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 על סדר היום:

 שאילתות של חברי מועצה: א.

 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות: -לשימוש עמותת ויצ"ו 23ור הקצאת מבנה ברח' הבנים : אישהנושא. ב

  6456בגוש  227שנמצא על חלק מחלקה 23מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' הבנים  הצעת החלטה:

 תאם לסיכום והמלצת ועדת ההקצאות.ביגודית, בה –למטרת  מבנה קהילה ורווחה  עמותת ויצ"ולשימוש 

 כנספח א'.יכום והמלצת ועדת ההקצאות צורפו הס

 למטרת מועדון  אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' יהושע בן גמלא לתנועת בני עקיבא בישראל הנושא:. ג

 נוער.

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם  הצעת החלטה:

 על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח'  2001/5בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 תנועת בני , בין עיריית הוד השרון לבין 6455בגוש  274יהושע יהושע בן גמלא הידוע גם כחלק מחלקה 

 , למטרת הפעלת מועדון נוער. חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו עקיבא בישראל

 ב'. כנספח

 אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' יאנוש קורצ'אק לשימוש הסתדרות הנוער העובד והלומד ליד  הנושא:. ד

 הסתדרות העובדים הכללית החדשה למטרת מועדון נוער.

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם  הצעת החלטה:

 על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח'  2001/5הפנים בחוזר מנכ"ל משרד 

 , בין עיריית הוד השרון לבין הסתדרות 6411בגוש  483 -ו 482יאנוש קורצ'אק  הידוע גם כחלק מחלקות 

 ל הנוער העובד והלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית  החדשה, למטרת הפעלת מועדון נוער. חוות הדעת ש

 כנספח ג'.היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו 

 אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' החומש לשימוש תנועת הצופים העבריים למטרת מועדון  הנושא:. ה

 .נוער

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם  הצעת החלטה:

 על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח'  2001/5הפנים  בחוזר מנכ"ל משרד

 , בין עיריית הוד השרון לבין תנועת הצופים 6411בגוש  483 -ו 482החומש הידוע גם כחלק מחלקות 

 כנספח העבריים למטרת הפעלת מועדון נוער. חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו 

 ד'.

 לשימוש עמותת נעמ"ת תנועת  41אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' שמעון הצדיק  הנושא:. ו

 ומתנדבות למטרת בית ספר תיכון.נשים עובדות 

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם  הצעת החלטה:

 וניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח' על תיק 2001/5בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 , בין עיריית הוד השרון לבין עמותת נעמ"ת 6660בגוש  25 -ו 22הידוע גם כחלק מחלקות  41שמעון הצדיק 

 תנועת נשים עובדות ומתנדבות למטרת בית ספר תיכון טכנולוגי. חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה 

  .כנספח ה'רפו וטיוטת ההסכם צו



 25.01.17מיום  2/17פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה  מן המניין מס' 

3 
 

 הסתדרות עולמית  -לשימוש עמותת ויצ"ו 6אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' הרשות  הנושא:. ז

 לנשים ציוניות למטרת מבנה קהילה ורווחה.

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם  הצעת החלטה:

 על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח'  2001/5בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 

 הסתדרות עולמית  -, בין עיריית הוד השרון לבין ויצ"ו6455בגוש  388הידוע גם כחלק מחלקה  6הרשות 

 לנשים ציוניות למטרת מבנה קהילה ורווחה. חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו 

 .ו'כנספח 

 : אישור פרסום תיקון להודעה על הפקעה בילקוט פרסומים והגשת בקשה למשרד הפנים הנושא. ח

 ברח'  האשל. 6444בגוש  121-124 –בדבר ביטול הפקעה שנרשמה בטעות בנוגע לחלקות 

 הפעולות להלן: את 6444בגוש  121-124מועצת העיר מאשרת לבצע בנוגע לחלקות  הצעת החלטה:

 שרד הפנים לאישור עשייה במקרקעין לביטול הפקעות לפי סעיף הגשת בקשה למ

 לפקודת העיריות ]נוסח חדש[. 188

  1943-לפקודת הקרקעות )רכישה לצרכי ציבור(  14פרסום ברשומות של הודעה לפי סעיף 

  6444כגוש  , המקרקעין הידועים7-ו 5ולפיה ימחקו מההודעות שפורסמו לפי סעיפים 

 .121-124חלק מחלקות 

 בנוסף, מתבקשת מועצת העירייה, בכובעה גם כמליאת הועדה המקומית לתכנון ולבניה 

  14הוד השרון, לאשר פרסום בילקוט הפרסומים בדבר תיקון הודעת ההפקעה לפי סעיף 

 כנספח ז'.כמוצע לעיל. העתק חוות דעת היועץ המשפטי ומנהלת מחלקת נכסים צורף 

 קטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ:: מינוי דירקטורים בדירהנושא ט.

 , מתבקשת מועצת העירייה 2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 

 השרון בע"מ" וזאת   -"מי הוד-לאשר את מינוי עו"ד אילנה הילמן כדירקטורית מקרב הציבור ב

 ועמדותה לתפקיד.במקום הגב' דורית משה, אשר הודיעה כי היא מסירה את מ

 18יקת מינויים שהוקמה לפי סעיף מובהר, כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבד

 .1975 -החברות הממשלתיות תשל"ה  )ב( לחוק

 הצעת החלטה:

 מאשרת מועצת  2001 –)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 

 "מי הוד השרון  בע"מ. –הציבור ב ירקטורית מקרב העירייה את מינוי עו"ד אילנה הילמן כד

 שם הגננת: גלית זוארץ.. 152ן ציפורין, בבנק איגוד סניףג -. אישור פתיחת חשבון הורים י

 יגת ההורים תחייב את חשבון הגן חתימת  הגננת  בצרוף  חתימת נצ נציגת ההורים: סיגל בן טולילה.

 . 152רין, בבנק איגוד סניףגן רוזמ -. אישור פתיחת חשבון הורים יא

 חתימת הגננת בצרוף חתימת נציגת ההורים תחייב את  נציגת ההורים: ענבל רביבו. .שם הגננת: מיכל סבג

 .חשבון הגן

 נציגת ההורים: ליאת  שם הגננת: רחלי כהן.. 152גן קינמון, בבנק איגוד סניף –. אישור פתיחת חשבון הורים יב

 .יגת ההורים תחייב את חשבון הגןוף חתימת נצחתימת הגננת  בצר ברקוביץ.

 נציגת ההורים: עדישם הגננת: שביט שירז. . 152גן ריחן, בבנק איגוד סניף –. אישור פתיחת חשבון הורים יג

  .יגת ההורים תחייב את חשבון הגןחתימת הגננת  בצרוף חתימת נצ קלנר.
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 נציג ההורים: רני כהן. .שם הגננת: גל מיטיב.152סניףגן מרווה, בבנק איגוד  –. אישור פתיחת חשבון הורים יד

 .ציג ההורים תחייב את חשבון הגןחתימת הגננת בצרוף חתימת נ

 הצעות לסדר של חברי מועצה: טו.

 חיוב וועדת הרווחה לדון בנושאים  .22.10.16מר מאיר חלוואני מיום  . הצעה לסדר של חבר המועצה1

 ה:המועלים על ידי נציגי הציבור של

 :הצעת החלטה

 דיונים של וועדת הרווחה מידי שנה, ותתחייב,  4עיריית הוד השרון תתחייב לקיים לפחות 

 כי בכל ישיבה מעין זו ידון לפחות נושא אחד הקשור לרווחה, אשר יועלה על ידי נציגי 

 הציבור בה בלבד.

 מתן אפשרות  22.10.16. הצעה לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני ומיום 2

 לבן" או באזורים שאינם מורשי חנייה במשך במשך הימים והשעות שאינם -חנייה ב"אדום

 עמוסים:

 :הצעת החלטה

 -עיריית הוד השרון תמפה את העיר כולה, ותאפשר חנייה באזורים המסומנים  ב"אדום

 נייה בכל לבן" או בכל אזורים שאינם מורשי חנייה במשך שעות היום, כך  שתתאפשר ח

 בבוקר(, בשבתות ובחגים. 7:00ועד  19:00אזורים אלה בכל שעות הלילה )החל מהשעה 

 :3.11.16. הצעה לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום 3

 .חינוך"פרסום פירוט שיפוצי קיץ ודו"חות היערכות במוסדות 

 הצעת החלטה:

 העירוני וכן בכל אתר או בכל רשימת קשר, בכל עיריית הוד השרון תציג ותפרסם באתר 

 השרון(,-ינוכי באחריות יריית הודמוסד חינוכי)גני ילדים, בתי ספר, מעונות וכל מוסד ח

 , מידי שנה, דו"ח מסודר, ובו פירוט סכום שיפוצי הקיץ בספטמבר 15-לא יאוחר מה

 לן המבצע".שהושקע באותו מוסד, פירוט העבודות שנעשו בסכום זה ופירוט הקב

 :3.11.16. הצעה לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום 4

  "פרסום תפקידים, טלפונים ומיילים של כלל עובדי עיריית הוד השרון באתר העירוני

 הצעת החלטה:

 עובדי  עירייה,  כלעיריית הוד השרון תפרסם באתר העירוני "אלפון" ו"עץ תפקידים" של 

  רטו תפקידיהם ופרטי ההתקשרות עמם".בהם יפו
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 פרוטוקול

 שאילתות של חברי המועצה 

 .2/17ערב טוב לכולם, אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין  ניצה משה:

 יגאל שמעון: חברים, ערב טוב לכולם. טוב. בואו, אנחנו בצוות מצומצם אז אנחנו פותחים את הישיבה. 

 אני מבקש לברך ולאחל מזל טוב לראש העיר ולרעייתו מיכל, נולד להם נכד. אז מזל טוב בראשית הישיבה, 

 סבא וסבתא. והרבה מזל וברכה.ל להורים, לזוג הצעיר. רוני הבת. שיהיה להם נחת , אושר

 כולנו.מ נוה גור:

 טוב. נתחיל ברשותכם עם השאילתות. בבקשה, ניצה. יגאל שמעון:

 ראשונה של חברת המועצה הגברת עדי ברמוחה, בנספח א' להסכם  ה. שאילתשאילתות ומענה ניצה משה:

 השרון, מיסודה של  –בין חברת מוסדות תרבות וחינוך בהוד והשרון  –המסגרת שנחתם בין עיריית הוד 

 . בכל הפרסומים והנתונים שמופיעים "אהסוכנות היהודית לארץ ישראל בע"מ. סוכם על הפעלת תכנית היול

 הועברה לניהול ותפעול על  "אבעניין הצהרונים, חתומה החברה לקידום החינוך והתרבות. האם היול לאחרונה

 ידי חברה חדשה? מענה לא. החברה שינתה את שמה. עדי, שאלה קצרה בבקשה.

 האמת שאני  ,  עדי ברמוחה:

 ניצה משה:רבותיי. 

 :אין שאלה? יגאל שמעון

 עדי ברמוחה:רגע. רגע. אני מנסה. 

 :השאלה שלך יותר ארוכה מהתשובה.  ל שמעוןיגא

 עדי ברמוחה:לא, חבר'ה.

 קיבלתי  ול מהשבוע הקודם עדיין לא קיבלתי. . אני רוצה להגיד לכם שאת הפרוטוקבבקשהלא, לא,  ניצה משה:

 הודעה מחברת התמלול שלא ניתן כמעט לתמלל שם כלום. 

 לתמלל? לא, זה לא יכול להיות. גם לא לצלם וגם לא נוה גור:

 ניצה משה:התקלה, נוה, התקלה סודרה. מצלמים היום.

 מאיר חלוואני: אז רק שתגידו לסגן ראש העיר שאנחנו לא בזבזנו כסף בפגישה הקודמת. כי הוא אמר 

 .שהתמלול

 י תודו לו על הישיבה שהוא הצליח.אול יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: לא הגעת, רגע. רגע. אתה מקדים את המאוחר. 

 רבותיי.  יצה משה:נ

 פענוח עכשיו.  נוה גור:
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 שעות. 6אפשר לחזור על אותה ישיבה  עדי ברמוחה:

 עדי.  ניצה משה:

 עכשיו זה יותר קשה. ה גור:נו

 עדי, בבקשה.  ניצה משה:

 אז הנה.  עדי ברמוחה:

 ם שבי, סגן ראש העיר, ניהל אותה למופת. יהייתה ישיבה למופת וכל הכבוד לחי יגאל שמעון:

 למופת. ה גור:נו

 עדי, בבקשה.  ניצה משה:

 את יודעת מה? אין לי שאלה נוספת.  עדי ברמוחה:

 תודה. יגאל שמעון: 

  –של חבר המועצה נדב דואני. של עיריית הוד ההבאה. שאילת האוקיי. תודה, אני עוברת לשאילת ניצה משה:

 המענה לקראת פתיחת שנת הלימודים  בסביבה. 1200השרון למתן מענה למצוקת הכיתות למתחמי המגורים 

 אילו פרויקטים מנהלת ומתפעלת  ,הבאה ה. אני עוברת לשאילת1200ספר נוסף במתחם  –ייפתח בית 2018

 השרון?  –החברה הכלכלית של הוד

 כל פרויקט עליו תחליט הנהלת העירייה בכל רגע נתון, ולהלן הפרויקטים. יש לכם פה את רשימת מענה: 

 הפרויקטים. 

 שלך. נכון? העדי, זו שאילת יגאל שמעון:

 כן. עדי ברמוחה:

 יש לך משהו להוסיף?  יגאל שמעון:

 יש לי שאלה. אני מבינה שהעירייה היא זו שמחליטה ולא מעצת העיר,  השאלה היא הם לא  עדי ברמוחה:

 מתפעלים גם את העניין של מדחנים והחניה? מי הכין את הרשימה? 

 פרויקטים של תשתיות ובינוי.  מדובר על חיים שאבי:

 אבל אני שאלתי. כתוב כל פרויקט. פה באמת מצורף פרויקטים של תשתיות ובינוי. מלבד  עדי ברמוחה:

 ם ולא משתפים אותי? כפרויקטים של תשתיות ובינוי. למה אתם מתווכחים ביני

 בתקציב העירייה היה לך במפורש.  :חיים שאבי

 שנייה.  עדי ברמוחה:

 מה השאלה? לא הבנתי.  מעון:יגאל ש

 אז שאלתי. עדי ברמוחה:
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 מה? יגאל שמעון:

 אם יש עוד פרויקטים שמפעילה החברה הכלכלית. עדי ברמוחה:

 יש. יגאל שמעון:

 שלא ציינתם פה. עדי ברמוחה:

 כן. מעטפת ניהולית לרשות החניה.  חנה גולן:

 תבדקו רגע. ירון סולברג:

 מי שעונה שיענה? עדי ברמוחה:

 אתם תקבלו מחר את הטבלה, כולל החלק הזה שנשמט פה כאשר עשו את הטבלה.  ניצה משה:

 זה בטעות הושמט כי צריך להיות פה, את צודקת, גם את העניין של החניה והמעטפת ניהולית. ירון סולברג:

 זה מופע בתקציב העירייה.  חיים שאבי:

 מה אתה אומר?  עדי ברמוחה:

 כן. חיים שאבי:

 הזאת ניתנה לפני תקציב העירייה. לפני שקיבלתי לידי את תקציב העירייה.  ההשאילת וחה:עדי ברמ

 אוקיי. בסדר.  חיים שאבי:

 הבאה.  האוקיי. שאילת יגאל שמעון:

 שאילתא הבאה. של חברי המועצה נווה גור ומאיר. לאחרונה נחנכה חממת היזמות והחדשנות של  ניצה משה:

 . מי רשאי לעשות שימוש בחממה הזאת? ומה הם התנאים הניתנים upster –ק השרון ליזמות והייט –הוד 

 בחממה? המענה פה ניתן על ידי החברה לקידום החינוך והתרבות רשאים לעשות שימוש.

 הוא כבר פה אולי הוא יענה.  יעל ברזילי:

 אתה רוצה להקריא את התשובה? יגאל שמעון:

 לא, לא. ניצה. : חיים שאבי

 בבקשה, ניצה. :יגאל שמעון

 יזמות ומיזמים גברים ונשים כאחד, ללא הגבלת גיל, דת , לאום או אזור מגורים. חממה מיועדת  ניצה משה:

 ליזמות ויזמים אשר מחפשים סביבת עבודה נעימה וחמה, ומקום לשתף ולעזור להיעזר ביזמים אחרים אשר 

 ל מרווח ונעים לעבודה, ללא משרדים פרטיים, נמצאים בשלבים שונים של המיזם. התנאים הניתנים בחממה חל

 שימוש בחדר דיונים בהזמנה מראש, אינטרנט מהיר, מטבחון מאובזר, שירותי הדפסה, צילום, סריקה, שירותי 

 תוכן הרצאות, סדנאות בתחומים שונים, שעות ייעוץ הניתנות על ידי יועצים מגוונים. מפגשי סיעור מוחות בין 

 היושבים בחממה.
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 כן. ל שמעון:יגא

 ב. האם זה  –אז אם יש רק לחדד את התשובה ולהסביר האם א. יש שם מחשבים? או ציוד כל שהוא? ו  ה גור:נו

 פתוח לכל תושב העיר, או כל מי שרוצה והאם זה עולה כסף אם אפשר? 

 בבקשה, משה חנוכה.  יגאל שמעון:

 אנחנו גאים על התגובות שאנחנו מקבלים כל, אנחנו מאוד מאוד גאים במיזם הזה. ו קודם משה חנוכה:

 אפ שנותן לצעירים של העיר. לא -ממשקיעים, מיזמים מכל הארץ. קודם כל, עיר בונה חממה, מרכז סטארט

 השרון. אני  –בצומת המרכזית של הוד בכל עיר יש הזדמנות להוביל פרויקט כזה, עוד במקום כל כך מרכזי

 העיר על שנתן לנו את היכולת להגשים את החלום הזה. לשאלתך. חושב שזה גם המקום להגיד תודה לראש

 כן, משה. יגאל שמעון:

 לשאלתך,  משה חנוכה:

 מה קרה חיים? קטעת לו את קו המחשבה. אמיר כוכבי:

 א, הזזת את השמות, עשית פה ברדק עם השמות...ל חיים שאבי:

 ה הוא מקבל זכות להשתמש במרחב ש"ח ליזם. בעבור ז 250לשאלתך המנוי בחודש עולה  משה חנוכה:

 ול.העבודה. אין שם מחשבים, כל אחד מגיע עם הלפטופ שלו. אם יזם רוצה לבוא לשים מסך שלו אז הוא יכ

 אבל בגדול, זה השירות. אנחנו נותנים שירותי משרד, וליווי וייעוץ. ויותר ממקום למשרד, המשמעות האמיתית 

 אפים, לחשוב ביחד. כבר עכשיו אנחנו רואים יזמים -ור ביחד סטארטזה יצירת קהילה של יזמים שיכולה ליצ

 שהגיעו ממקומות שונים והתחברו ויצרו קבוצות.

