולא להעלות ארנונה.
עדי ברמוחה :יהיה לך כסף .לא להעלות ארנונה.
חי אדיב:

אני רוצה,

עדי ברמוחה :גם לא להעלות את הטייס האוטומטי בארנונה .כשאתה אומר לא להעלות ארנונה זה
לא,
חיים שאבי :אני מעלה את זה להצבעה.
חי אדיב:

קצר,

עדי ברמוחה :גם לא הטייס האוטומטי.
חי אדיב:

מילה אחת .אני רוצה...

עדי ברמוחה :והנה כסף בשבילך על הצהרונים.
חי אדיב:

קודם כל אני מודה לך על הברכות לאגף החינוך ,על המחמאות לאגף החינוך כדי
להעביר את יול"א לשם ,אחד .שתיים ,הוד השרון לפני יותר מעשור הייתה  30אלף
איש ,היום היא  60והיא צועדת בצעדי ענק בגלל הגירה חיובית וטובה וצריך להיערך
לכך .ולכן גם חיזקנו את מוסדות חינוך ושדרגנו את מוסדות חינוך בשנים האחרונות
והיא בהחלט חברה שצריכה לתת לנו שירותים בתחומים של החינוך הלא פורמלי
וביניהם גם הצהרונים וגם אם יש תקלות לא כל תקלה או כמה תקלות שישנן מזיזים
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באף ארגון בעולם ,בארגון נורמלי בעולם כשיש תקלה מתמודדים איתה .מפיקים
לקחים ,מתקנים וכך צועדים .זה מה שעשה חנוכה והצוות שלו והמנכ"לית ביחד עם
המנכ"לית שלנו .הפיקו את הלקחים ,שיפרנו את כוח האדם ואת איכות כוח האדם
ואני מאמין שהדברים ישתפרו וגם חיזוק ושיתופי הפעולה יהיו .יש מערכת יחסים
חדשה נוספת מכל הצדדים ,גם בעירייה וגם בחברת מוסדות ,ונראה את התוצאות ,גם
השנה וגם בפתיחת שנת הלימודים הבאה .אי אפשר שכל תקלה,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :אבל לא דיברנו על תקלה.
חי אדיב:

מחר בבוקר מנהלת אגף הזה מדיחים אותה.

עדי ברמוחה :אבל לא דיברתי על תקלה
אביבה גוטרמן :לא דיברנו על תקלות.
חי אדיב:

מחרתיים את תעשי תקלה ובעלך  ...חברה כלכלית.

אביבה גוטרמן :אבל אתה ממשיך להגיד את הדבר הזה והוא לא נכון.
עדי ברמוחה :אבל לא דיברנו על תקלה.
אמיר כוכבי :אבל עדי ,אני חושב שהדבר החשוב לפרוטוקול זה שראש העירייה אומר חברת
מוסדות חינוך היא תקלה .צריך להתגבר עליה.
חי אדיב:

היא לא תקלה .היא לא תקלה.

אמיר כוכבי :זה בדיוק מה שנאמר פה על השולחן.
חי אדיב:

היו תקלות בכמה גנים ,אל תהפכו את הכול,

עדי ברמוחה :אבל אף אחד לא דיבר,
חי אדיב:

התחילו עם אפס גנים ,היום כמה גנים יש?

עדי ברמוחה :לא דיברנו על זה.
חנה גולן:

.64

חי אדיב:

 64גנים.

אמיר כוכבי :מה התקלות במוסדות חינוך?
עדי ברמוחה 1,600 :ילדים ב 64-גנים.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

שורה תחתונה סיימנו לא עוברים .ההחלטה לעבור או לא של המנכ"לית ,היא מנהלת
את הארגון ,אתם לא מנהלים את הארגון ....רק היא מנהלת את הארגון.

חיים שאבי :אני מעלה את זה להצבעה.
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יגאל הררי:

רגע .מכיוון שהיא אמרה את השם שלי והיא אמרה שאני מחפש כסף....

עדי ברמוחה :כל פעם שאני אגיד את השם שלך אנחנו נעשה הסכם ,אתה תעמוד,
יגאל הררי:

סליחה רגע ,אביבה.

עדי ברמוחה :לא דיברתי על תקלה,
אביבה גוטרמן :היא לא דיברה על תקלה.
חי אדיב:

שיתופי הפעולה רק התחזקו מהתקלה הנקודתית הזאת.

עדי ברמוחה :אבל זה לא מה שאמרתי .אמרתי לך ,כסף נקי לעיריית הוד השרון להשקיע בילדים.
(מדברים יחד)
חי אדיב:

כשתהיי מנהלת באגף החינוך ,או באגף אחר בעירייה תקבלי החלטות .את נבחרת
ציבור את צריכה להתעסק עם מדיניות ולא עם ניהול לניהול יש מנכ"לית.