 השרון כולם, משה?  –מהוד וה גור:נ

 כן. משה חנוכה:

 אם מישהו נניח לבוא מאריאל, סתם אני אומר. הוא יכול? ה גור:נו

 הוא יכול. הוא יכול. משה חנוכה:

 פתוח מבוקר עד ערב?וזה  ה גור:נו

 שעות ביממה. יש לך צ'יפ. אתה יכול להיכנס.  24כן.  משה חנוכה:

 זה חייב להיות מנוי חודשי? ה גור:נו

 כן. הצ'יפ בתשלום. אבל פתוח מהבוקר עד הערב. משה חנוכה:

 אבל זה חייב להיות חודשי? או אם מישהו נניח רוצה לבוא פעם בחודש, מותר לו? וה גור:נ

 לא, זה מנוי חודשי.  כה: משה חנו

 חודשי. נוה גור:
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 כן. וגם יש מנהלים מקצועיים בחממה שבוחנים. אם נגיד עכשיו רוצה לבוא רואה חשבון ולעבוד  משה חנוכה:

 משם, זו לא המטרה. המטרה היא להביא אנשים שיש להם רעיון לסטארט אפ. ואז יש לנו מנהלים מקצועיים 

 ון ואז אם להצטרף לקהילה. בנוסף, חוץ מהפעילות הזאת נגיד בשבוע הבא אנחנו שבוחנים , עושים סוג של רעי

 . שזו הרצאה של מישהו מעולם היזמות ושם הכניסה חופשית לכל מי שרוצה. כל תושב העיר MITAמקיימים 

 ספר לחוות ולטעום. אבל בגדול הבסיס ומרכז  –שמעניין אותו יכול לבוא ולשמוע. אנחנו נביא לשם בתי 

 הפעילות כאילו אותה קהילתי יזמים, שבנוסף יהיו פעילויות קהילתיות.

 כמה יכולים לשבת במקביל שם? נוה גור:

 . 30 משה חנוכה:

 איש? 30 נוה גור:

 קבוצות. ויש שם חדר ישיבות. יש שם שוב, אתה היית בפתיחה, אתה יכול זה. 30 משה חנוכה:

 אכלתי סושי. נוה גור:

 כן.  משה חנוכה:

 אז לא, גור: הנו

 כולם מזומנים לבוא ולהתרשם. באמת. אנחנו נרצה שהמקום הזה מעבר למנויים שיפעלו בו, גם  משה חנוכה:

 בני נוער, גם ילדים, גם אנשים שהם לא, יבואו להתרשם ולטעום את העולמות.

 בואו תראו את המקום.  דובר 

 ר, כאילו?הם גם צריכים לשלם את הנוער שלנו פה בעי מאיר חלוואני: 

 , יש הרצאה. הכניסה היא חופשית.MITAלא, נגיד עכשיו, שבוע הבא יש  משה חנוכה:

 לא. אבל אם יש נניח.  ה גור:נו

 נניח שיש שם  , מאיר חלוואני:

 ילדים שרוצים לבוא פעם בשבוע לשם. 10אם נניח שיש קבוצה של  ה גור:נו

 נהל המרכז. אני לא זה. אבל צריכים לדבר עם מנהל אז אנחנו צריכים, הם צריכים לדבר עם מ משה חנוכה:

 המרכז, לראות שזה לא פוגע ביכולת של היזמים לעבוד שם. אם כן, אם זה לא מפריע וזה, אז כן, בשמחה.

 אוקיי. יופי. תודה.  יגאל שמעון:

 תודה על התשובה המפורטת.  נוה גור:

 זה גמיש. דובר :

 אני עוברת.  ניצה משה:

 כן.  יגאל שמעון:
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 אם אפשר את הפרטים. איש קשר. מאיר חלוואני:

 כן.  משה חנוכה:

 תעבירו שיהיה.  מאיר חלוואני:

 כולנו פה. כולנו.  נוה גור:

 הבאה שהיא גם כן חברי המועצה נווה גור ומאיר. האם  ההבאה. השאילת האני עוברת לשאילת ניצה משה:

 מים דמי שכיורת או דמי שימוש או ככפים כל שהם ישנם ספקים המקיימים פרויקטים בעיר אשר אינם משל

 לעירייה ו/או לחברה לקידום החינוך והתרבות, ו/או למי מטעמן עבור שימוש זה? המענה בתקופה האחרונה 

 הספר וזאת על פי הנחיה של משרד החינוך.  –פעלה ופועלת העירייה ליישום תכנית ניהול עצמאי של בתי 

 חודשים האחרונים את כל המסגרות ו/או המפעילים השונים שהפעילו חוגי העשרה, במסגרת זו בדקה העירייה ב

 הספר, משלם דמי  –וכיום אגף החינוך ומחלקת נכסים מוודאים כי כל מפעיל שמשתמש בציוד או ברכוש בית

 פי הסכם כדין. חשוב לציין שהתהליך טרם הושלם במלואו והוא נמצא בשלבי יישום מתקדמים. שימוש על

 כן. גאל שמעון:י

 שאלה קצרה בבקשה? ניצה משה:

 הספר ולא  –אני שאלתי ואני אשאל את אותה שאלה. האם ישנם היום ספקים שמשתמשים בבתי  נוה גור:

 משלמים עבור השימוש הזה? לא משנה, אם הם עושים תהליך עכשיו אני מברך וכל הכבוד. אני שואל האם 

 שו שימוש מתחילת השנה, בשנה האחרונה ולא משלמים על זה? זו ברגע זה שאנחנו מדברים, יש ספקים שע

 השאלה. זו לא שאלה חדש, אגב. 

 מנהלת מחלקת חינוך. בבקשה.  אכן. יפה עזר יגאל שמעון:

 אגף חינוך. :איפה עזר

 אגף חינוך. סליחה. סליחה.  יגאל שמעון:

 הוא חדש פה בעיר. נוה גור:

 יש. מי שמגדיר אותו כספק. יש כאלה שאינם ספקים. למשל תנועות נוער כן. התשובה היא כן, יש.  :איפה עזר

 הם לא ספקים. הם משתמשים, הם לא משלמים. למשל פרויקט של פסגות שהוא לילדים במצוקה, והוא חיבור 

 חת הגדרה ספק, אבל הם לא משלמים.של חברת הייטק ושל משרד החינוך ושל הרשות. לא בטוחה שנכנס ת

 ם האלה שמקבלים תמיכה. יש ספק שלא משלם. כן.לטובת הילדי

 ספק אחד? או? נוה גור:

 לא עולה על דעתי אחד.  :איפה עזר

 בשביל שאני רק אבין. אנחנו מדברים על חברת הבגרויות, נכון? חוץ מזה אז לא? אני שואל.  נוה גור:

 לא ברור (  )

 הבאה.  האוקיי. תודה. כן. שאילת יגאל שמעון:
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 הבאה  של חברי המועצה נווה גור ומאיר חלוואני. לבקש הודעת האם עיריית  הני עוברת לשאילתא ניצה משה:

 מכשירי קצה טבלטים, לפטופים וכיוצא בזה, עבור פרויקטים של  2017 – 2016השרון רכשה במהלך  –הוד

 ש"ח.  510,810.82כן. בסכום של  –תקשוב בעיר, ובזה סכום? מענה 

 כן? יגאל שמעון:

 השאלה השנייה זה מתי מתכוונים לעשות שימוש בטבלטים הללו שנרכשו?  גור:ה נו

 מתי מתכוונים לעשות שימוש בטבלטים שנרכשו? :איפה עזר

 כן.  נוה גור:

 בשבועות הקרובים. נניח פברואר, מרץ. :איפה עזר

 דה שביקשת לכנס. תודה. אני רק רוצה להזכיר ליושב ראש הישיבה שאנחנו עוד ממתינים לאותה וע נוה גור:

 .WIFI –בנושא ה 

 מאיר חלוואני: הייתה הפגישה עם סטילמן.

 לא, לא התכנסה. היא בוטלה. נוה גור:

 נכנסנו בזמנו וקיבלנו החלטות. אני אעביר לכם את ההחלטות. אחרי זה.  יגאל שמעון:

 אז לפחות למיטב הבנתי לא עודכנתי. נוה גור:

 לא השתתפתם. יגאל שמעון:

 לא זומנו. :ה גורנו

 . 23אישור הקצאת מבנה ברחוב הבנים  –תודה. אני עוברת לנושא ב'  ניצה משה:

 רגע, שנייה. שנייה. יש לי בקשה פה אני אמרתי את זה קודם, אני אומר את זה גם עכשיו. מכיוון שאני  ה גור:נו

 עות לסדר של מאיר ההצ 4ואילך, אני מבקש את אישור חברי המועצה להקדים את  19:00לא אהיה משעה 

 ושלי, לעכשיו, כך שנוכל להתייחס אליהן ברצינות. שאני גם אוכל להתייחס אליהן. היה ולא תאשרו את זה, 

 מאיר יעשה את זה כמובן בלעדיי. אבל אני מבקש את אישורכם.

 .צריכה ששני שליש שיסכימואני  ניצה משה:

 כן. יש פה שני שליש.  ה גור:נו

 מכלל חברי המועצה.  שני שליש ניצה משה:

 יש פה. נוה גור:

אנחנו פועלים על פי המנהג הקבוע בישיבות מועצת העיר. לא משנים סדר יום ואני לא מכיר אף  יגאל שמעון:

 חבר מועצה שאישר שינוי בסדר היום. 

 בסדר. אז אפשר לשנות.  מאיר חלוואני:
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 אנחנו לא נשנה את הנוהג הזה.  יגאל שמעון:

 גאל אבל כמה פעמים אתם הצעתם לשנות.י יעל ברזילי:

 אבל אפשר לנסות להתחשב.  מאיר חלוואני:

 תשאלי את,  יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 כמה פעמים הוא התנגד. יגאל שמעון:

 יגאל, אבל מה הבעיה לנסות להעביר את זה? לשאול את האנשים? מאיר חלוואני:

 לא נשנה.  יגאל שמעון:

 רגע. רגע. יגאל, שנייה. אתה צריך להעלות את זה כהצעה לסדר.  ור:ה גנו

 למה? יגאל שמעון:

 לא, זו לא הצעה.  ניצה משה:

 אני מבקש.  נוה גור:

 לא.  יגאל שמעון:

 רגע. שנייה. אתה צריך להעלות את זה להצבעה. ה גור:נו

 אתה לא קובע מה צריך להצבעה. יגאל שמעון:

 לא.  נוה גור:

 לא. אנחנו מבקשים.  ואני:מאיר חלו

 אתה מבקש, אני מבקש לא. יגאל שמעון:

 לפני שאתה מתקדם. נוה גור:

 התשובה היא שלילית. יגאל שמעון:

 אתה לא יכול לאשר בשם כל חברי המועצה.  נוה גור: 

 אני , מה?  יגאל שמעון:

 אתה לא יכול לאשר.  נוה גור:

 , ני שלישהחוק אומר ש ניצה משה:

 א יכול לענות או לא יכול לא לענות.הו דובר :

 היועץ המשפטי נמצא פה? נוה גור:
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 כן. יגאל שמעון:

 יופי.  ה גור:נו

 יש מישהו שבעד?  יגאל שמעון:

 ירון, אני ביקשתי. נוה גור:

 מישהו פה בעד? יגאל שמעון:

 סליחה, רגע יגאל.  נוו גור:

 לשנות? יגאל שמעון:

 צריך לכעוס. יגאל, לא צריך לצעוק. לא ה גור:נו

 רק שנייה. אתה רוצה תשובה. יגאל שמעון:

 אני רק רוצה לשמוע.  נוה גור:

 מה שאתה ביקשת.  יגאל שמעון:

 בבקשה. נוה גור:

 יש מישהו שרוצה לסדר את סדר היום? יגאל שמעון:

 שמוכן להקדים את ההצעות שלנו. ה גור:נו

 אני לא שמעתי.  יגאל שמעון:

 מי בעד? דובר :

 מי בעד? מי נגד?  :נוה גור

 מאיר בעד.  ניצה משה:

 מה כתב  ,  יגאל שמעון:

 תשאל  ,  נווה גור:

 מישהו בעד? יגאל שמעון:

 עדי בעד.  ניצה משה:

 . 3? 3מי בעד?  יגאל שמעון:

 אני ויעל.  מאיר חלוואני:

 אוקיי. תודה.  יגאל שמעון:

 רגע. לא שמעו את השאלה ששאלתי. נוה גור:
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 רים תמשיכו הלאה. חב יגאל שמעון:

 הם רוצים להצביע.  נוה גור:

 נווה, נו. יגאל שמעון:

 סליחה, שנייה.  נווה גור:

 , איןאבל  ניצה משה:

 תמשיכי בבקשה. יגאל שמעון:

 אמיר, אמיר.  ה גור:נו

 . ...אני ממשיכה  ניצה משה:

 אמיר, אנחנו רוצים רגע להצביע להקדים. אתה מאשר את זה? ה גור:נו

 תודה. עון:יגאל שמ

 אישור הקצאת  , ניצה משה:

 שמוכנים להצביע. 5רגע. סליחה. יש פה  נוה גור:

 . 12אבל אין לך  ניצה משה:

 כל היתר לא מאשרים את זה?  נוה גור:

 לא. ניצה משה:

 יגאל הררי? לא? תודה.  נוה גור:

 הצבעה:

  בעד לשנות את הנושאים בסדר היום: 5

 ברמוחה, אמיר כוכבי ויעל ברזילי.נוה גור, מאיר חלוואני, עדי 

 גד שינוי הנושאים : נ

 גאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ י

 ואופיר טואיל.

 חברי המועצה החליטו שלא לשנות את הנושאים שעל סדר היום.

 עולמית לנשים ציוניות הסתדרות –עמותת ויצ"ו לשימוש 23אישור הקצאת מבנה ברח' הבנים 

 עולמית לנשים ציוניות  הסתדרות –לשימוש עמותת ויצ"ו 23אישור הקצאת מבנה ברח' הבנים  ניצה משה:

  6456בגוש  227שנמצא על חלק מחלקה 23הצעת החלטה: מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' הבנים 

 ביגודית, בהתאם לסיכום והמלצת ועדת ההקצאות.  –ורווחה  לשימוש עמותת ויצ"ו למטרת מבנה קהילה

 הסיכום והמלצת ועדת ההקצאות צורפו כנספח א'. צורף לכם.
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 כאילו אתם רציניים עם הישיבה הזאת שכולם מדברים מסביב ולא? עדי ברמוחה:

 אז מה עושים עכשיו?  מאיר חלוואני:

 כן. יגאל שמעון:

 כן? עדי ברמוחה:

 מה עושים עכשיו? מאיר חלוואני:

 עוברים לסעיף ב' . ניצה משה:

 כן. מצביעים, מה ?   מאיר חלוואני:

 הצבענו ע, ניצה משה:

 אה, הצביע?  מאיר חלוואני:

 אם הם רוצים. נוה גור: 

 איילת לרר מנהלת מחלקת נכסים, היא תיתן לכם הסבר. אחרי זה נצביע. בבקשה.  יגאל שמעון:

 לי יש שאלה. אמיר כוכבי:

 סליחה.   יר חלוואני:מא

 אז רק שנייה. תקבלו הסבר. יגאל שמעון:

 טוב.  אמיר כוכבי:

 בבקשה, איילת.  יגאל שמעון:

 נושאים שקשורים בעצם לוועדת הקצאות. הנושא הראשון הוא המלצה של  5טוב. יש לנו עכשיו  איילת לרר:

 למטרה ביגודית לעמותת ויצ"ו. ואחר ועדת הקצאות למועצת העיר, להקצות את המבנה ברחוב הבנים לשימוש 

 מלצה אושרה, הכנו בהתאם להסכמים,הסכמים שאושרו במועצת העיר כבר. הה 3הסכמים,  4כך יש לנו כאן 

 נוהל הקצאות של משרד הפנים מבקש ואנחנו מביאים לאישורכם פה את הנוסח של ההסכמים. זה הנוהל,

 מאיתנו לפעול בדרך הזאת. 

 פים ב' ג'? זה סעי יגאל שמעון:

 הנושא הראשון. הקצאת המבנה ברחוב הבנים מדובר במבנה וחצר קטנה מסביבו שמשמש את  :איילת לרר

 שנים.  3עמותת ויצ"ו למטרה ביגודית. ההמלצה שלנו היא להקצות את המבנה לשימוש שלהם, לתקופה של 

 כן. יש מניעה, חברים?  יגאל שמעון:

 ילת, קצר. מה המשמעות של הסטאטוס עכשיו לפני שאנחנו מצביעים, ? איהואפשר רק להבין מש ה גור:נו

 ואחרי? אם אנחנו עכשיו לא מצביעים או לא היו מאשרים, כמובן שאנחנו נאשר את זה את מניח. 

 אנחנו ננפה אותם מהמבנה. זאת אומרת אם אתם לא תאשרו את ההקצאה. לרר:איילת 
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 ורים לחדש? שנים אמ 7וזו ההקצאה שאנחנו כל  נוה גור:

 שנים. ההסכמים למעשה מדובר בגופים שלא  5מבנים לשימוש אנחנו מעבירים לאישורכם כל  איילת לרר:

 למטרות רווח, שמשתמשים במבנים ללא תמורה.

 כן. נוה גור:

 לכן אחת לתקופה, אנחנו מחדשים איתם את חוזה השכירות. איילת לרר:

 ה כמה זמן למשל?אז ויצ"ו עושים שימוש במבנה הז נוה גור: 

 ידי מועצת הנוער. אנחנו  –מספר חודשים. אנחנו לא רצינו שהמבנה הזה, המבנה הזה התפנה על  איילת לרר:

 לא רצינו שהוא יעמוד ריק. כי תמיד יש את הסכנה בתפר, שיהיו פולשים או שיהיו לנו בעיות כאלה. אנחנו 

 במקביל. לפעמים זה לא מסונכרן. אנחנו משתדלים  מעדיפים להימנע מהן, ולכן אנחנו עושים את התהליכים

 לפעול לפני, לפעמים יש 

 לאשר לפני את מתכוונת. נוה גור:

 כן.  איילת לרר:

 אוקיי. כן עדי? יגאל שמעון:

 למען הסדר הטוב, למה לא מצוין פה התקופה שעליה אנחנו מצביעים?  עדי ברמוחה:

 בוודאי שמצוין.  איילת לרר:

 הצעת ההחלטה. ב עדי ברמוחה:

 בהמלצה בעמוד האחרון בהמלצה .  איילת לרר:

  כי אנחנו מצביעים על הצעת ההחלטה. למה בהצעת ההחלטה לא, בהמלצה כן, בהצעת ההחלטה עדי ברמוחה:

 ? כתוב

 רשום לך נספח א.  חיים שאבי:

 שנייה, חיים. אני יודעת. עדי ברמוחה:

 קצאות. בהתאם לסיכום והמלצת ועדת ה ירון סולברג:

 אוקיי.  עדי ברמוחה:

 כלומר . ירון סולברג:

 עדיין, ועדיין אני חושבת שצריך להיות מצוין. עדי ברמוחה:

 בסדר. אפשר לחדד את זה.  נווה גור:

 יש שם עוד הרבה. ירון סולברג:



 25.01.17מיום  2/17פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה  מן המניין מס' 

17 
 

 כן? עדי ברמוחה:

וררת תנאי אחד ואת לא יש שם עוד הרבה תנאים, יש שם עוד הרבה התייחסויות. לכן אם את ב ירון סולברג:

 בוררת אחרים, אז יכולה להיות בעיה.

 זמן, זמן זה תנאי? עדי ברמוחה:

 לא רק זמן. יש שם עוד כל מיני תנאים חשובים. ירון סולברג: 

 זמן ושטח. לרר:איילת 

 שטח , גודל.  ירון סולברג:

 שנים  3 –אנחנו החלטנו ל  לפי דעתי בהצעת ההחלטה חייב להיות תאריך עד מתי אנחנו. אם עדי ברמוחה:

 מהיום. 

 זה כתוב. : יגאל שמעון

 אנחנו  ,  ירון סולברג:

 זה נכון שזה כתוב, בהצעת ההחלטה הספציפית שעליה אנחנו מצביעים, זה לא כתוב.  עדי ברמוחה:

 אז אני מסביר כי יש עוד תנאים. אנחנו לא נפרט את הכול.  ירון סולברג:

 את הכול. אי אפשר לפרט  איילת לרר:

 אבל בואו, רגע. בואו רגע.  ירון סולברג:

 ירון אבל שאלה שעולה אולי גם מהדבר הזה. לרשות מקומית יש זכות אחרי שנה להחליט שהיא רוצה  נוה גור:

 לסיים עם ההקצאה הזאת?

 לפי מה שכתוב בהסכם.  ירון סולברג:

 אנחנו  , איילת לרר: 

 וב בהסכם. יכול להיות שכתוב שכן, יכול להיות שכתוב שלא. זה נורא רגע איילת. לפי מה שכת ירון סולברג:

 בטוטאל. מצב א. מזה אנחנו יורדים  45. זה המקסימום, 10ועוד  10שנה ועוד  25 –תלוי. יש הקצאות שהן ל

 שנים. ביגודית זה נולד ככה  5 אמרנו זו יהיה תקופה קצרה יותר נוער אחורה , לפי שיקול דעת. אז תנועות

 י היו יותר גדולות. קליק זה "מיחעשנים. יש הקצאות ב 3כצורך דחוף כי פינו אותם ממקום אחר, אז נאמר 

 הקצאות אחרות. הרעיון הוא צריך להתאים משהו ולשמור שיקול דעת למועצת העיר לקבל החלטות גם 

 המקום מפריע, לא אומר בהמשך. ולהנהלת העירייה, אם מחליטים להעביר אותה למקום יעיל יותר. אבל נניח ש

 המקרה הזה אבל ברמת העיקרון מתעוררת איזו שהיא התנגדות של תושבים וכו'. אז בוחנים. יש בעיות של 

 תנועה לפעמים, בעיות של חניה. יש כל מיני. עדיף  לבחון בהתחלה פרקי זמן קצרים יותר של הקצאה, לראות 

 איך זה מתיישב באזור. 

 עוד מישהו רוצה להתייחס? אוקיי. כן. יגאל שמעון:

 אבל עדיין, עדי ברמוחה:
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 אבל עדי, רק בהתייחס למה שאמרת. סליחה. ירון סולברג:

 אני חושבת  , עדי ברמוחה:

 שנים. 3 –אם זה עוזר למישהו העניין של ה ירון סולברג:

 כן.  עדי ברמוחה:

 שנים.  3 –אז זה יצוין בהחלטה שזה ל ירון סולברג:

 צריך להיות.זה  עדי ברמוחה:

אני חושב שלא. נימקתי למה. אבל אם זה עוזר בשביל להצביע על כך, אז אני אומר יכול להיות  ירון סולברג:

 שנים. 3גם 

 טוב. כן מאיר?   יגאל שמעון:

 שנים? 5 –ההסכם הוא ל מאיר חלוואני:

 שנים. 3לא. ההסכם הוא לתקופה של  לרר:איילת 

 נים?ש 5מה אמרת לגבי  מאיר חלוואני:

 היו לכך כמה, איילת לרר:

 למה זה לא חופף? מאיר חלוואני:

 היו לכך כמה סיבות. כאן במקרה הזה היה גם צורך להעביר אותו דחוף , כי פינו אותם מנכס אחר. איילת לרר:

 בסדר. מאיר חלוואני:

 תה יצטרכו דבר נוסף על האזור הזה קיימת תכנית חדשה שמשנה את היעוד של השטח ובמסגר איילת לרר:

 להתפנות המבנים הקיימים היום. היום המבנה הזה הוא מבנה יביל, בעתיד יכול הקרוב יצטרכו לפנות אותו. לכן 

 שמרנו על הגמישות על מנת שנוכל להתאים את זה במידה והתכנית תגיע למצב של ביצוע תוך תקופה קצרה. 

 תודה.  מאיר חלוואני:

 יש הרבה דברים. קודם כל הקצאת  33י אמרה. עדי, תשימי לב, סעיף רק בהתייחס למה שעד ירון סולברג:

 ו לא יוכלו להפעיל "ית באופן שויצודשנים אלא גם למטרה ביג 3 –ית. לא רק לגדהמבנה היא רק למטרה ביג

 במקום משהו אחר.

 איפה זה מופיע?  מאיר חלוואני:

 . יש שם את כל התנאים. 33סעיף   ירון סולברג:

 זה בדיסק התכוונת. :עדי ברמוחה

 לא, זה בחוברת.  ירון סולברג:
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 אתה התכוונת חוברת. אנחנו קיבלנו דיסק. עדי ברמוחה:

 מאיר חלוואני: אני מבקש להתחיל לצאת מהמושג דיסק, למה בכוננים כאלה זה כבר לא עובד.

 אני גם ביקשתי את זה.  : יעל ברזילי

 , מי הולך עם זה? disk on keyתשלחו את זה על  חבר'ה אז או תדפיסו אותנו או מאיר חלוואני:

 מי שביקש. ניצה משה:

 אמרתי שיש.  עדי ברמוחה:

 אני מבקש, הצעת ייעול.  מאיר חלוואני:

 ניצה, רק להזכיר, הייתה החלטה במועצת העיר הנוכחית שמדפיסים לכולם אלא אם הם מבקשים  נוה גור:

 אחרת. זו הייתה החלטה.

 בא,זה  מאיר חלוואני:

 חד משמעית. נוה גור:

 אנחנו שיש עכשיו כל החומר שהוא תמיכות.  מאיר חלוואני:

 לא. היא מודפסת אלא אם מישהו מבקש. נוה גור:

 אני מראש מבקשת אותו מודפס. ניצה משה:

 לא קיבלנו. נוה גור:

ו את זה. כי אנחנו נווה, אני לא מכיר החלטה כזאת. אבל מה שאתה אומר זה חשוב. לא, תבהיר מאיר חלוואני:

 באים וכל החוברות,

 מראש אני מבקשת מודפס. עדי ברמוחה:

 . disk on key .Disk on keyמאיר חלוואני: שיהיה 

 אני עובדת על, עדי ברמוחה:

 כבר אין  ,   מאיר חלוואני:

 אתם לא רוצים את זה בדיסק? יגאל שמעון:

 לא. אנחנו רוצים בדף. נוה גור:

 , כזה. אח שלי. כזה. disk on key מאיר חלוואני:

 . disk on key עדי ברמוחה:

 לא. לא. מודפס. יגאל, או שאתם שואלים כל אחד או שאתם מדפיסים.  נוה גור:
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 הלאה. יגאל שמעון:

 איילת, רק לגבי מה שאמרת בנושא הלוח זמנים. נוה גור:

 כן? איילת לרר:

נים, להחריג את התקופה למקרה שמאשרים תכנית. ש 5 –אפשר במקרה שעושים הסכם גם אם הוא ל נוה גור:

 ,זאת אומרת אתה מאשר תכנית ואומר שהיה ותאושר תכנית זה, אז

 ירון, ירון. עדי ברמוחה:

 מאיר חלוואני: זה כאן בהסכם. 

מצוין בהצעת ההחלטה, תשים לב. מטרת מבנה  קהילה  33בהמשך למה שאמרת, ירון בסעיף  עדי ברמוחה:

 . כתוב. ורווחה ביגודית

 נכון. אוקיי.  ירון סולברג:

 אוקיי. אז החלק הזה כן כתוב.  עדי ברמוחה:

 אני אומר שיש שם מספר תנאים. אני לא רוצה להרחיב בתקנון את הכול. אבל איך שאתם רוצים.  ירון סולברג:

שזה צריך להיות  שנים. אני חושבת 3 –יפה. העניין הוא שהיות וזה מוגבל בתאריך. והפעם זה ל עדי ברמוחה: 

 מצוין בהצעת ההחלטה. 

 כן. ירון סולברג:

 טוב. תודה חברים. כן, אמיר בבקשה.  יגאל שמעון:

 ה העיר הערה. ה. נורק רגע. גם לנו אמיר כוכבי:

 ר אבל יש שאלה.יגם לאמ עדי ברמוחה:

שנים למטרה  3 –אנחנו בשלב הזה מביאים לכם כרגע את ההמלצה להקצות להם את המבנה ל איילת לרר:

 ביגודית. בשלב הבא אנחנו מכינים את ההסכם עם כל התנאים.

 ו/או ההסכם מגיע אליהם לאישור.  ירון סולברג:

 ואנחנו מביאים לכם אותו לאישור.  איילת לרר:

אז אני חוזר על מה שאמרתי, איילת. זה שאפשר לאור מה שמאיר אמר, אפשר לשקול. אם הסיבה  נוה גור:

 5שנים או  3 –שנים. כן? אבל אם אתם רוצים ל  3שנים, אני לא רואה בעיה גם עם  3 –ל שבגינה קיצרתם

שנים עם אפשרות לחריגה במקרה  5שנים והמניע זה רק בגלל תכנית, אישור של תכנית, אפשר מראש להגדיר 

 של תכנית מאושרת. אבל מה שתחליטו. 

 כתוב פה. כתוב לך בסעיף.   עדי ברמוחה:

 דר. בס ה גור:נו
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 אם אפשר לקבל איזה סקירה, קודם כל על הרקע של הליכי הקצאת הקרקע הציבורית. שנדע מה. אמיר כוכבי:

 עכשיו אתה רוצה את זה? :יגאל שמעון

אני רוצה לדעת. למה זה מגיע לשולחן המועצה. מה קובע מה מגיע לשולחן המועצה? בהקצאות  אמיר כוכבי:

 קרקע ציבוריות? 

 שובה היא שכל הליך הקצאת קרקע מגיע לאישור מועצת העיר. הת ירון סולברג:

 אני לא שומע. כל הליך? אמיר כוכבי:

 כל הליך של הקצאת קרקע מגיע בסופו למועצת העיר.  לרר:איילת 

 בלי קשר לזמן, משך או זה? שום דבר? אמיר כוכבי:

, יש לו מספר שלבים. שני שלבים בלי קשר. כל הליך של הקצאת קרקע שהוצע על ידי הוועדה: ירון סולברג 

. אם מועצת העיר מאשרת הצוות 2. זה אישור הליך ההקצאה, 1 –אחרונים הם סופיים ומגיעים למועצת העיר 

יום להביא הסכם לאישור מועצת  90יום?  90יום?  30המקצועי צריך להביא בתוך פרק זמן, לא זוכר כרגע, 

 קים. גם את דבר ההקצאה וגם את הנוסח של ההסכם. העיר. ואז בעצם מועצת העיר מאשרת שני חל

 יש הקצאות קרקע ציבורית שנעשות לא על ידי הוועדה? אמיר כוכבי:

 לא. התשובה היא לא.  ירון סולברג:

 אוקיי. יגאל שמעון:

 אז אמר מתקשה להבין משהו. אמיר כוכבי:

 מה? ירון סולברג:

שמעולם לא הוקצה, או בקדנציה הזאת לא הוקצה. איך הוא פועל במקביל נכס על קרקע ציבורית  אמיר כוכבי:

 פועל?

 על מה אתה מדבר? איזה נכס?  ירון סולברג:

 ל הקטנה. יאמגד אמיר כוכבי:

 לא הקצאה. זה היה מכרז. וז ירון סולברג:

 לא הקצאה.  וז איילת לרר:

 איך זה לא הקצאה? אמיר כוכבי:

 זה היה מכרז פומבי.  ירון סולברג:

ידי גופים ללא מטרות רווח. זו הקצאת קרקע. גופים  הקצאה זה רק נכסים שמוחזקים על לרר:איילת 

 שמשתמשים בנכס, הם לא משלמים תמורה והמטרה היא מטרה קהילתית. 
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ה מכרז פומבי. המפעיל זכה הי "ל הקטנהאמגדי"בה הרלוונטית נכון. אבל זה לא רלוונטי. התשו ירון סולברג:

 במכרז פומבי. 

 לא נעשה בעבר הליך הקצאה לקרקע? ר כוכבי:אמי

 אתה מדבר? "ל הקטנהאמגדי"לא. של  ירון סולברג:

 כן.  אמיר כוכבי:

 לא. היה מכרז.  ירון סולברג:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

 אף פעם לא נעשה הליך הקצאת קרקע שם?  אמיר כוכבי:

 לא. לא היה הליך הקצאת קרקע.  ירון סולברג:

 שאלת כבר. למה אתה שואל שוב?  אביאל אברמוביץ:

 אני רוצה לוודא.  אמיר כוכבי:

 הוא התפנה?  איפה שהייתה ) לא ברור ( הקודמת, זה גם נכס של העירייה?  : יגאל שמעון

 מדברים יחד

 שנתנו. לגביהם  , 50 –אמיר, יש כמה הנכסים שמשנות ה יגאל שמעון:

 לא אל תסבך את הצוות. אמיר כוכבי:

 אז אל תהיה לי. אנחנו לא  , יגאל שמעון:

 אל תסבך אותנו.  אמיר כוכבי:

 אני לא מסבך, אני אומר לך.  יגאל שמעון:

 אני רק שאלתי שאלה. להבין. אמיר כוכבי:

 לא, כי אתה מדבר כאילו שזה משהו.  יגאל שמעון:

 לא, לא.  אמיר כוכבי:

 . 50 –אז אני אומר שיש פה נכסים שנמסרו בשנות ה יגאל שמעון:

 למה אתה מתרגז אבל? מאיר חלוואני:

 מה לעשות? טוב.  יגאל שמעון:

 אוקיי. רבותיי, אני עוברת להצבעה.  ניצה משה:

 אפשר פה אחד? יגאל שמעון:
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 ? 23מי בעד הקצאת המבנה ברחוב הבנים  ניצה משה:

 פה אחד. תודה רבה.  יגאל שמעון:

 פה אחד.  ניצה משה:

 :הצבעה

 פה אחד: -בעד   14

 ל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ, יגא

 אופיר טואיל,נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי ויעל ברזילי.

  :4/17החלטה מס' 

 עמותת לשימוש  6456בגוש  227שנמצא על חלק מחלקה 23מועצת העיר מאשרת הקצאת מבנה ברח' הבנים 

 שנים וזאת בהתאם לסיכום והמלצת ועדת  3ביגודית, לתקופה של  –למטרת  מבנה קהילה ורווחה  ויצ"ו

 כנספח א' להזמנה.ההקצאות, שצורפו  

 מצוין, סעיף הבא.  יגאל שמעון:

 למטרת מועדון נוער. ברח' יהושע בן גמלא לתנועת בני עקיבא בישראלאישור נוסח הסכם הקצאת מבנה 

אני עוברת לסעיף הבא ג'. אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' יהושע בן גמלא לתנועת בני  ניצה משה:

 למטרת מועדון נוער. עקיבא בישראל

 זה אותו מועדון הקיים היום? אין זה? מאיר חלוואני: 

 . אתם,21.09 –כן. ב איילת לרר:

 רגע. רגע. שנייה. על ההצעה הקודמת אנחנו מוסיפים את התאריך.  עדי ברמוחה:

 אנחנו עכשיו בשלב השני שבו אנחנו מביאים לאישורכם את נוסח ההסכם.  איילת לרר:

 בהצעה הקודמת מוסיפים את התאריך.  עדי ברמוחה:

 בהצעה הקודמת? ניצה משה:

 שנים. 3 עדי ברמוחה:

 כן.  ניצה משה: 

 שנים רשמנו. 3 יגאל שמעון:

 עדי, כן.  ניצה משה:

 לבני עקיבא יש עוד מבנה חוץ מבן גמלא?  יגאל הררי:

 לבני עקיבא לא.  איילת לרר:

 אוקיי. חברים. אפשר לאשר?  יגאל שמעון:
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כס? אני רק יש לי שאלה אחת. מי אחראי בדבר הזה כאשר עושים חוזה מול תנועת נוער, על הנ אמיר כוכבי:

 כאילו מה, יש מישהו שמפקח על מה הם עושים? 

 מחלקת נכסים. יגאל שמעון:

 אני שואל על בני עקיבא ספציפית, אבל לא על כולם.  אמיר כוכבי:

 תנועות הנוער. : מאיר חלוואני

 מחלקת נכסים ) לא ברור ( הסכם.  לרר:איילת 

 בהסכם מופיע נזקים? עניינים? אמיר כוכבי:

 ...., לא. זה עושה מחלקתלא לרר:איילת 

 יש ? אמיר כוכבי:

יש את מחלקת תרבות, יש שם מישהי שהיא רפרנטית של תנועות הנוער. היא עוקבת מולם. אם יש  לרר:איילת 

 בעיה שמגיעה לרמה של הפרת הסכם, אנחנו מוציאים מכתב התרעה. 

 אוקיי. חברים. סעיף ג'.  יגאל שמעון:

 ה תאריך? אפשר גם פה סליח עדי ברמוחה:

 גם שנים את רוצה.  יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 פה זה כבר לא הקצאה.  ירון סולברג:

 אוקיי. עדי ברמוחה:

 שנים.  5ניצה משה:

 שנים.  5 עדי ברמוחה:

 שנים. 5 –זה כבר הסכם ל ירון סולברג:

 אתם מאשרים עכשיו את ההסכם.  ניצה משה: 

 לא מאשרים את ההקצה, רק הסכמים עכשיו.  עדי ברמוחה: עכשיו

 הארכה של הסכם קודם. וחברים, ז ירון סולברג:

 סליחה. סליחה. עדי ברמוחה:

 אוקיי.  יגאל שמעון:

 אני מבקש לשאול שאלה נוספת. :מאיר חלוואני
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 כן, בבקשה.  יגאל שמעון:

אותם, הם אחראים על התפעול איילת, האם המבנים האלה ברגע שיש נניח שהם קיבלו   מאיר חלוואני:

והאחזקה של המבנה ועל הביטוח שבו? או שיש הפרדה? מי אחראי על מי שמתנהל בתוך המבנה? כי הנוער 

 שלנו שם מסתובב, בסדר? 

נכון. כתוב, כתוב גם בהסכם. על הפעילות עצמה מי שמבטח את תנועת הנוער. תנועת הנוער  איילת לרר:

 ת המבנה, הם לא משלמים תמורה.השרון א –מקבלת מעיריית הוד

 אוקיי.  מאיר חלוואני:

הם אחראים על האחזקה שלו, הם צריכים לשלם את הוצאות השימוש שלו במשך התקופה שהם  איילת לרר:

 משתמשים. הם אחראים על הפעילות שמתקיימת שם וכמובן לבטח את החניכים שלהם.

 של מה שקורה שם?  מישהו בודק את הביטוח של הפעילות  מאיר חלוואני:

 סליחה? איילת לרר:

אותה רפרנטית שמטפלת, שדיברת, רפרנטית באגף התרבות או איפה שאמרת. היא יודעת שיש   מאיר חלוואני:

 פוליסות ביטוח שמכסות את משתמשי המבנה? 