עדי ברמוחה :שאני אראה לך את הדו"ח משנת  2013כמה נכנס לחברת מוסדות מהיול"א?
(מדברים יחד)
יגאל הררי:

אני רוצה להגיד שאני מאוד מאוד מופתע,

עדי ברמוחה :ואני אומרת,
יגאל הררי:

שהיא בכלל הייתה בדירקטוריון ,ורק עכשיו אנחנו שומעים

עדי ברמוחה :והרווח הזה צריך להגיע לילדים שלנו,
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :יגאל הררי גם אם תצעק יותר חזק אני יכולה לעלות,
יגאל הררי:

איך בכלל הכנסנו דירקטוריון ,כי היית מאוד מאוד מקורבת ועל פי התקשיר בכלל
היה אסור לך להיות בדירקטוריון.

עדי ברמוחה :לא הייתי מקורבת ,זה העניין .כשלא הייתי מקורבת ,אתה לא יודע על יחסי הכוחות
שהיו,
יגאל הררי :את היית ברשימה של ראש העיר....
יגאל שמעון :תודה רבה ,אני מעלה להצבעה.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :מי בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום?
ניצה משה:

חי אדיב ,יגאל ,שאבי,

עדי ברמוחה :ולא להכניס לקופת עיריית הוד השרון מיליון שקלים ולהוריד את העלות של
הצהרונים.
ניצה משה:

חנוכה ,תקווה ,יואב ,יגאל הררי ,אופיר טואיל,
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עדי ברמוחה :לא ראיתי אותם מצביעים.
יגאל שמעון :ואביאל.
עדי ברמוחה :לא ראיתי אותם .אני רוצה לראות אותך מצביע ,כן .נעים לי.
יגאל הררי:

אני לא רוצה את הגוף הזה בתוך העירייה.

עדי ברמוחה :אתה לא צריך את הגוף הזה בתוך העירייה.
ניצה משה:

מי בעד שלכלול,

יגאל שמעון :מי בעד שנכלול,
ניצה משה:

עדי ,אביבה ואמיר.

יגאל שמעון :או קיי.

הצבעה:
 10שלא לכלול בסדר היום :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה,
תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל אביאל אברמוביץ.
 3בעד לכלול :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' - :225/16
מועצת העירייה מחליטה שלא לכלול את הצעתם לסדר של חברי המועצה :הגב' עדי
ברמוחה ,הגב' אביבה גוטרמן ומר נדב דואני  -החזרת ניהול ותפעול יול"א לידי העירייה.
=====================================================
אמיר כוכבי :זה מדהים שעד שיש הבעת אמון בעירייה גם האחריות הזאת אתם,
יגאל שמעון :תודה רבה.
עדי ברמוחה :וכשאתה מבקש למצוא כסף ,יגאל הררי ,תלך לחברי הקואליציה שלך.
הצעתו לסדר של סגן מ"מ ראש העירייה מר יגאל שמעון מיום " – 29.11.2016חוק העזר להוד
השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"א"1991-
ניצה משה:

אנחנו עוברים להצעה הבאה .הצעתו לסדר של סגן ממלא מקום ראש העירייה יגאל
שמעון .חוק העזר להוד השרון,

עדי ברמוחה :איתי אתה לא תשב על תקציב.
יגאל שמעון :וואו וואו.
אמיר כוכבי :איזה תותח.
ניצה משה:

הצוות המקצועי לעניין חוק העזר להוד השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"ה 1981
יבחן וימליץ בפני מועצת העיר תוך  6חודשים היכן ניתן לבצע שינויים בחוק העזר
הנ"ל לרווחתם של תושבי העיר.