 אבל הם משלמים דמי שימוש.   יגאל שמעון:

 היא אמרה שהם אחראים.  מאיר חלוואני:

 א, הנוער. תנועת הנוער גובה כסף.ל יגאל שמעון:

 אוקיי.  מאיר חלוואני:

 במסגרת הזו התשלום, זה כולל ביטוח וכולל הכול.  יגאל שמעון:

 כל מי שבא לשם? או רק התלמידים עצמם?   מאיר חלוואני:

  תנועת הנוער מבטחת. יגאל שמעון:

 השאלה. רק היה צריך שיבדקו את זה. שלא יהיה איזה . זו   מאיר חלוואני:

 אומר שהעירייה מבטחת. 45סעיף  ירון סולברג:

 את המבנה.  מאיר חלוואני:

 את המבנה לא אבל גם צד שלישי. גם צד שלישי. איילת לרר:

 גם צד שלישי. מאיר חלוואני:

 וביטוח אחריות מעבידים.  איילת לרר:

 מעולה.   מאיר חלוואני:
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 טוב. איילת לרר:

 שוב. אוקיי. להצביע.בסדר גמור. ח  מאיר חלוואני:

 אוקיי. אפשר? סעיף ג' פה אחד? חברים?  יגאל שמעון:

 כן. ניצה משה:

 תודה. פה אחד. יגאל שמעון:

 הצבעה:

 פה אחד: -בעד   14

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ, 

 גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי ויעל ברזילי. אופיר טואיל,נוה

  :5/17החלטה מס' 

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם בחוזר מנכ"ל 

  על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח' יהושע יהושע בן 2001/5משרד הפנים 

 ,תנועת בני עקיבא בישראל, בין עיריית הוד השרון לבין 6455בגוש  274גמלא הידוע גם כחלק מחלקה 

 להזמנה כנספח למטרת הפעלת מועדון נוער. )חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו 

 ב'(.

 העובד והלומד ליד הסתדרות  ר נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' יאנוש קורצ'אק לשימוש הסתדרות הנועראישו

 .העובדים הכללית החדשה למטרת מועדון נוער

 העובד  אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' יאנוש קורצ'אק לשימוש הסתדרות הנוער –סעיף ד' ניצה משה:

  .חדשה למטרת מועדון נוערוהלומד ליד הסתדרות העובדים הכללית ה

 רים? פה אחד? תודה. פה אחד אושר.אותו דבר. אפשר לאשר חב יגאל שמעון:

 :הצבעה

 פה אחד: -בעד   14

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ, 

 ברמוחה, אמיר כוכבי ויעל ברזילי.אופיר טואיל,נוה גור, מאיר חלוואני, עדי 

  :6/17החלטה מס' 

 בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם בחוזר מנכ"ל 

 רח' יאנוש קורצ'אקהקצאת המבנה בעל תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם  2001/5משרד הפנים 

 , בין עיריית הוד השרון לבין הסתדרות הנוער העובד והלומד 6411בגוש  483 -ו 482הידוע גם כחלק מחלקות 

 וער. )חוות הדעת של היועץ המשפטיליד הסתדרות העובדים הכללית  החדשה, למטרת הפעלת מועדון נ

  כנספח ג'(.לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו  להזמנה 
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 למטרת מועדון נוער אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' החומש לשימוש תנועת הצופים העבריים

 אני עוברת לסעיף ה'. אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' החומש לשימוש תנועת הצופים  ניצה משה:

 למטרת מועדון נוער.  העבריים

 ד? אושר. חברים, אותו עניין אפשר לאשר פה אח יגאל שמעון:

 הצבעה:

 פה אחד: -בעד   14

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אביאל אברמוביץ, 

 אופיר טואיל,נוה גור, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה, אמיר כוכבי ויעל ברזילי.

  :7/17החלטה מס' 

 תמורה סמלית, שפורסם בחוזר מנכ"לבפטור ממכרז ללא תמורה או ב בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים

 על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח' החומש הידוע גם 2001/5משרד הפנים 

 , בין עיריית הוד השרון לבין תנועת הצופים העבריים למטרת הפעלת 6411בגוש  483 -ו 482כחלק מחלקות 

 כנספח ד'.)חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו להזמנה  מועדון נוער.

 רמתיים?קן רגע. מה עם  משה חנוכה:

 כולם פה אחד?  ניצה משה:

 תודה. פה אחד.  יגאל שמעון:

 רגע. מה עם רמתיים?  משה חנוכה:

 נשים עובדות  לשימוש עמותת נעמ"ת תנועת 41סח הסכם הקצאת מבנה ברח' שמעון הצדיק אישור נו

 ומתנדבות למטרת בית ספר תיכון

 ההקצאה פה היא של  יגאל שמעון:

 קצאה פה היא של מבנה ברחוב שמעון הצדיק.רגע. הה ניצה משה:

 יגאל, יגאל חבר המועצה משה חנוכה פנה אליך בשאלה.כוכבי::אמיר

 ק שואל. יואני בד:שמעון :יגאל

 אז בוא נחכה לתשובה.  אמיר כוכבי:

 מתי יביאו את רמתיים גם? יביאו את הקצאה לרמתיים?  משה חנוכה:

 אנחנו בתחילת הדרך.  איילת לרר:

 הם עוד לא הגיעו למבנה הזה. זה בינתיים מה שזה.  מאיר חלוואני:

 זה מה ש ,  יגאל שמעון:

 לי יש שם הסכם. או  מאיר חלוואני:
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 הסכם רמתיים הוא עוד לא אושר. הוא בתחילת התהליך. איילת לרר:

 מה זאת אומרת? הוא כרגע לא מאושר?  אמיר כוכבי:

 הוא בתחילת תהליך ההקצאה. תהליך ההקצאה,  איילת לרר:

 אוקיי.  משה חנוכה:

 תודה. תודה.  יגאל שמעון:

 לשימוש עמותת נעמ"ת תנועת 41מבנה ברח' שמעון הצדיק  אישור נוסח הסכם הקצאת ,סעיף ו' ניצה משה:

 נשים עובדות ומתנדבות למטרת בית ספר תיכון. 

 אפשר להסביר? זה המבנה, ה גור:נו

 גם כאן אישרתם את הקצאה ומכאן אנחנו , איילת לרר:

 וש?שאין שם, אין שם תנועה כל שהיא שעושה בזה שימ זה המבנה הזה שנמצא מעבר לגדר? נוה גור:

 לא, אין.  איילת לרר:

 לא תנועת נוער, אז גוף אחר. שישנים שם. על מה אנחנו מדברים? נוה גור:

 לא, לא. איילת לרר:

 זה נווה נאמן, מה פתאום?  יגאל שמעון:

 ספר. –רחוב אפק. כאן אנחנו מדברים על בית  איילת לרר:

 ספר. –שמעון הצדיק. זה בית יגאל שמעון:

 ספר טכנולוגי ברחוב שמעון הצדיק. –זה בית איילת לרר:

 הספר.  –אנחנו מדברים על בית נוה גור:

 כן.  יגאל שמעון:

 סליחה. ה גור:נו

 אוקיי. יגאל שמעון:

אפשר לאשר, אבל  רק שנייה, לא. רק תשימו לב פה הייתה הסתייגות שלי. לא אמרתי שאי ירון סולברג:

ייחס להקצאת נכסים. דהיינו נכסי מקרקעין מבנה או הפניתי את תשומת לבכם שהנוהל של משרד הפנים מת

 קרקע, ללא תמורה או בתמורה סמלית.

 ופה זה? ה גור:נו
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דהיינו כל מה שהוא ללא תמורה או בתמורה סמלית לכאורה יוצא מהדלת של נוהל הקצאת ירון סולברג: 

לא יודע להסביר את זה אחרת. קרקעות ועובר למסלול אחר, מכרזי לחלוטין. אוקיי? כאן יש איזה מן שעטנז, 

 אלף ש"ח. 70תשולם תמורה של שמדובר בסוג של הבנות 

 לשנה.  איילת לרר:

אפשר להגיד שזה לא תמורה. אבל ציינתי את  לא תמורה סמלית לפי הבנתי. וגם לא , אי ולשנה. ז ירון סולברג:

 . אבל,עביר את זה לאישור משרד הפניםנההסתייגות הזאת. אם מועצת העיר תאשר 

 אבל אתה כותב שצריך לפרסם תהליך של מכרז. עדי ברמוחה:

ת "לא. אני אומר שפעלנו פה לפי נוהל הקצאת קרקע. אולי משרד הפנים, בגלל שמדובר בנעמ ירון סולברג:

וכו', ובית ספר אולי יאשר. לא רציתי למנוע את הדבר הזה. רק ציינתי והבאתי את זה לידיעתכם, שתדעו 

 ורית אזהרה מסוימת. שקיימת פה נ

 למה אבל? נוה גור:

 אז למה לשים את המכשול הזה? עדי ברמוחה:

 ילדים.ל ריםזלמה לקחתם מהם כסף? גם ככה הם עו מאיר חלוואני:

 למה, למה הם,  עדי ברמוחה:

 אני אולי. איילת לרר:

 גם על בסיס מה הוחלט? על בסיס מה הוחלט, איילת? נוה גור:

 ינו בחילת הזה, עשינו כאן שמאות.אנחנו עש איילת לרר:

 כן. נוה גור:

אלף ש"ח לחודש. זה סכום שהוא מאוד גבוה. ולכן כן  28השמאות הריאלית דיברה על סכום של  איילת לרר:

הוחלט על תמורה שהיא סמלית בהיבט הזה שהיא לא תמורה ריאלית, אבל היא עדיין תמורה. מכיוון שאנחנו 

שוכרת מבנים מגופים חיצוניים לאותה מטרה. אז כן רצינו לעשות כאן איזה  נמצאים בסיטואציה שהעירייה

 שהוא איזון וכן לקבל כאן איזו שהיא תמורה, שהיא עדיין סמלית. 

 להקצאה אפילו שמקבלים כסף. תנחשבו מאיר חלוואני:

 כן. כי זו לא תמורה ריאלית.  איילת לרר:

 ,ירוןאבל לפי מה שאומר  ה גור:נו

 אלף ש"ח בחודש. אם היינו הולכים לפי התמורה הריאלית. 28זה לא  ר:איילת לר

 מתי זה מפסיק להיות סמלי, איילת? נוה גור:

 . 70אלף ש"ח בשנה, ולא  300הם היו צריכים לשלם לנו  איילת לרר:

 איילת, מתי זה מספיק להיות סמלי? באיזה סכום? נוה גור:
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 אז אנחנו סברנו, איילת לרר:

 אלף ש"ח. 300 חנה גולן:

 לא. ה גור:נו

 שמאות ריאלית.  חנה גולן:

 לא.  נוה גור:

 . 300השמאות אמרה  איילת לרר:

 לא. מתי זה יפסיק להיות. ירון סולברג:

 מתי? נוה גור:

ש"ח זה סמלי. אבל אולי משרד הפנים יכיר בזה. כאילו. לא יודע  200, 100, 10, 3, 2, 1שקל  ירון סולברג:

 להגיד. 

 זה מוסד מסודר עם סמל מוסד מסודר של משרד החינוך?  לוואני:מאיר ח

 לא של משרד החינוך.  חנה גולן:

 של מי זה?  מאיר חלוואני:

 ת. "נעמ עמותת של חנה גולן:

 ספר שמוכר מטעם משרד החינוך?  –אבל זה לא בית  מאיר חלוואני:

 כן. כן. התשובה היא כן.  :איפה עזר

 א צריך לשלם?מוכר. והו  מאיר חלוואני:

 הוא מוכר רק איננו  , חנה גולן:

 אלף ש"ח האלה?  70 –אפשר לוותר לו על ה למה הוא צריך לשלם? סתם שאלת תם. למה אי מאיר חלוואני:

 דמוקרטי. ספר –אביב עבור בית –כמו למשל שאנחנו משלמים שכירות לעיריית תל חנה גולן:

 פתרון ענק לילדים שלנו.כן. בסדר. עדיין הוא נותן   מאיר חלוואני:

 אבל אין לך את הפריבילגיה. זה לא שלך.  נווה גור:

 אלף ש"ח. 70 –זה מה שאנחנו רוצים. שישלמו סמלי, ש חנה גולן:

 אלף?  70למה   מאיר חלוואני:

 על מנת לאזן.  חנה גולן:

 לא, לא.  יגאל הררי:
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 השרון.  –, כל היתר בכלל לא מהודהשרון–יש לנו שם שליש, פחות משליש תלמידים מהוד חנה גולן:

 רק רגע. בפעם הקודמת שהביאו את ההסכם.  יגאל הררי:

 תלמידים שלנו,  חנה גולן:

 רגע. חנה, בפעם הקודמת כשהביאו את ההסכם, אמרתם שזה לחצים של סוף שנה.  יגאל הררי:

 רצו לסגור אותם בכלל.   מאיר חלוואני:

אלף ש"ח? מי קבע את המחיר הזה? זה גוף רווחי  70שיו את. מה פתאום לא את. אני לא אומר עכ יגאל הררי:

 מאוד. 

 טוב. יגאל שמעון:

 אז תתנגד, יגאל.   מאיר חלוואני:

 מה טוב? יגאל סליחה. יגאל הררי:

 תתנגד, יגאל.  מאיר חלוואני:

 שנים?  5 –לא דיברנו בהקצאה ל עדי ברמוחה:

 לו?שנים כאי 5לא דיברנו על  :מאיר חלוואני

 . רווחי?ת זה גוף "נעמ חנה גולן:

 גוף רווחי. מאוד רווחי.  יגאל הררי:

 שנים? 3שנים ולא  5 –איילת, למה מקצים, ההקצאה היא ל עדי ברמוחה:

 . 5. 5זה  איילת לרר:

 ? 5 יגאל הררי:

 שנים?  5עדי ברמוחה:

 אלף ש"ח?  70אני רוצה לדעת, יגאל. לפי מה קבעו יגאל הררי:

 פלוס שנה פלוס שנה.  3ר:איילת לר

 פלוס שנה פלוס שנה? 3עדי ברמוחה:

 מה יש? סכום סמלי. חנה גולן:

 אין סמלי. מה זה? זה גוף רווחי. זה לא פילנתרופי.  יגאל הררי:

 .  : חבר המועצה מר אמיר כוכבי עוזב את חדר הישיבות18:45

 אלף ש"ח? 70ני רוצה לדעת לפי מה קבעו מה זה הדבר הזה? מה, נותנים להסתדרות מתנה? א יגאל הררי:
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 אנחנו החלטנו בזמנו. יגאל שמעון:

 לא החלטנו. תגיד לי איפה. יגאל הררי:

 להקצות להם. פה. יגאל שמעון:

 תגיד לי איפה.  יגאל הררי:

 פה במועצה. הקצינו להם את המבנה. יגאל שמעון:

 הקצינו ואמרתם את זה ברגע האחרון. יגאל הררי: 

 יגאל. ון:יגאל שמע

 לא, אל תגיד יגאל. יגאל הררי:

 באתם לפה וראיתם שיש תלמידים תושבי העיר שלומדים שם. יגאל שמעון:

 ? 5כמה לומדים?  יגאל הררי:

 זה לא משנה. יגאל שמעון:

 אמרו לך קודם, שליש. אתה לא מקשיב.   מאיר חלוואני:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 הספר שם דרך אגב.  –את ביתרצינו לסגור  חיים שאבי:

 ספר. תסגרו, תסגרו.  –ידענו, שמענו. אתם הכי קל לכם לסגור בתי  מאיר חלוואני:

 כל, הכי קל.  קודם עדי ברמוחה:

 מה שאתה חושב, התברר שהילדים הזה מציל ילדים. :חיים שאבי

 חד משמעית.   מאיר חלוואני:

 בכל הארץ. בכל הארץ.  יגאל שמעון:

 חד משמעית.  ני:מאיר חלווא

 גובים מהם כאילו הם עסק פרטי. הם לא עושים טובות.  יגאל הררי:

 יגאל הררי. עדי ברמוחה:

 הם לא עושים טובות. יגאל הררי:

 הספר הזה?  –אתה ביקרת בבית עדי ברמוחה:

 מאיר חלוואני: שאבי, שאבי. חיים שאבי, כל הכבוד. תיתן להם את זה גם בלי כסף. 

 ?מה יגאל הררי:
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 אלף זה הרבה. תני להם את זה בלי כסף. הם מצילים את הילדים שלנו.  70תקבלי כסף.  מאיר חלוואני:

 מה הקשר?  יגאל הררי:

 מה זה מה הקשר? מה אתה רוצה לעשות?  עדי ברמוחה:

 חד משמעית.  מאיר חלוואני:

 כן. רגע.  יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור (  

 אלף ש"ח.  300הוא רוצה  מאיר חלוואני:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 זה לא גוף שהוא פילנתרופי.  יגאל הררי:

 אם נכביד עליהם הם יקומו וילכו.  חיים שאבי:

 נכון.  מאיר חלוואני:

 השרון. –הילדים של הוד חיים שאבי:

 נכון.  מאיר חלוואני:

 .מאותה שתהיזה מה שהוחלט,  חיים שאבי:

 אני רוצה שמאות. יגאל הררי:

 יש שמאות לאיילת. חנה גולן:

 אלף. 70הספר.  –אני רוצה שמאות, לדעת בדיוק בית יגאל הררי:

 ירון, הילד. נוה גור:

 ספר מדהים.  –זה בית: חיים שאבי

 אני רוצה לדעת לפי מה קבעו את הסכום.  יגאל הררי:

 . ןולא ברמו במוסינזוןלא בהדרים, לא השרון שלא נקלטים  –שמציל המון ילדים בהוד : חיים שאבי

 חברים, סליחה.  יגאל שמעון:

 רגע. רגע. שנייה. שנייה.  נווה גור:

 אתה מוכן לתת תשובה ליגאל הררי, חבר המועצה?  יגאל שמעון:

 אלף ש"ח מהשנה? 70לפי מה קבעתם סכום של  יגאל הררי:

 רבע מהסכום של השמאות אומרת המנכ"לית. יגאל שמעון:
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 למה?  ל הררי: יגא

 אתה רוצה חצי?   יגאל שמעון:

 , אני רוצה לדעת. במקומי מי יכול להחליט לא.  יגאל הררי:

 זה הצוות המקצועי. יגאל שמעון:

 אז מה אם זה הצוות המקצועי?  יגאל הררי:

 הספר?  –אתה רוצה? לסגור את בית . מה המקום זה לא יגאל שמעון:

 ל דבר. למה רבע? הם עסק לכ יגאל הררי:

 יגאל, יגאל.  יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 אני אומר שזה עסק לכל דבר ועניין. יגאל הררי:

 זה חינוך.   יגאל שמעון:

 הם מתנהלים בדיני נפשות, הם מצילים את הילדים מהעיר. על מה אתה מדבר? מאיר חלוואני:

 אחוז.  10עסק לכל דבר ועניין,  יגאל הררי:

 אחוז, ולמה? ילדים אחרים זה לא בני ישראל? מה אתה עושה חשבונות? 10אז  ר חלוואני:מאי

 שיעבירו את הכסף הזה. יגאל הררי:

 הספר. הם גם כבר ככה רוצים לסגור אותו.  –תן להם את בית  מאיר חלוואני:

 שיעבירו אותם להדרים. יגאל הררי:

 יבלת אישור להצביע נגד. אז תצביע בעד. מאיר חלוואני: תפסיק נו. בחייך. חוץ מזה, לא ק

 אני מצביע נגד בגדול. זה צחוק, זה צחוק מעבודה.  יגאל הררי:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 איילת וגם יגאל, יש פה אי  הבנה. אתם רוצים שנאשר פה איזה שהוא דבר. איילת,  נוה גור:

ההקצאה הזאת כבר אושרה. אנחנו הבאנו לכם כרגע את לא, אז זה מה שאני מנסה להגיד. תראו,  איילת לרר:

 תנאי ההסכם. 

 אלף ש"ח בזמנו?  70 –רגע. אבל כאשר אישרנו את ההקצאה אישרנו את התנאים האלה של ה נוה גור:

 בהחלט, כן. בהחלט.  איילת לרר:

 פשוט את לא עוקבים אחרי מה שאתם מצביעים. :חיים שאבי
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 רגע. קודם כל,  נוה גור:

 ברים בו זמנית, לא ברור ( ) מד

אלף ש"ח, כמו שזכותו של מאיר ושלי ושל  200קודם כל, זכותו של יגאל הררי לחשוב שצריך לקחת  ה גור:נו

. בסדר? אם כשאנחנו , ירון ואיילת, אם אנחנו כשאנחנו מאשרים הקצאה, אנחנו 0אחרים לחשוב שצריך לקחת 

 ור עכשיו של ההסכם? למה עושים את זה? מאשרים את ההסכם ואת התנאים, מה מהות האיש

 אתה לא מאשר הסכם בשלב הראשון. ירון סולברג:

 בשלב הראשון?  ה גור:נו

צריך לתרגם. יש החלטה. תיקח למשל את ההחלטה הראשונה שהייתה פה היום, על הביגודית.  ירון סולברג:

ההליך שהיה  כל הקיים, של . היא מנוסחת ככזאת שנותנת סקירה של כל המצבתתראה איך היא מנוסח

 הפרסומים, הפקת מודעות וכו' וכו'. שיקולי הוועדה אם יש התנגדויות, אני מסביר.

 כן. כן.  נוה גור:

אם יהיה התנגדויות, ויש בסופו של דבר נימוקים. וקובעים תנאים. זו ההחלטה. את ההחלטה  ירון סולברג:

 ההסכם יש בו תנאים אחרים.הזאת או את הסעיף האחרון מתרגמים בסוף להסכם. 

 שלנו כחברי מועצה  , נוה גור:

 אם חברי מועצה לא היו מאשרים את ההקצאה, לא היה מנוסח ההסכם.  חנה גולן:

זה בסדר. אבל חנה, אבל השאלה אם לנו יש זכות בשולחן הזה, ואני מעריך שכן, לבוא ולהגיד אנחנו  נוה גור:

 ,ם לשנות מאשרים את כל הדברים אבל אנחנו רוצי

 את הסכום הסמלי. :מאיר חלוואני

 יש לנו ברמה המשפטית.  נוה גור:

 חד משמעית התשובה היא כן . :ירון סולברג

יופי. אז אם ככה, עכשיו אפשר רגע לעבור לשאלה הבאה. מכיוון שכך, לא ברור אני מעריך לרוב  נוה גור:

אלף ש"ח. זה שיש שמאות  70יסם הוחלט לקחת יושבי השולחן מצד זה ומצד זה, מה הם השיקולים שעל  בס

 זה מצוין. 

 השמאות  ,רבע מיגאל הררי: 

 זה שיש שמאות זה מצוין. למה הוחלט רבע? נוה גור:

 ביל. דכי השמאי  יגאל הררי:

 מה? נוה גור:

 הוא אמר, יגאל הררי:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 
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 מאי.רגע. אבל אמרו לך שלא פעלו לפי הש נוה גור:

 אלף ש"ח.  280השמאי אמר  יגאל הררי:

 זו הייתה המלצה של הצוות המקצועי. חנה גולן:

 בסדר. נוה גור:

 שאושרה בהליך ההקצאה הראשוני. חנה גולן:

 אז חנה,  ה גור:נו

אלף ש"ח שמאות? תסבירו איך הגעתם לרבע. מה הבעיה? אני רוצה להבין. יגאל, זה  300יש יגאל הררי: 

 אחוז?  100 –להעביר החלטה, זה בסדר. הכול טוב ויפה. תסביר לי למה רבע מתוך ה שאתה יכול

 ישב הצוות המקצועי. יגאל שמעון:

 מה זה הצוות המקצועי? אנחנו פה בסוף , יגאל הררי:

 יגאל, ישב הצוות המקצועי עם השיקולים של מוסד חינוכי.  יגאל שמעון:

 עם מכלול השיקולים.  חיים שאבי:

 בדק את כל המכלול. מה קורה שם, איזה תלמידים.  מעון:יגאל ש

 למה שילמת לשמאי?  יגאל הררי:

 בשביל להעריך. חיים שאבי:

 מה אתה אומר?   יגאל הררי:

או להגיד חצי. קבעו רבע. יועיל אדוני להגיד אתה רוצה  0יגאל, אפשר באותה מידה להגיד  יגאל שמעון:

 צה. יותר? תגיד יותר. אומר לך חבר מוע

 זה גם לא רבע אבל . אתה יודע.  עדי ברמוחה:

 . לא צריך לגבות יגאל שמעון:

 נכון. יגאל הררי:

 לשנה.  340זה גם לא רבע. זה לא רבע. אז תורידו אותו לגמרי. זה גם לא רבע. זה  עדי ברמוחה:

 חד משמעית לא נכון.  יגאל הררי:

 ם ש"ח. אלפי 7זה  4 –אלף ש"ח לחדש ל 28רבע.  חיים שאבי:

 לחודש.  28אבל זה  עדי ברמוחה:

 אלפים לחודש. 7 חיים שאבי:
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 .28תקשיב לי.  עדי ברמוחה:

 ש"ח זה סמלי.  200מאיר חלוואני:  זה סמלי? הוא אמר שעד 

 אלף ש"ח האלה?  70 –לשנה. אפשר להוריד , אפשר להחליט שמורידים את ה 340זה  עדי ברמוחה:

 אנחנו , נווה גור:

 .הורידאבל יגאל ייתן הצעה להעלות ואנחנו, אני  מציעה ל :עדי ברמוחה

 אני מקבל את הצוות המקצועי. אני לא הולך לעשות משא ומתן פה.  יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: אנחנו לא עושים משא ומתן. אנחנו מבקשים לשקול. אנחנו מבקשים לשקול. 

 חברים, חברים. אני לא בודק פה כל אחד.  יגאל שמעון:

 אנחנו רוצים להצביע פה אחד.  עדי ברמוחה:

אני לא רוצה לבדוק למה כל אחד צריך לחשוב למה יותר ולמה פחות. למה? כי זה שיקול של  יגאל שמעון:

 הצוות המקצועי.

 אבל הוא לא הציג הצוות המקצועי. נוה גור:

 שנייה. חברים. הציג.  יגאל שמעון:

 לא, לא. נוה גור:

 מקצועי.הצוות ה יגאל שמעון:

 לא, לא, לא.  נוה גור:

 אני יודע. אני לא חושב שאנחנו צריכים להתערב בתשלום זה הכול. עם כל הכבוד. יגאל שמעון:

אז סליחה. איילת, סליחה שנייה. אם , יש הבדל בין להגיד מה אתם ממליצים לבין למה אתם ממליצים  נוה גור:

 אלף? אני מבקש לדעת.  70חלט אלף. אם את יכולה בבקשה לציין למה הו 70 –את ה

 בבקשה.  יגאל שמעון:

 כי זה לא רבע. עדי ברמוחה:

אלף? יכול להיות שתשכנעי אותנו  70לא משנה רבע או שמינית או עשירית. תסבירי לנו למה הוחלט  נוה גור:

 שזו החלטה נכונה. אני מבקש לשמוע. 

חה בפניכם. הייתה המלצה שאנחנו הבאנו אז אני אקריא מההמלצה של ועדת הקצאות, שהונ איילת לרר:

 בפניכם בישיבה הקודמת. היות ובמקרה הזה כן מדובר, 

 ) מדברים ביניהם (

 רק שנייה, חברים תקשיבו.  יגאל שמעון:
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היות ובמקרה זה מדובר על הקצאה חדשה, על בקשת הקצאה של גוף אשר מחזיק במבנה  איילת לרר:

חינת הבקשה והתאמתה לתבחינים להקצאה המבוקשת, יש מקום לבחון שנים רבות, סבורה הוועדה כי לצד ב

את הבקשה בהתייחס לכלל הצרכים העירוניים. בשנים האחרונות בעקבות גידול בהיקף האוכלוסייה ופיתוחה 

ותיקות ומחסור במבני ציבור. החוסר במבני ציבור מורגש במיוחד בשכונות ה עירשל העיר בקצב מהיר, נוצר ב

גון שכונת נווה נאמן. עקב מחסור במבני ציבור נאלצת העירייה לשכור מבנים למטרות שונות . כך הקיימות כ

ספר ממלכתי ומהווה חלק  –ביתכספר אשר הושכר  –למטרת בית נכסלמשל מזה מספר שנים שוכרת העירייה 

פים חיצוניים, לבין ממערכת החינוך העירונית. על מנת לאזן מחד בין מחסור במבנים והצורך לשכור מבנים מגו

עמותה ומסגרת חינוכית שהן מפעילות בעיר, החליטה הוועדה במקרה הזה להקצות ההכרה בחשיבות פעילות 

אלף ש"ח לשנה עבור  70ספר, אבל לצורך זה לדרוש תמורה בסך של –את המבנה לשימוש למטרת בית

 השימוש במבנה. 

ם. אבל הסברת עכשיו מה השיקולים לגבות כסף, רק איילת, עד כאן. תודה. באמת. אנחנו מודי נוה גור: 

 אלף. וזה מה שאנחנו מנסים להגיד. 70לא הסברת את השיקולים למה 

 אז אמרו לך שלקחו שיקול. יגאל שמעון:

 לא נעשה שיקול , נוסחה מתמטית לא הייתה פה. חנה גולן:

 לא, לא שאלתי חנה , את זה. נוה גור:

 היה פה שיקול. יגאל שמעון:

 לא, אני אומרת.  ה גולן:חנ

 בסדר.  נוה גור:

 המאזן זה ברמת הגדרה? כאילו המאזן זה ברמת הגדרה?   מאיר חלוואני:

 לגמרי... חנה גולן:

אנחנו לוקחים שמאי, אנחנו לוקחים שמאי כאשר אנחנו רוצים להשכיר מבנה והשמאי קובע  יגאל הררי:

ה ואנחנו אומרים לו רק רגע, אנחנו משלמים לך רק רבע. אלף ש"ח. ואנחנו באים לבעל העסק, בעל המבנ 200

 אלף ש"ח. 300לקחנו שמאי, השמאי אמר 

 יגאל, אבל הדעה, הדעה , נוה גור:

 הבן  אדם אנחנו משכירים ממנו, אנחנו משלמים על שכירויות. יגאל הררי:

 הדעה שלי היא הפוכה משלך. ה גור:נו

 סק.ספר, זה לא ע –מאיר חלוואני: אבל זה בית

 זה עסק וחצי. אתה ל , יגאל הררי: 

 אתה לא יודע מאיר חלוואני: לא. זה לא. 

 אתה לא יודע כמה הם מרוויחים. יגאל הררי:
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 זה לא.  מאיר חלוואני:

 מה אתה אומר.  יגאל הררי:

 זה לא. אתה לא יודע אבל כמה הם עוזרים לילדים של העיר.  מאיר חלוואני:

 ה הם מרוויחים. אתה לא יודע כמ  יגאל הררי:

 וישב פה חבר הסיעה על השולחן המועצה וסיפר לך כמה ילדים הצילו שם.  מאיר חלוואני:

 ספר שלך.–יתאחוז? תתגבר אותם במקומות אחרים בב 10אבל  יגאל הררי:

 אוקיי. תודה. אני מבקש להעלות את זה להצבעה. יגאל שמעון: 

 בוא נגיד שגרמת להם ללכת.  :חיים שאבי

 מי בעד המלצת הצוות המקצועי?  שמעון:יגאל 

 מה הרווחת ? נווה גור:

 מי בעד? מי בעד?  ניצה משה:

 מי בעד המלצת הצוות המקצועי? יגאל שמעון:

 מי בעד? יגאל, שמעון. ניצה משה:

 אבל אנחנו חשבנו שמציעים פה אופציה אחרת מבחינת כמות הכסף. לא?   מאיר חלוואני:

 ,  אני לא רוצה יגאל שמעון:

 אבל קיימת אופציה כזאת.  מאיר חלוואני:

 מאיר, אני חייב לומר לך משהו. אני לא רוצה להיכנס לכל אינטרס למה פחות ולמה יותר. יגאל שמעון:

 מה זה?  מאיר חלוואני:

 זה הצוות המקצועי.  יגאל שמעון:

 זה המהות של הדיון פה. נוה גור:

 עי שקבע. ואני מכבד את הצוות המקצועי.אני עונה לך, זה הצוות המקצו יגאל שמעון:

 גם אני מאוד מכבד.  מאיר חלוואני:

 יכול להיות. יגאל שמעון:

 יגאל!  מאיר חלוואני:

 יכול להיות שיש להם ראייה אחרת מאשר מה שאנחנו. כי אנחנו חושבים אחרת, כפוליטיקאים.  יגאל שמעון:

 לא, יגאל. אנחנו מדברים פה, תראה. מאיר חלוואני:
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 יש גם את ה, נוה גור:

 יגאל.   מאיר חלוואני:

 אני רוצה רגע. יגאל שמעון:

 אני רוצה לענות לו.  מאיר חלוואני:

 ברשותך הבהרה. ברשותך הבהרה. ירון סולברג:

 בבקשה.  מאיר חלוואני:

, שהצוות המקצועי שוקל באופן מפורש ומפורט מספר מסוים, ערך מסוים לפעמיםחברים, יש  ירון סולברג:

 אלף.  70נכון. זה לא המקרה. עם כל הכבוד. לא שקלנו כאן, אין שום דבר מקודש במספר 

 נכון. נוה גור:

 בסדר? לכן לא צריך ליצוק תוכן שלא עשינו אותו אנחנו. ירון סולברג:

 נכון מאוד. נוה גור:

 כן. הסעיפים שאיילת הקריאה הם חשובים. ירון סולברג:

 נכון מאוד. ה גור:נו

עירייה, כן יש מחסור במבנים, כי הן צריכה מקורות הכנסה כדי לממן. לכלומר לבוא ולהגיד  ולברג:ירון ס

 . אוקיי? 60וגם היה יכול להיות  80אין בו שום דבר קדוש. באותה מידה זה היה יכול להיות  70המספר 

 אלף בישיבה? במועצה? אני מבקש לשמוע את זה.  70 –האם אישרנו את ה נוה גור: 

 אני לא יודע להגיד לך.  רון סולברג:י

 דרך אגב, יש פה פרוטוקול. צירפתם פרוטוקול. עדי ברמוחה:

 אותה,  בהמלצה שלנו, בהמלצה שאישרתם  ירון סולברג:

 אין בפרוטוקול שדיברנו על זה. עדי ברמוחה:

 בפעם הקודמת. ה גור:נו

 לא דיברנו על זה. עדי ברמוחה:

 כן?  נווה גור:

 .27בסעיף  ירון סולברג:

 כן? נוה גור: 

 לא, אין בפרוטוקול. צירפתם פרוטוקול. עדי ברמוחה:
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תמורה בשנים,  3 –הספר, ל –לצורך הפעלת בית .....נאמר כי לאור האמור ממליצה הוועדה  ירון סולברג: 

 אלף ש"ח לשנה. תהיה גם אופציה להאריך וכו'.  70סמלית של 

 כן.  יגאל שמעון:

 אז בוועדה אבל לא במועצה.  רמוחה: עדי ב

 רגע. זאת ההמלצה ירון סולברג: 

 דיסקים. ב באין לנו, איילת זה הכול צרו  מאיר חלוואני:

 לא. אבל לי יש פה מודפס.  עדי ברמוחה:

 זה אז אושר אבל. אבל אז זה אושר. נוה גור:

 לא, אין פה. עדי ברמוחה:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 טוב. חברים. עון:יגאל שמ

 אלף ש"ח.  70אני לא זוכרת שדיברנו על  עדי ברמוחה:

 אתה יודע כמה עושים שם? אני יודע. שקלים,  200...  מאיר חלוואני:

 , יכול להיות שזה גוף מנופח שומן) מדברים יחד(אני רוצה להגיד לך יגאל חיים שאבי:

מע אולי קנטרני ופוליטי שלא ) לא ברור ( קבלה. אני רוצה בכל זאת, אפילו בגלל שזה נש מאיר חלוואני:

בהמשך לדעתו של מר היועץ המשפטי בואו נדבר רגע על הסכום. תן לנו דקה על זה. מה קרה? מה קרה? 

 אחרת בשביל מה אנחנו יושבים פה? 

 מה הצעה שלכם?  יגאל שמעון:

הספר  –"ח. תיקחו מהם סמלי. ביתש 200אני מציע לא לקחת מהם כסף. סמלי הוא דיבר על   מאיר חלוואני:

הרבה ברמות  י לאהזה גם ככה קשה לו לשרוד, כמעט סגרתם אותו. הוא מציל המון נפשות וילדים שלנו. אול

 היחס של כמות תלמידים. 

 זה לא משנה. ילד זה ילד  עדי ברמוחה:

ו. בואו נתחשב בזה רגע. אבל בסוף, בסוף הוא עושה עבודת לא יודע, חסד עם כולם. אז בוא  מאיר חלוואני:

 למה הכל כסף? 

 אני יכול להציע גם הצעה?  חיים שאבי:

 חיים אתה בעד, נכון?  עדי ברמוחה: 

 אלף ש"ח שרוצים לקחת מהם, לתגבר את הילדים שלומדים שם. 70 –אני רוצה את ה חיים שאבי:

 מסכים. מסכים.   מאיר חלוואני:
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 השרון. –תושבי הוד חיים שאבי:

 ....הספר–לא. אם אתה מחזיר את הכסף לבית י:יגאל הרר

 השרון. –מידים תושבי הודלספר. לת –לא, לא לבית חיים שאבי: 

אלף ש"ח? אני אומר לקבל את ההצעה של מאיר  70אחוז מהילדים  10 –איך מחזירים ל יגאל הררי:

 ש"ח סמלי. 200ולהוריד את זה למינימום האפשרי לשנה. 