אמיר כוכבי :למה אתה צריך הצעה לסדר? אתה לא יכול לקיים את זה?
יגאל שמעון :לא.
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חיים שאבי :אתם מוכנים לתת לו לדבר ,בבקשה?
אמיר כוכבי :אתה סגן ראש עיר ,ממלא מקום.
יגאל שמעון :חברים אני אסביר...
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :הוא מראה לך את הפוסט בפייסבוק על עמרי .קדם.
יגאל שמעון :טוב ,תראו חברים ,אני כשביקשתי לשנות ולבקש תיקונים בחוק העזר ,המחשבה שלי
הראשונה הייתה בנושא של תווי החנייה.
אמיר כוכבי :ישר לפייסבוק.
יגאל שמעון :תווי החנייה היום ,על פי חוק העזר ,שאושר לפני כעשרים שנה ,אמיר כוכבי .היום
אנחנו מחוייבים כל שנתיים להחליף את התווי חנייה של כל התושבים ואני חושב שזה
לא בסדר.
אמיר כוכבי :אתה צודק.
יגאל שמעון :כמוני חושבים גם חברי לקואליציה שזה לא בסדר היום לגבות כל שנתיים תשלום,
עבור תו חניה.
אביבה גוטרמן :נכון.
אמיר כוכבי :סליחה ,איפה אתה מחויב לזה על פי החוק?
יגאל שמעון :בחוק העזר.
אמיר כוכבי :בחוק העזר העירוני?
יגאל שמעון :כן.
אמיר כוכבי :מה מונע ממך פשוט להגיש תיקון לחוק העזר העירוני ,למה אתה מביא הצעה ,לא,
הוא מביא הצעה לסדר.
יגאל שמעון :תן לי בבקשה .לא ,ההצעה לסדר לבקש מהיועץ המשפטי ל ,תקרא את ההצעה לסדר.
אמיר כוכבי :קראתי.
יגאל שמעון :לשנות.
אמיר כוכבי :אתה מבקש מאיתנו,
יגאל שמעון :תן לי להשלים,
אמיר כוכבי :לאשר לך לעשות תהליך .תעשה תהליך.
יגאל שמעון :לא .תן להשלים.
אמיר כוכבי :נבחרת למשול.
יגאל שמעון :תן לי בבקשה,
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אמיר כוכבי :תמשול .תשנה משהו לטובת התושבים.
יגאל שמעון :מר כוכבי.
משה חנוכה :חבר המועצה.
אמיר כוכבי :עוד ועדה ,עוד חצי שנה ,עוד שנה,
יגאל שמעון :זה לא ועדה .זה לא ועדה.
אמיר כוכבי :תקומו מחר בבוקר ,תחליטו על שינוי חוק,
יגאל שמעון :תן לי בבקשה .אתה מפריע לי ,מר כוכבי היקר.
אמיר כוכבי :כי זה משגע אותי.
יגאל שמעון :מר כוכבי היקר .עכשיו ,מה שקרה ,שאני העליתי את ההצעה לסדר ובצדק חברי
לשולחן הקואליציה העלו הצעות גם נכונות ,שאנחנו באמת צריכים לשנות את חוק,
אמיר כוכבי :מחר בבוקר ניצה תשלח מייל איזה הצעות יש לכם לתיקון עוול החנייה.
יגאל שמעון :לבקשתו של מר  ...בנוגע לנכים
אמיר כוכבי :תוך שבוע יש לך הצעת חוק כתובה.
יגאל שמעון :סליחה ,אדוני .לפי,
אמיר כוכבי :למה חצי שנה?
יגאל שמעון :ככה ,כי ,עד חצי שנה .יבוא היועץ המשפטי יבקש תוך חודש ,אין לי בעיה .אבל אני לא
יכול להכריח אותו .אני חושב שאנחנו כולנו צריכים לבוא ,לתקן את חוק העזר שנכתב
לפני  20שנה 20 ,שנים ,ואני לא,
יגאל הררי:

משה ארז עשה את זה.

יגאל שמעון :בזמנו ,נכון .ואנחנו כן רוצים לבוא לקראת התושבים .כן לעזור לאותה אוכלוסייה
שלא צריכה לשלם כל שנתיים תו.
אמיר כוכבי :האמת רשות חנייה ,צבעת את העיר בכחול לבן,
יגאל שמעון :עבור תו ,תודה רבה .זה מה שאני מבקש.
אמיר כוכבי :חילקת לאזורים ,כל זה בלי לשנות חוק עזר פעם אחת.
ניצה משה:

מי בעד?

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

פה אחד ,עדי לא פה.

הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה
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חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל אביאל אברמוביץ,
אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' - :226/16
מועצת העירייה מאשרת את הצעתו לסדר של סגן מ"מ ראש העירייה מר יגאל
שמעון בנושא חוק העזר להוד-השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"א:1991-
שהצוות המקצועי לעניין חוק העזר להוד-השרון העמדת רכב וחנייתו התשנ"א-
יבחן וימליץ בפני מועצת העירייה ,תוך  6חודשים ,היכן ניתן לבצע שינויים
בחוק העזר הנ"ל ,לרווחתם של תושבי העיר.
==================================================
**הדיון בנושא עבודה נוספת למר ע.ל .נעשה בדלתיים סגורות ולהלן ההחלטה:
הצבעה:
 12בעד – פה אחד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה
חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,יגאל הררי ,אופיר טואיל אביאל אברמוביץ,
אמיר כוכבי ,אביבה גוטרמן.
החלטה מס' - :227/16
מועצת העירייה מאשרת בקשת מר ע.ל .להיתר לעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
בהתאם לפקודת העיריות נוסח חדש:
סעיף (180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק
בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס.
סעיף (180ב) :אין מועצה רשאית להתיר לעובד העירייה לעסוק בעבודת-חוץ על מנת
לקבל פרס לפי סעיף זה ,אלא אם -היא לטובת הכלל;
אינה עשויה לפגום לרעה בתפקידו של עובד העירייה;
אין בה כדי ליצור התקשרות בין העובד לבין אדם ,תאגיד או מוסד העומדים במגע
כספי ,מסחרי או עניני עם העירייה;
העובד הצהיר על הפרס שיקבל בעדה".
אישור היתר זה למר ע.ל .יהיה בתוקף עד ליום .1.12.17
(על מנת לשמור על צנעת הפרט יישמר קטע הפרוטוקול מהדיון בנושא הנ"ל במשרדי
(מזכירות העירייה).
===========================================================

** סיום הישיבה **

_________________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

___________________
חי אדיב
ראש העירייה
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