 הררי. יגאלהופה.  עדי ברמוחה:

 הופה.   מאיר חלוואני:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 ש"ח סמלי. 200אני מקבל את ההצעה של מאיר.  יגאל הררי:

 מה קרה? קיבלת אס אמ אס מחי חביבי? מה קרה?   מאיר חלוואני:

 ש"ח.  200  יגאל הררי:

 זה השבב.  : חיים שאבי

 ש"ח . 200שנים  3 –למאיר חלוואני: אני רוצה ואני אצטרף לא לשנה, 

 חברים.  יגאל שמעון:

 עה. מותר. אמר היועץ המשפטי . מה הבעיה?באני מבקש שתעלו את זה להצ  מאיר חלוואני:

 למרות ההצעות הנדיבות שלכם.  : חיים שאבי

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 יגאל, אפשר, אפשר לדחות, לעשות עוד פעם חושבים? נוה גור:

 אני מעלה להצבעה את המלצת הצוות המקצועי,. אני מבקש להצביע.  יגאל שמעון:

 למה?  עדי ברמוחה:

 זה לא נכון עכשיו. זה לא נכון מה שאתה עושה. מאיר חלוואני:

 אני מעלה להצבעה את ההמלצה של הצוות המקצועי. יגאל שמעון:

 תקשיב, אתה הולך עם הראש בקיר. עדי ברמוחה:

 מה,  יגאל שמעון:

 גם את הצעה שלנו.   וואני:מאיר חל

 כנרת,יגאל שמעון, חיים שאבי,  אני מעלה את ההצעה של הצוות המקצועי. יגאל שמעון:
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 חנוכה, תקוה, הררי, אביאל, טואיל,

 תעלה את ההצעה שלנו. מאיר חלוואני:

 ש"ח? אתה מדבר, 200עכשיו אחרי שאמרת  עדי ברמוחה:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 ? 170ש"ח. אז עכשיו אתה מדבר על  200אל תגיד את זה עכשיו. אתה הרגע דיברת על  חה:עדי ברמו

 .150אמרת  חיים שאבי:

 .150 עדי ברמוחה:

 סגן ראש העירייה, דוקטור רוזן. מי נגד? )המשך הצבעה( ו יגאל שמעון:

 אנחנו מתנגדים ואנחנו מבקשים להוריד את זה מסדר היום. נוה גור:

 י בעד? מ יגאל שמעון:

 רגע.  עדי ברמוחה:

 רגע. רגע מה זה עברה?  מאיר חלוואני:

 מי נגד?  יגאל שמעון:

 היועץ המשפטי,  אמר   מאיר חלוואני:

 ירון, מותר לנו להעלות עכשיו הצעה שונה? נוה גור:

 כן. על הסכום.   מאיר חלוואני:

 מי נמנע?  יגאל שמעון:

 על הסכום? נווה גור:

 נעת. אני נמ עדי ברמוחה:

 נמנעת? יגאל שמעון:

 כן. עדי ברמוחה:

 תודה רבה.  יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: רגע. רגע. אבל אמר היועץ המשפטי שאנחנו יכולים לדון בסכום. בוא נדבר על הסכום.

 אבל ברגע שזה לא עבר. יגאל שמעון:

 אבל לא נתת הזדמנות לזה.   מאיר חלוואני:

 לא.  נווה גור:
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 צעה שלנו עברה. אם היא לא הייתה עוברת.הה יגאל שמעון:

 אבל לא נתת לזה הזדמנות. ישב פה היועץ המשפטי ואמר ,  מאיר חלוואני:

 תודה רבה. תודה רבה , סעיף הבא.  יגאל שמעון:

היועץ המשפטי אמר שלא הייתה שום סיבה לקביעת המספר. אז מכיוון שלא הייתה ) לא ברור  יעל ברזילי:

 .אי אפשר להצביע( 

 רגע. רגע. אני רוצה. אני רוצה.  נוה גור:

 דרך אגב, שיירשם שאני מתנגד.   מאיר חלוואני:

 . אתה איך או שאתה נשאר? 7. עכשיו 7השעה  יגאל שמעון: 

 רגע.  מאיר חלוואני:

 . 7 יגאל שמעון: 

 רגע.  מאיר חלוואני:

 אמרת שאתה אומר. יגאל שמעון:

לומר שמכיוון שלא אפשרת לנו להעלות את ההצעה הבאה, אנחנו נפנה למי  אני רוצה לומר, אני רוצה נוה גור:

 שצריך, כדי  ,

 תודה רבה לך. יגאל שמעון:

 רגע. תן לי להשלים. אנחנו מציעים פה אפשרות להעלות הצעה שהיא גם הגיונית ברמה המשפטית.  נוה גור:

 אבל יש רוב על ההצעה שלנו. יגאל שמעון:

 רמה המשפטית אתה מנסה לעבור פה, לייצר פה, רגע. רגע. ב נוה גור:

  ין מה הבעיה. ברגע שיש רוב מוחלט אין בעיה.אני לא מביש רוב להצעה שלנו.  יגאל שמעון:

 אתה לא מקשיב.  נוה גור:

 אין בעיה. יגאל שמעון:

 למה יש רוב מוחלט?  נוה גור:

 כי יש רוב מוחלט. מה לעשות?  יגאל שמעון:

 ות שיש רוב מוחלט יותר להצעה שלנו.יכול להי נוה גור:

 לא. ההצעה שלי...  יגאל שמעון:

 אז אני מנסה לומר לך שייצרת פה הצבעה על משהו שלא בטוח שהוא יעבור במשרד הפנים בצורה ה גור:נו

 . ראויה
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 אז תפנה שוב.  יגאל שמעון:

 נכון.  נוו גור:

 תודה רבה. סעיף הבא בבקשה.  יגאל שמעון:

 הצבעה:

 

יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן,  אביאל אברמוביץ, ד: בע 8

 אופיר טואיל, 

 יגאל הררי. לא הצביעו: נוה גור, מאיר חלוואני, יעל ברזילי, 4

  נמנעה: עדי ברמוחה. 1

  :8/17החלטה מס' 

 או בתמורה סמלית, שפורסם בחוזר מנכ"ל  בהתאם לנוהל הקצאת קרקעות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה

  41על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח' שמעון הצדיק  2001/5משרד הפנים 

 תנועת נשים  –, בין עיריית הוד השרון לבין עמותת נעמ"ת 6660בגוש  25 -ו 22הידוע גם כחלק מחלקות 

 טכנולוגי. )חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם  עובדות ומתנדבות למטרת בית ספר תיכון

  .כנספח ה'(צורפו להזמנה 

  אבל אני לא הצבעתי על הסעיף ההוא.מאיר חלוואני:  

 עולמית לנשים ציוניות  תדרותהס –לשימוש עמותת ויצ"ו 6אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' הרשות 

 למטרת מבנה קהילה ורווחה. 

עולמית  הסתדרות –לשימוש עמותת ויצ"ו 6אישור נוסח הסכם הקצאת מבנה ברח' הרשות  ניצה משה:

 לנשים ציוניות למטרת מבנה קהילה ורווחה. 

 פה אחד תודה.זה הסכם. יש שאלות חברים? מי בעד?   כן? יגאל שמעון:

 איזה סעיף זה?  מאיר חלוואני:

 סעיף ז'.  ניצה משה:

 הצבעה:

 פה אחד: -בעד   12

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן,  יגאל הררי, אביאל אברמוביץ, 

  אופיר טואיל, מאיר חלוואני, עדי ברמוחה,  ויעל ברזילי
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  :9/17החלטה מס' 

 ות ומבנים בפטור ממכרז ללא תמורה או בתמורה סמלית, שפורסם בחוזר מנכ"ל בהתאם לנוהל הקצאת קרקע

 הידוע  6על תיקוניו, מאשרת מועצת העיר את נוסח הסכם הקצאת המבנה ברח' הרשות  2001/5משרד הפנים 

 הסתדרות עולמית לנשים ציוניות  -, בין עיריית הוד השרון לבין ויצ"ו6455בגוש  388גם כחלק מחלקה 

 להזמנה כנספח מבנה קהילה ורווחה. )חוות הדעת של היועץ המשפטי לעירייה וטיוטת ההסכם צורפו למטרת 

 (.ו'

 סעיף ח', חברים.   יגאל שמעון:

 ל הפקעה הפנים בדבר ביטו אישור פרסום תיקון להודעה על הפקעה בילקוט פרסומים והגשת בקשה למשרד

 ברח' האשל. 6444בגוש  121–124 –שנרשמה בטעות בנוגע לחלקות 

 בסעיף ח' יש לי שאלה.  יגאל הררי:

 בואו נציג אותו קודם.  יגאל שמעון:

 אישור פרסום תיקון להודעה על הפקעה בילקוט פרסומים והגשת בקשה למשרד –סעיף ח'  ניצה משה:

ברח' האשל. שמנו על  6444בגוש  121–124 –וגע לחלקות הפנים בדבר ביטול הפקעה שנרשמה בטעות בנ

 , –תרשיםאיזה שהוא  הערב השולחן 

 זה לא, זה לא התשריט. התרשים הזה כלום.  יגאל הררי:

 יש פה את איילת, היא תסביר.  ניצה משה:

 הוא לא מעניין. הוא לא מעניין. הוא לא ממצה.  יגאל הררי:

 אוקיי.  ניצה משה:

 שיו, אני רק רוצה לשאול שאלה. עכ יגאל הררי:

 יש חוות דעת. ירון סולברג:

 מה?  יגאל הררי:

 יש לך חוות דעת. היא צורפה לחברי מועצת העיר והיא מפורטת ומנומקת וכתובה.  ירון סולברג:

 אני רק רוצה לשאול שאלה.  יגאל הררי:

 הנייר הזה הוא רק כלי עזר.  ירון סולברג:

 בסדר. יגאל הררי:

 לא, כי יש חוות דעת. שיהיה ברור. ולברג:ירון ס

 בסדר. היא אמרה שצורף. יגאל הררי:

 לא, לא.  ירון סולברג:

 לא אמרתי שצורף. ניצה משה:
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 צורף נספח ז' לישיבת מועצת העיר. איפה הנייר שנתתי ? ירון סולברג: 

 קיבלתם, קיבלתם בחומר חוות דעת מפורטת. איילת לרר:

 מי בעד?  יגאל שמעון: 

 מה זה מי בעד? מה זה מי בעד?  יגאל הררי:

 זה כבר באוטומט אצלו. רק חסר שחי יהיה פה לצעוק הלאה.  עדי ברמוחה:

 הלאה. אני רוצה לדעת שאלה חשובה מאוד. יגאל הררי:

 כן? יגאל שמעון:

 ? 124 –ל  121מי זה המתלונן, ומי זה גר בין  יגאל הררי:

 ) מדברים ביניהם (

 כאן שום מתלונן. אין  איילת לרר:

 מי הבעלים?  ? 124 –ו  121 –מי גר ב יגאל הררי:

 אי אפשר לשמוע כלום. לא שומעים את התשובה.  חנה גולן: 

 חבר המועצה מר נוה גור עוזב  את חדר הישיבות. 19:05

 בית קידר יותר חשובים לי, מצטערת.  עדי ברמוחה:

 דר הישיבות.חברת המועצה הגב' עדי ברמוחה עוזבת את ח 19:05

 אני קראתי ואני אשמח שנדבר על זה.  :  יעל ברזילי

 רק רגע.  יגאל הררי:

טוב. רק כמה מילים, אסביר על מה מדובר. הסיבה שאנחנו מביאים את הנושא זה קודם כל,  איילת לרר:

ד . הסיבה שאנחנו מביאים את הנושא למועצת העיר מכיוון שמשרד הפנים דורש, ומשרואבאני עונה לי

המשפטים על מנת לתקן טעות, ולא משנה אם זו טעות סופר או טעות מהותית. אנחנו מביאים אותה לאישור 

מועצת העיר. אנחנו מביאים את זה אחרי זה לאישור משרד הפנים. הטעות היא טעות במהותה טכנית. מה 

לכם דפי עזר כדי שתוכלו  שקרה כאן זה שהיה ברחוב האשל יש לו רוחב. הייתה תכנית ראשונה, הר, אני שמתי

מטר לצורך  2שהוסיפה הפקעה של  5/  485/5גם לראות את הצילום של התכניות. הייתה תכנית ראשונה הר/ 

מטר, ורוחב  2שהוסיפה עוד הרחבה נוספת של עוד  1990הרחבת הכביש. אחריה הגיעה עוד תכנית. בשנת 

מה שקרה , זה שבמקביל מנהל מקרקעי ישראל  מטר. 12 –מטר להגיע ל 8 –הכביש הסופי אמור להיות מ 

שהם בעלי הקרקע ערכו תשריט לצורכי רישום, שבעצם למעשה לוקח את ההפקעות האלה, מודד את החלקות, 

שאתם יכולים  108עושה מדידה ואת ההפקעות הופך לחלקה חדשה שמקבלת מספר חדש. זה אותו מספר 

נון נפלה טעות. התרשים עצמו לא נרשם שהתרש"צ לראות בתרשים. מה שקרה כאן, ברישומי אגף תכ

שהתשריט רישום חל על שתי הפקעות, אלא רק על אחת מהן. אחרי שנערכה כאן מדידה מסודרת בעקבות 
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פנייה של אחד התושבים שרצה קווי בניין וגילו שנפלה כאן טעות, בעצם התברר שההפקעה הייתה מיותרת, כי 

 כי רישום. ממילא היא נכללה כבר בתשריט לצור

 כלומר שמדובר בטעות טכנית בלבד? יעל ברזילי:

 אבל לצורך הביטול אנחנו צריכים לעבור את כל התהליך הזה.   לרר:איילת 

 כלומר ההפקעה בוצעה בפועל. ירון סולברג:

 היא כבר קיימת. לרר:איילת 

 כבר כשהמינהל הכין את התרש"צ. אוקיי?  ירון סולברג:

 כן. יעל ברזילי:

 מה שקרה שכאילו היה כאן כפל. סולברג: ירון

 כן. אבל  , יעל ברזילי:

 אז מבטלים ומחזירים את המצב מעט אחורה למצב שבו המינהל הכין את זה.  ירון סולברג:

 מטר או לא?  2אז בן אדם מקבל  יגאל הררי:

 לא. לרר:איילת 

 אף אחד לא מקבל מטרים? יגאל הררי:

 מטר.  2מטר. כאילו לקחנו פעמיים את אותם  2 –לקחו לו כבר את ה  לרר:איילת 

 לא.  יגאל הררי:

 אבל רישומית , לרר:איילת 

 אבל התכוונו לקחת.   מאיר חלוואני:

 .3כאילו  לרר:איילת 

 .4. זה 2 –ו  2לא,  ירון סולברג:

 לא. ברור.   מאיר חלוואני:

 אז עכשיו זה חוזר לשאלה שלי.  יגאל הררי:

 עשינו פעמיים.  8/  4858הפקעה של בעצם את ה לרר:איילת 

 מטר? 10מטר, אז עכשיו כמה הוא יהיה?  12 –בגלל שרצינו להגדיל את האזור ל יגאל הררי:

 מטר. 12 לרר:איילת 

 אז מה הבעיה?  יגאל הררי:
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 . מה אתה לא מבין? נו. 14כאילו יש כבר  מאיר חלוואני:

 זו טעות רישומית. לרר:איילת 

 . כי אם התחיל תלך עד יותר.14ן אפשר לתפוס עדיי מאיר חלוואני:

לא. לא. רישומית מה שעשינו, זה שאת ההפקעה של תב"ע השנייה היא נרשמה פעמיים. היא  לרר:איילת 

 נרשמה פעם אחת לתשריט לצורכי רישום ופעם אחת ,

 ? אז כמה יישאר לך אחרי שתתקני את הטעות יגאל הררי:

 מטר.  12אותו דבר.  לרר:איילת 

 כאילו לקחו פעמיים. אז השטח גדל.   מאיר חלוואני:

 אם אני מבינה נכון, זה על אותה חלקה בדיוק. זאת אומרת שרק פורמאלית.  אותה חלקה.  יעל ברזילי:

 לא טוב. לא טוב. אני רוצה לשאול שאלה.  מאיר חלוואני:

 אפשר לדעת מי זה הפונה?  מישהו פנה,  רק כשאתם אומרים יואב רוזן:

 איך הגעתם לזה שיש כפל? יר חלוואני:מא

 כי מישהו פנה וביקש את קווי הבניין שלו. חנה גולן: 

 אז אנחנו נותנים עמדה. יגאל הררי: 

 אז גילו שעשו טעות .  חנה גולן:

 אבל אני קראתי פה שאתם רציתם לבוא ולתפוס את השטח הציבורי.   מאיר חלוואני:

 מי גר? לפי זה נדע מה הבעיה. 124עד  121נייך. רגע. אני שאלתי שאלה לפ יגאל הררי:

 סליחה. לא, איך שאתה מנסח את השאלה זה כאילו חוסר אמון בדברים נאמרים כאן.  ירון סולברג:

 לא. ממש לא. יגאל הררי:

 אפשר להפקיע מעבר.  מטר הופקעו. זו הנקודה. אוקי? ואי 4מטר,  4שנייה. היה צריך להפקיע  ירון סולברג:

רק שאלה בשביל להבין. אוקי? הייתה בעיה טכנית ברישום, בעצם השטח הוא אותו שטח?  רזילי:יעל ב

 אנחנו רק רוצים לתקן טעות טכנית?

 אנחנו לא מוותרים פה על הפקעה. איילת לרר:

 אין ויתור.  יעל ברזילי:

 אין ביטול של הפקעה. אבל אנחנו מתקנים את הרישום. איילת לרר:

 .אוקיי יעל ברזילי:
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 מי בעד?  יגאל שמעון:

 ?124עד  121 –רק רגע. אני שאלתי שאלה ראשון. לפני יואב. מי זה הבעלים מ   יגאל הררי:

 אני לא יודעת לענות על השאלה. לרר:איילת 

 למה אני צריך להצביע על משהו שאני לא יודעת?  יגאל הררי:

 זה לא אישי.  : חיים שאבי

 מה זה לא אישי?  יגאל הררי:

 ברים בו זמנית, לא ברור ( ) מד

 אני צריך להיות שלם עם עצמי. אם יש לי אישור.  :יואב רוזן

 יש לך חשש שזה מישהו אישי? יגאל שמעון:

 אני יש חושב שכל החלטה שבאה בצורה הזו.  יואב רוזן:

 אם אומרים שיש מישהו שפנה, שיש מישהו שפנה.  יגאל הררי:

 ל שצריך לטפל. ולא סתם אנחנו שואלים.תאמין לי שיש שם טיפו יואב רוזן: 

 יש לך ספקות לגבי ההחלטה הזאת? יגאל שמעון:

 כן. של הוועדה.  יגאל הררי:

 לא, אני שואל. אתה חושב שאנחנו לא צריכים להצביע עכשיו? יגאל שמעון:

 אני אומר שהדבר הזה,  יגאל הררי:

 אוקיי. תעבירו. יגאל שמעון:

 מטר. 2יק שלו שכתוצאה מהטיפול בתיק שלו צריכים להחזיר לו שיש לו טיפול בת יואב רוזן:

 בסדר. מה שאני מבקש,  יגאל שמעון: 

 ברישום. בסדר, ברישום. זה אותו דבר.  יגאל הררי:

 אנחנו ,  יגאל שמעון:

בפועל או לא בפועל זה אותו דבר. כי לכאורה, יוצא שאם אנחנו לא עושים את הפעולה הזאת  יגאל הררי:

 מטר.  14יירשם אז זה 

 לא. לא.  לרר:איילת 

 לא.  חנה גולן:

 אנחנו מקטינים את ההפקעה. אנחנו לא משנים את רוחב ההפקעה.  לרר:איילת 
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 זה אותו שטח בדיוק.  :יעל ברזילי

 היו כאן שתי תכניות.  לרר:איילת 

 למה הבן אדם בא לפה להתלונן?  :הררייגאל 

 מטר. 4 –מ אי אפשר להפקיע יותר  ירון סולברג: 

 אי אפשר להפקיע יותר. אנחנו יש תכנית, היא קובעת.  לרר:איילת 

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור (  

 זה שייך למליאת הוועדה.  יגאל הררי:

  יש כאן הפקעה שנרשמה פעמיים. אנחנו מבטלים את אחת הפעמים של הרישום. לא מבטלים. לרר:איילת 

 אול. יש פה מסמך.טוב. אני מבקש לש מאיר חלוואני:

 אנחנו באמת לא יודעים.  לרר:ת אייל

 אני רוצה בבקשה לשאול שאלה.  מאיר חלוואני:

 צריך לבדוק.  לרר:איילת 

 , מישהו פה צירף מסמך של מחוז המרכז. 25.07.1990 –מ  8485, סליחה. 5485תכנית הר/ מאיר חלוואני: 

 איפה?  לרר:איילת 

 .1990משנת  8845תכנית הר/שמדבר בכלל, ב  מאיר חלוואני:

 כן. לרר:איילת 

מאיר חלוואני: מישהו פה צירף מסמך, מי שמבין בזה כמובן. מחוז מרכז מרחב תכנון מקומי הדרים, מקומי. 

 מדובר על רחוב הכרמל ולא רחוב האשל. אז אתם יכולים להסביר לי את העניין?

 נה אם תסתכל, לפניה יש לך תשריט.יש כאן שתי תכניות שמפקיעות. התכנית הראשו לרר:איילת 

 ?548 מאיר חלוואני:

 אם תסתכל לפני התקנון, אני צירפתי לכם כדי שיהיה לכם גם את תקנון התכנית.  לרר:איילת 

 אני ממש המום. : חיים שאבי

 וגם את התשריט שלה.  לרר:איילת 

 ממה אתה המום? מאיר חלוואני:

 התכנית שאתה מתייחס אליה  , לרר:איילת 

 שאתם חולקים פה על הצוות המקצועי. : חיים שאבי
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אם תסתכל על התשריט לפני כן, הוא מראה לך את כל התחום של התכנית. התכנית היא לא  לרר:איילת 

 רק ברחוב האשל.

 הצוות המקצועי הוא  , חנה גולן:

 היא בכל , הוא בכל  , לרר:איילת 

 שב. אני רוצה לדעת שזה לא מה שאני חו :  יואב רוזן

 –. תקנון לפי החלטת ביניים מ1989עדיין אני לא מבין איך הוועדה פה הגישה אישור בשנת   מאיר חלוואני:

 . על רחוב הכרמל? 1988

 שוב, אם תסתכל, לרר:איילת 

 אני שואל בשביל שלא תהיה פה. מה יש לך? תגיד לי, אתה, כל דבר אצלך זה, מאיר חלוואני:

 ר ( ) מדברים בו זמנית, לא ברו

אם תסתכל לפני כן, יש לך תשריט שהוא מראה לך את כל תחום התכנית. כל התחום כולו.  לרר:איילת 

. אבל אם תראה, התכנית גם ממשיכה פה מצד אחד יש לך את רחוב האשל שזו הפקעה שאנחנו מדברים עליה

 מעבר לזה ומגיעה עד לרחוב הכרמל.

 זה האשל? ? זה הכרמל מאיר חלוואני:

 כן.  רר:לאיילת 

 זה הכרמל? מאיר חלוואני:

 נכון. זה הכרמל. או זה או זה. אני פשוט אין לי כאן מפה אבל זה או זה או זה. לרר:איילת 

חבר'ה, אני אומר לכם כל הכבוד על התרשימים. לא שם, לא שום דבר. לא כתובת. הכול   מאיר חלוואני:

 צריך.מצולם כמו איזה כרעי תרנגולת. תתנו לנו מפות כמו ש

 אבל תסתכל.  לרר: איילת 

 כן. אני לא,  מאיר חלוואני:

 בתכנית הזאת בחוות הדעת שנשלחה לך ויש לך תשריט של האזור. לרר:איילת 

 איילת, אני רוצה, מאיר חלוואני:

 מצורף לכם כל התכניות שעל בסיסן הוא צורף. לרר:איילת 

עים קיבלנו רק עכשיו. אז אני מבקש ממך משהו. אני עדיין בפירוט שלך כתוב צבעים, את הצב מאיר חלוואני:

חושב שלמען הסדר הטוב, וההיגיון, כמו שאנחנו מגישים גם בוועדות לכל מיני חומר של הרשות, אם אתם כבר 

פעם, בשחור לבן, מראש תתנו אותו יותר רחב, יותר מוגדר. עם שמות. רגע. עם  16מדפיסים לא את אותו דף 

 שמות של רחובות. 

 זה אמור לבוא למליאה.  גאל הררי:י
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, ברחוב האשל, לא יודע איפה זה  –אני לא יודע איפה זה. אני אם אבי גבאי לא היה אצל   מאיר חלוואני:

 האשל.

 זה אמור לבוא למליאה.  יגאל הררי:

 טוב.  יגאל שמעון:

 זה אמור לבוא למליאה. לא לפה.  יגאל הררי:

 תודה רבה. יגאל שמעון:

 שם אתה מקבל תשריטים, אתה מקבל הסברים.  :יגאל הררי

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 טוב. חברים, לבקשת החברים פה אנחנו נעביר את זה לישיבה הבאה. יגאל שמעון:

 למליאת הוועדה, כמו שהם אומרים. יגאל הררי:

 למליאה?  יגאל שמעון:

נו כביכול פה דנים בכובע נוסף כחברי מליאת אני רוצה להסביר משהו. כתוב פה בהמשך שאנח יגאל הררי:

 הוועדה. 

 אז אתה רוצה במליאה? יגאל שמעון:

 תביא את זה למליאת הוועדה. בוועדה לתכנון ובנייה רואים את הכול. זהו. יגאל הררי:

 כי זה גם קנייני. אז אתה חייב גם מועצת העיר.  ירון סולברג:

 אז אחרי זה. אחרי המליאה. יגאל הררי:

 לא, לא. חברים, אני לא הולך, אל שמעון:יג

 רק רגע. יש איזה דחיפות מסוימת?  מאיר חלוואני:

 אני רוצה לדעת את כל הפרטים ששאלתי.  יגאל הררי:

 אז אני מבקש. יגאל שמעון:

למה בגלל שהחבר הררי עכשיו מבקש להזיז את זה הצידה, מזיזים וקודם רצינו לדבר על   מאיר חלוואני:

 מזיזים? כאילו, למה אתה מאשר את זה?  הסכום לא

 לא. אומר היועץ המשפטי, יגאל שמעון:

 כן?  מאיר חלוואני:

 שלא קיבלתם את הפרטים.  יגאל שמעון:

 אני אומר שקיבלנו.  ירון סולברג:
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 קיבלנו.  מאיר חלוואני: 

 אז,  יגאל שמעון:

 תצביע על זה.  מאיר חלוואני:

אומר אני לא רוצה לקבל ככה בשחור לבן. זה צבעוני, ההערה מתקבלת חבר המועצה מאיר  ירון סולברג:

 להבא...בהכנעה, צודק במקום. 

 אז בסדר. זה ייתן לך את האפשרות.  יגאל שמעון:

 לא, זה בסדר. אבל למה לא מצביעים על זה עכשיו?   מאיר חלוואני:

 אתה רוצה להצביע?  יגאל שמעון:

 מה זאת אומרת?   מאיר חלוואני:

 מורידים את זה מסדר היום לישיבה הבאה. גאל הררי:י

אותי זה לא מעניין מי גר שם. בסדר? אם נעשתה פה טעות והצוות המקצועי מחליט שזה   מאיר חלוואני:

צריך, צריך. מה אתם כל היום דוחים? פתאום אפשר לדחות מה שיגאל לא רוצה? אני לא הבנתי את זה. איזה 

 מן סדר זה? 

 קודם כל , יש סדר נפלא. למה? כשסגן ראש עירייה וחבר מועצה. יגאל שמעון:

 אה, אני לא בצד הנה נכון. נו תגיד את זה. תגיד כמו ששאבי אומר.  מאיר חלוואני:

 מעלים איזו שהיא ספקה שהם רוצים לבדוק לעומק של הדברים. יגאל שמעון:

 בבקשה. אז אני מקבל. אז תדחה.  מאיר חלוואני:

 ן הסתם ומן הראוי. זה הכול. מ יגאל שמעון:

 אתה יודע, לפעמים אני לא יודע מתי אתה צוחק.  יגאל הררי: 

 אני רציני.  מאיר חלוואני:

 מאיר.  יגאל שמעון:

 תקשיב, יגאל, יגאל. זה לא מעניין אותי . עשו טעות.   מאיר חלוואני:

 רבותיי. סעיף ט'. ניצה משה:

 ירקטורים בדירקטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ.יגאל שמעון בבקשה. מינוי ד ניצה משה:

 רגע. רק שנייה. מי בעד להעביר לישיבה באה? פה אחד?  יגאל שמעון:

 בטח. אתם חייבים על זה.   מאיר חלוואני:

 לא. לא. יעל ברזילי:
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 את רוצה להצביע עכשיו? יגאל שמעון:

 כן. יעל ברזילי:

 ש להצביע עכשיו. גם אני. גם אני מבק  מאיר חלוואני:

 מה, לאשר את זה? יגאל הררי:

 כן. יעל ברזילי:

 כן. מה, אתה מופתע?   מאיר חלוואני:

 אני המום. יגאל הררי:

 תשמע, פה בשולחן הזה לא הכול חשבונאות. בסדר?   מאיר חלוואני:

 ם. תודה.אני מוריד את זה מסדר היום. יש לי את הסמכות ואני מוריד את זה מסדר היו יגאל שמעון:

 יש לו סמכות.  קדימה.  מאיר חלוואני:

 :מינוי דירקטורים בדירקטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ

 בהתאם  :אני עוברת לסעיף ט'. מינוי דירקטורים בדירקטוריון תאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ ניצה משה:

 העירייה לאשר את מינוי  מתבקשת מועצת, 2001 –)א) לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61לקבוע בסעיף 

 שרון בע"מ" וזאת במקום הגב' דורית משה, אשר  –עו"ד אילנה הילמן כדירקטורית מקרב הציבור ב"מי הוד

 לתפקיד. מובהר כי מינוי הדירקטורית כפוף לאישור הוועדה לבדיקת  הודיעה כי היא מסירה את מועמדותה

 . הצעת החלטה בהתאם לקבוע 1975ברות הממשלתיות תשל"ה ב' לחוק הח 18מינויים שהוקמה לפי סעיף 

 העירייה את מינוי עו"ד אילנה הילמן מאשרת מועצת 2001 –)א) לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בסעיף 

  ."מי הוד השרון בע"מ –כדירקטורית מקרב הציבור ב

 כן. חברים שאלות? יגאל שמעון:

 כן.  ניצה משה:

 מה.  תספרו לנו יעל ברזילי:

 מי ?  מאיר חלוואני:

 קיבלתם את קורות החיים שלה כבר אתמול.  ניצה משה: 

 כן. כן. זה לא סיפור, זה קורות חיים.   מאיר חלוואני:

 עדיין. למה הגברת דורית משה הסירה את המועמדות שלה יעל ברזילי:

 כן. הסירה את מועמדותה.  מאיר חלוואני:

 היא הסירה, זכותה. ניצה משה:

 יר חלוואני: לא, זה,מא
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 למה?  יעל ברזילי:

 אני רוצה לשאול. היא הגישה מכתבה שהיא מסירה את מועמדותה? רק רגע. היא מגישה,  מאיר חלוואני:

 היא הסירה את המועמדות. ניצה משה:

 היה בתוכו איזה שהוא הסבר, זהו? זה מה שהיא כתבה? לא רוצה?   מאיר חלוואני:

 היא לא יכולה להיות גם וגם בגלל שהיא כתבה תפקיד של מינוי. לא מסתדר, ש :יגאל הררי

 זה מה שכתוב בסיפור הזה?  מאיר חלוואני:

 זה מה שהיא אמרה, אני שאלתי אותה. לא מתאים לה.  :יגאל הררי

 טוב חברים.  יגאל שמעון:

 רגע. רגע.  מאיר חלוואני:

 רגע. רגע.  יעל ברזילי:

 ? רגע. מה טוב חברים רק רגע. רק רגע. מאיר חלוואני:

 אה. יגאל שמעון:

 לאן אתה רץ? פתאום הישיבה זאת יכולה להיות ישיבת מליאה? לא הבנתי.  מאיר חלוואני:

 מה? יגאל שמעון:

 מה? ניצה משה:

אתם צריכים בעניין של הדירקטורים, כתוב פה היכן כל נציגי המליאה עצמה. כי נציגי  מאיר חלוואני:

 יות הבחורצ'יק מהמדינה. המליאה צריכים גם לה

 זה מליאת המועצה.  יגאל שמעון:

 מליאת המועצה.  מאיר חלוואני:

 מליאה. –זה מליאת המועצה. זה לא מליאה  דובר :

 מאיר חלוואני: לא. לא קורה. 

 הוא שאל. מה קרה?  אביאל אברמוביץ:

 בסדר. בסדר. לא, בסדר. תן לו.  מאיר חלוואני:

 גיד המים יצליח.חשוב לי שתא משה חנוכה:

 אז אוקיי. אז עכשיו אפשר להצביע.  מאיר חלוואני:

 אפשר?  יגאל שמעון:
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 כן. מאיר חלוואני:

 חברים, מי בעד סעיף ט'? יגאל שמעון:

 מי בעד? תקריא לי יגאל.  ניצה משה:

נגד? מי יגאל, חיים שאבי, משה חנוכה, כנרת, תקווה, יואב, יגאל הררי, אופיר ואביאל. מי  יגאל שמעון:

 נמנע? 

 רגע. מי נגד היה? ניצה משה:

 אף אחד.  יגאל שמעון:

 :הצבעה

 : יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, בעד 9

 אביאל אברמוביץ, אופיר טואיל.

 : מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.נמנעים 2

 :0/171החלטה מס' 

 , מאשרת מועצת העירייה  את מינויה 2001 -)א( לחוק תאגידי מים וביוב, תשס"א 61בהתאם לקבוע בסעיף 

 ע"מ" . בהשרון  -"מי הוד-ת מקרב הציבור בשל  עו"ד אילנה הילמן כדירקטורי

 אל אברמוביץ עוזב את חדר הישיבות.חבר המועצה מר אבי: 19:45

 גן ציפורין,  –אישור פתיחת חשבון הורים 

 אני עוברת לסעיף י'.  ניצה משה:

 י'. יגאל שמעון:

 יש לנו פה גנים חדשים י', יא', יב', יג', יד'. ניצה משה:

 זה פתיחת חשבון. אפשר להצביע? יגאל שמעון:

  זה פתיחת חשבונות של גנים חדשים. ניצה משה:

 אוקיי. יגאל שמעון:

 כל אחד בנפרד. ניצה משה:

 אישור פתיחת חשבון הורים סעיף י'. מי בעד? פה אחד? תודה. אושר. יגאל שמעון:

  הצבעה:

 : פה אחד –בעד  10

יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי,  אופיר טואיל, 

  על ברזילי.מאיר חלוואני  וי
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 :11/17החלטה מס' 

 .152גן ציפורן, בבנק איגוד סניף -מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון הורים 

 שם הגננת: גלית זוארץ.

 נציגת ההורים: סיגל בן טולילה. 

 חתימת  הגננת  בצרוף  חתימת נציגת ההורים תחייב את חשבון הגן . 

 גן רוזמרין,  –אישור פתיחת חשבון הורים 

 סעיף יא'. פה אחד? תודה.  יגאל שמעון: 

  הצבעה:

 :פה אחד –בעד  10

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, 

  אופיר טואיל, מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.

 :12/17החלטה מס' 

 .152ן, בבנק איגוד סניףגן רוזמרי -מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון הורים 

 שם הגננת: מיכל סבג  . 

 נציגת ההורים: ענבל רביבו.

 חתימת הגננת בצרוף חתימת נציגת ההורים תחייב את חשבון הגן . 

 גן קינמון,  –אישור פתיחת חשבון הורים 

 ן. פה אחד. תודה. יב'? גן קינמו יגאל שמעון:

 הצבעה:

 :פה אחד –בעד  10

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי,  אופיר טואיל, 

 מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.

 :13/17החלטה מס' 

 .152גן קינמון, בבנק איגוד סניף –מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון הורים 

 שם הגננת: רחלי כהן.

 נציגת ההורים: ליאת ברקוביץ.

 יגת ההורים תחייב את חשבון הגןחתימת הגננת  בצרוף חתימת נצ

 גן ריחן, –ור פתיחת חשבון הורים איש

 גן ריחן. מי בעד? פה אחד. תודה.  יגאל שמעון:
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  ה:הצבע

 :פה אחד –בעד  10

 יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן,  יגאל הררי,  אופיר טואיל, 

 מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.

 :14/17החלטה מס' 

 .152גן ריחן, בבנק איגוד סניף –מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון הורים 

 רז.שם הגננת: שביט שי

 נציגת ההורים: עדי קלנר.

 ציגת ההורים תחייב את חשבון הגן חתימת הגננת  בצרוף חתימת נ

 גן מרווה,  –אישור פתיחת חשבון הורים 

 גן מרווה. תודה. פה אחד. תודה.  יגאל שמעון:

  הצבעה:

 :פה אחד –בעד  10

 קוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, יגאל שמעון, חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, ת

  אופיר טואיל, מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.

 :15/17החלטה מס' 

 .152סניף גן מרווה, בבנק איגוד –מועצת העירייה מאשרת פתיחת חשבון הורים 

 שם הגננת: גל מיטיב.

 רני כהן. נציג ההורים:

 ייב את חשבון הגןציג ההורים תחחתימת הגננת בצרוף חתימת נ

 

 הצעות לסדר של חברי מועצה

 הצעות לסדר של חברי המועצה.  ניצה משה:

 אתם רוצים להעביר את זה לתחילת הישיבה עכשיו?  יגאל שמעון:

 . 22.10.16מיום  הצעה לסדר של חבר המועצה מר מאיר חלוואני :ניצה משה

 אני מבקש ברשותך. ניצה? מאיר חלוואני:

 מה? ניצה משה:

אני רוצה להסיר את ההצעה. אני רוצה לבקש ולהגיד פה שבהמשך לישיבת הוועדה האחרונה,  מאיר חלוואני:

זו מחזיקת תיק הרווחה גברת כהן אלישע, אם  –אנחנו מזהים שיתוף פעולה משמעותי מצד הנוגעים בדבר 

וכינרת כמובן, וגם אביטל וגם עובדות האגף. ישבו פה ונתנו לנו הסברים מסודרים על כל השאלות, נתנו מענה 

לנציגי הציבור. הייתה פה נכונות גם מצד כינרת וגם קמינסקי, לדון בדברים שהעלינו שהם חלקם לא היו 

י מבקש שנקבל תשובות וניפגש יותר . זה ועדה מאוד חשובה. ואני מודה לכל ברורים והבטיחו תשובות. אז אנ

 העוסקים בדבר. 

 אני מצטרף לברכות שלך.  יגאל שמעון:
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 זו בקשה שהייתה הרבה זמן תקועה.  מאיר חלוואני:

 אין ספק שהיא עושה את עבודתה. תודה רבה. ישר כוח. יגאל שמעון:

 : 22.10.16הצעה לסדר של חבר המועצה מר מאיר חלוואני מיום 

 חיוב וועדת הרווחה לדון בנושאים המועלים על ידי נציגי הציבור שלה:

 לבקשת חבר המועצה מר מאיר חלוואני ירד מסדר היום.

חנייה  מתן אפשרות –אני עוברת להצעה שנייה של חברי המועצה נווה גור ומאיר חלוואני  משה: ניצה

 עמוסים.  או באזורים שאינם מורשי חנייה  במשך הימים והשעות שאינם ,לבן"–ב"אדום

 אני מבקש לא לדון בהצעה. יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: למה? למה?

 מה אכפת לך לדון. יגאל הררי:

 יש בעיה אמיתית. וואני:מאיר חל

 אי אפשר. זה לא חוקי.  יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 ינמק.  יגאלבסדר. הוא ינמק. יגיד מאיר מה שהוא רוצה ו ניצה משה:

 מאיר חלוואני: יש חד משמעי בערים אחרות.

 לבן. –בערים אחרות ומשעה מסוימת, מותר לעמוד באדום  יואב רוזן:

 , –אולי שם זה נכון  עון:יגאל שמ

 אני לא רוצה שנסיר את ההצעה. יגאל, אני יכול להגיד מילה?  יגאל הררי:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 בלילה כאשר זה לא מפריע לתחבורה ציבורית. 22:00 –משעה מסוימת. מ  יואב רוזן:

 הביא. רק רגע. יגאל, אני מבקש. אני מבקש להסיר את זה מסדר היום ול יגאל הררי:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

שנייה, דוקטור רוזן. נסיר את זה מסדר היום אבל נביא את זה לישיבה הבאה. אחרי שנבדוק  יגאל הררי:

 בערים נוספות. 

 מאיר, אתה מוכן? יגאל שמעון:

 אני מוכן, אבל חבר'ה תקשיבו. מאיר חלוואני:
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 יבו.רגע מאיר עשה בדיקה תקש :יעל ברזילי

 זה שאנחנו, מאיר חלוואני:

זה סתם ייפול עכשיו, חצי שנה לא תוכל להביא את זה. ככה נדחה את זה לישיבה הבאה, יביאו  יגאל הררי:

 דוגמאות כמו שיואב אומר, יש בערים אחרות. נצביע כולם בעד. מה הבעיה? 

 אבל יש דוגמאות. מאיר חלוואני:

  אבל הנה , הוא אומר שיש. יעל ברזילי:

 הוא אומר שיש דוגמאות.   מאיר חלוואני:

 מה שהם אומרים. יגאל שמעון:

 סבא יש מספר רחובות.  –חד משמעית , גם בכפר יואב רוזן:

 לית אומרת שזו ועדה מקצועית שקובעת. ג :דוברת

לישיבה –ועדה מקצועית, אנחנו חברי המועצה גם חברים בוועדות. ואנחנו אומרים כזה דבר  יגאל הררי:

 באה נביא את זה אחרי שנבדוק בערים נוספות איך זה נעשה. ה

 מאיר, בנקודה שנסיר את זה בוא נבקש להעביר את זה לישיבה הבאה אחרי שיבדקו לנו. יגאל שמעון:

 אני רוצה הערת אגב. אני מקווה מאוד.  מאיר חלוואני:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

כל העניין הזה של איסור חניה זה נשאר במקומו עושים דברים. למניעת מצוקת חניה אנחנו  :הוד גלית

קיי? עכשיו, כל השילוט הזה גורם  –איפה שיש בעיות של שדה ראייה, שיש שם בעיה של הפרעת תנועה. או 

, ) לא ברור ( . רוב לוקח אחריות בלילה. מחר אתה רואה מישהו פה 22:00 –לבלבול. גם אם אנחנו מאשרים ב

תושבים גם שזה מגיע אלינו על בעיות התנועה שקיימות, אז אם יש מקום ספציפי שבאמת באמת הפניות הן מ

 חושבים שצריך. 

 בואו נבדוק.   מאיר חלוואני:

חושבים שצריך לעשות שם, אנחנו עושים גם על מדרכה. אם זה רחב, אם ניתן לעשות את אם אנחנו  גלית:

כן זה מגיע מאיתנו אני חושבת שזה מחטיא את המטרה. אלא אם זה. בהחלט. אבל לבוא ולמפות וליזום את זה 

 מהשטח ואנחנו בודקים לגופו.

 תודה גלית. אני רוצה לבקשה. אנחנו מנהלים דיון עכשיו?  מאיר חלוואני:

 יש שתי אפשרויות.לא.  יגאל שמעון:

 כן? מאיר חלוואני:

 או להסיר את זה מסדר היום כמו שאנחנו ביקשנו.  יגאל שמעון:

 כן. מאיר חלוואני:
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או הציע סגן ראש העירייה, דוקטור רוזן, להעביר את הדיון לישיבה הבאה את הבקשה, את  יגאל שמעון:

 ההצעה. 

 יחד עם השוטר. חנה גולן:

 שנייה. עד אז יבדקו גם הוא יבדוק וגם אתה תבדוק.  יגאל שמעון:

 גלית. שגלית תעזור לנו.  מאיר חלוואני:

 זה ניתן, האם זה ניתן, האם זה חוקי. לבדוק אם זה קיים ברשויות אחרות.  איפה יגאל שמעון:

אז קודם  כל זה מקובל עלי, אני רק מבקש את גלית לעשות איזה שהוא מיפוי. אני אגיד איפה.  מאיר חלוואני:

נו כל, לעניין של מה שאמרת אני חייב להגיד אכן יש מצוקת חניה. משמעותית במרכז העיר. אם אנח קודם

טעים שם שחצי רחוב מת אם אני מדבר איתך אפילו על רחוב נמדבר על תושבים שדיברו איתי ממשאבים, 

הם צריכים לעלות על המדרכה מלמעלה, ולשבת בתוך הכורכר הזה.  בחושך בלילה. ואין להם איפה להחנות.

 בבוקר. 07:00בערב עד  21:00 –בערב או מ 19:00 –אז לא יקרה כלום אם מ

 מאיר, אני מציע.  ררי: יגאל ה

 רגע. רגע.   מאיר חלוואני:

כבר תהיה הפרעת תנועה. מי יאכוף את  08:00 –ל 07:00לשטח. בין  08:00 –פקח שלנו ב :חנה גולן

 זה? 

 הפיקוח. מאיר חלוואני:

 מאיר, אני מציע. אני שמח שקיבלת את ההצעה שלי.  יגאל הררי:

 ם לחיות בנוחיות. מה קרה? בסדר. אז תאפשרו לתושבי מאיר חלוואני:

 אני מאפשרת. :חנה גולן

 אז אני אומר לך שיש תלונות. מאיר חלוואני:

 בבוקר?  07:00עד  08:00 –איך אני אבצע אכיפה מ  :הוד גלית

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 רק רגע.  מאיר חלוואני:

 אנחנו לא מקיימים עכשיו דיון.  יגאל שמעון:

 דר. אז אני רק מבקש.בס מאיר חלוואני:

 אני מבקש, תיקחו את מה שמאיר אומר. יגאל שמעון:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 
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תשב איתה כמו שאנחנו נרצה לשבת איתה. יש לה מפה של העיר. תאמין לי, )מאיר(  אתה יגאל הררי:

 מאיר זו הדרך הכי נכונה. 

 למתי מעבירים את זה ?  מאיר חלוואני:

 הצעה לסדר.  יגאל שמעון:

 לישיבה הבאה.  יגאל הררי:

 לישיבה הבאה מאיר חלוואני:

 כן. עד אז תעשה את זה. טוב?  יגאל שמעון:

 תגיד משהו, תגיד מילה טובה. יגאל הררי:

 יש חודש. הישיבה הבאה נדחתה כבר, חנה.  מאיר חלוואני:

 לפברואר.  8 –לא. ב חנה גולן:

 בפברואר, נעשה את זה בישיבה של מרץ... לא אז אנחנו נעשה את זה יגאל שמעון:

 בפגרה של הקיץ.  דובר :

 אפשר גם ביוני אם אתה רוצה. מאיר חלוואני:

 אוקיי? תודה. יגאל שמעון:

 רק אל תשכח שלתושבים אין איפה להחנות. מאיר חלוואני:

 ,לבדוקמאיר, במרץ כי ביקשו  :ניצה משה

 מקובל עליי.  מאיר חלוואני:

 דה רבה. תו יגאל שמעון:

 :)ללא הצבעה( 16/17החלטה מס' 

לבן או באזורים -מתן אפשרות חנייה ב"אדוםהצעתם של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני בנושא "

הגב' גלית הוד מנהלת  לבדיקתה של הועבר "שאינם מורשי חנייה במשך  הימים והשעות שאינם עמוסים

 . 2017הנתונים  אל חברי המועצה  בחודש מרץ יועברו בתום בדיקתה  מחלקת תחבורה. 

 מאיר, תגיד מילה טובה על ההצעה שלי. יגאל הררי:

 אני אמרתי תודה רבה אדוני יגאל הררי, חבר המועצה. מאיר חלוואני:

ה גור ומאיר, פרסום פירוט שיפוצי קיץ ודו"חות היערכות אני עוברת להצעה הבאה. ההצעה הבאה של נוו ניצה משה:

מוסד חינוכי(גני ילדים,  השרון תציג ותפרסם באתר העירוני וכן בכל אתר או בכל רשימת קשר, בכל –במוסדות חינוך עיריית הוד 

ה, דו"ח מסודר, ובו פירוט בספטמבר, מידי שנ 15–לא יאוחר מה, השרון–בתי ספר, מעונות וכל מוסד חינוכי באחריות עיריית הוד

 שהושקע באותו מוסד, פירוט העבודות שנעשו בסכום זה ופירוט הקבלן המבצע.  סכום שיפוצי הקיץ
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 אל תיתן לה לקרוא אם סגרת, יגאל הררי. בסדר. תתביישו לכם.  מאיר חלוואני:

 ,  מבקשים להורידטוב. אנחנו  יגאל שמעון:

 זה. אנחנו מבקשים להוריד את  יגאל הררי:

אני מודיע לכם שמה שמתנהל פה בשולחן המועצה זו בושה וחרפה. אין לכם כבוד לאף אחד. לזמן שלנו שהוא  מאיר חלוואני:

 בהתנדבות.

 תדבר ) לא ברור (  יגאל הררי:

 יגאל, אני לא הפרעתי לך. תפסיק לדבר על אנשים שלא נמצאים פה.  מאיר חלוואני:

 מה אמרתי? יגאל הררי:

 אני: זה לא נחמד. מאיר חלוו

 מאיר, יש לכם רעיונות שהם לא הגיוניים.  חיים שאבי: 

 חיים. מאיר חלוואני:

 זה לא הגיוני. אין היגיון בבקשות שלכם. חיים שאבי:

 דקות. 10חיים אני אגיד לך למה. אתה רוצה להוריד את זה? תוריד ואני רוצה לדבר עכשיו  מאיר חלוואני:

 בסדר. ניצה משה:

 יש לי מלא בדיחות לספר לכם. וואני:מאיר חל

 בבקשה. ניצה משה:

 לא, אתה מוריד את זה? אני רוצה שתגיד לי.  מאיר חלוואני:

 ...מאיר, אני אגיד לך לפני שאתה. יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: כן. 

ר? בואו נפרסם אתם מציעים הצעת החלטה. קודם כל אתה מרים לנו להנחתה מה שאתה אומר. מה אתה אומ יגאל שמעון:

 עכשיו מה שאנחנו עושים, ואנחנו עושים הרבה.

 רגע. מקיימים דיון?  מאיר חלוואני:

 אין לי בעיה לעשות את זה. יגאל שמעון:

 אין לי שום בעיה להגיד לך תודה רבה וטוב מאוד על מה שאתה עושה. מאיר חלוואני:

 אבל אתה לא צריך הצעת החלטה בשביל זה. יגאל שמעון:

 כן. חלוואני:מאיר 

 היא רוצה את זה, ועד הזה, 15 –אתה לא צריך לבוא לומר עד ה יגאל שמעון:

 אז גם מנכסים את הדבר. חיים שאבי:

 מנכסים. –לא. אבל עזוב עכשיו את ה  מאיר חלוואני:
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 זה רק,  יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: עזוב את מי שמנכס למה. 

 בסדר.  חיים שאבי:

 וריד את זה מסדר היום? אתה מנהל איתי דיון? אני רוצה לדעת.אתה מ מאיר חלוואני:

 לא. אני, אין לי בעיה. יגאל שמעון:

 תגיד לי מה עושים עכשיו.  מאיר חלוואני:

 ישיב. בסופו של דבר אנחנו נחליט. לא, תציג את ההצעה שלך. אני, נשיב. מי שירצה להשיב יגאל שמעון:

 רוצה לספר לכם סיפור. כולם קשובים?  בסדר. אוקיי. אז אני מאיר חלוואני:

 כן. יעל ברזילי:

 תספר לנו על נהג המונית הזאת. יגאל הררי:

ספר –אחוז לבית 25לא, עזוב אותו. ככה, אני מזהה בוועדת הכספים האחרונה שישבנו, שפתאום מאשרים  מאיר חלוואני:

ידי המנהלת. אני יש לי  שמעתי מהאנשים המקצועיים, עלהדרים. שיפוצים. תכנית שלא הייתה בכלל מתוכננת שבאה דרישה, כך 

הספר. ואני גם שמח שיש כבר מנהלים. ואני  –הספר בעיר הזו, וקשר תמידי עם מנהלות ומנהלי בתי –איזה יום וחצי ברצפות בתי 

ה קורה עם מוסדות בעניין של שיפוצי הקיץ. בעיקר במוסדות החינוך, אני לא יודע מ זהה פתאום שיש חוסר סימטריה משוועמ

 הציבור. אני מקווה שאני לא משעמם אתכם חבר'ה. אתם מקשיבים? 

 כן. נו תדבר. : יגאל שמעון

אני רק בודק ערנות. אחת הסיבות שאני לא אוהב את מה שאתם לא רוצים לפרסם ואין לי שום בעיה שתפרסמו,  מאיר חלוואני:

או ראש העיר ובחר מרעיו עושים. כי  ,הספר–ל מה שאתה עושה בתוך בתיברמה של רחל בתך הקטנה. ואני אגיד לך תודה רבה ע

זה חשוב. זה הילדים של כולנו. ואתם, אני מרים לך להנחתה? זה נשמע סיסמא לא נכונה. כי אין לי שום בעיה להגיד לך תודה על 

 בת התקציבים ללא כתבי כמויות.מה שאתה עושה. אבל בגלל שאתם עושים כעולה על רוחכם, גם בסוג שיפוצי הקיץ, גם בהרח

 מנהלים את העיר אבל, מאיר. יגאל הררי:

 רק רגע. רק רגע.  מאיר חלוואני:

 מנהלים את העיר. זה, יגאל הררי:

אין שום בעיה. אז קודם כל, תיצור סימטריות. אבל לא הגעתי זה לא. אל תפריע לי. אז אני ממשיך. יוצא מצב   מאיר חלוואני:

אחוז גדילה של התקציב לשיפוצי הקיץ בגלל שמנהלת הדרים, ואין לי שום בעיה עם בית  25הכספים אישור של שמביאים לוועדת 

 גיוס לצה"ל. ונשירה.  0ספר הדרים. תודה רבה , כל הכבוד על ההישגים ועל הבגרויות, ועל הנשירה,  –

 הספר הטובים בארץ.–בתי 10 –מ משה חנוכה:

 יר על כך. וקה, אני מאין לי שום בעי מאיר חלוואני:

 צריך שגם המתקן יהלום את האוצר שנמצא שם. משה חנוכה:

אני מסכים. אני מסכים. אז תדאג בבקשה מהצד שאתה נמצא מהשולחן, שתהיה סימטריות לגבי כל התיכונים.  מאיר חלוואני:

 הספר האחרים הישנים והזקנים והעייפים.  –בכל בתי

 .תיכון רמון יותר חדש משה חנוכה:
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רק רגע. לא דיברתי רק על תיכונים. תתחיל איתי מגני ילדים אפילו. עזוב ששנה ראשונה הם כבר צפים.  מאיר חלוואני:

 בקיצור, מה שאני רוצה להגיד.

 אתה משמיץ אותם סתם. חיים שאבי: 

ומר שראש העיר המכהן, דקות. מה אתה רוצה? עברה כולה דקה. אני חזר וא 10חיים אתה רוצה לדבר? יש לי   מאיר חלוואני:

בימים שאני עבדתי מולו שהוא היה כותב את הפתקים וזורק אותם לפח אחרי שאני הייתי יוצא, היה סיכום שבעצם יעשו שיפוצי 

 עומק.

 זה לא בסדר איך שאתה מדבר.  דובר :

 אפשר?  פתאום אפשר לעשות על מי שלא נמצא ועכשיו אי מאיר חלוואני:

 נאה מקיים.נאה דורש,  חיים שאבי:

 בסדר.  מאיר חלוואני:

 הוא אמר שראש העיר זורק פתקים. ראש העיר לא יכול לענות.  יגאל הררי:

אני מספר לכם חוויה. אני מספר לכם חוויה אישית שלי. זה בסדר. אתם יכולים לקבל או לא לקבל. ולהתווכח  מאיר חלוואני:

 על כך. עכשיו אני מדבר על, 

 הוא גרס. חיים שאבי:

עד שהתחלתי את הנהגת ההורים, הוא לא הייתה מגרסה אצלו. אוקיי. לא חשוב, עזבו את זה. לא לא הוא זרק.  איר חלוואני:מ

ממוסדות  2 –שנים, זה שיהיו שיפוצי עומק כל שנה, לפחות ל 8 –בסוף כל מה שאני בא ואומר, שבסיכום המקורי לפני מעל ל

 החינוך בעיר. התחילו עם משהו.

 למה אתה מדבר שטויות? :חיים שאבי

 רק רגע. רק רגע.  מאיר חלוואני:

 מאיר, עד פה. חיים שאבי:

 איפה  ,  מאיר חלוואני:

 לפני רגע התלוננת שאנחנו משקיעים יותר מדי בשיפוצי קיץ.  משה חנוכה:

ודה רבה. זה מה אני לא התלוננתי, אמרתי שתפרסם את זה. אם אתה תפרסם את זה אני אדע ואגיד לך ת  מאיר חלוואני:

 שאמרתי. בקיצור, חבר'ה, אנחנו מתווכחים? רגע. אתם לוקחים לי מהזמן. ניצה, את סופרת את הזמן? כן? כמה נשאר לי?

 דקות. 4עוד  ניצה משה:

 דקות.  3? הם מדברים כבר 4מה עוד  מאיר חלוואני:

 אבל גם אתה.  ניצה משה:

 לי את חוט מחשבה.  אבל לא נותנים לי רצף, זה קוטע מאיר חלוואני:

 בסדר. לא נורא.  יעל ברזילי:

 הספר.  –אני חוזר ואומר שאנחנו מזהים שבשנת העבודה הקרובה לפי התקציב, לא יתבצעו שיפוצי העומק בבתי מאיר חלוואני:

 איך אתה יודע? חיים שאבי:
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 אתה אמרת בוועדת כספים.  מאיר חלוואני:

 תכל בספר תקציב.תס חיים שאבי:

 אתה אמרת שלא יהיו שיפוצי עומק.   וואני:מאיר חל

 מיליון ש"ח שיפוצי עומק.  חיים שאבי:

 אתה תביא את הפרוטוקול של ועדת הכספים. מיליון ש"ח?  מאיר חלוואני:

 שיפוצי עומק ברעות. חיים שאבי:

 עומק?  מאיר חלוואני:

 ברעות. חיים שאבי:

תה מדבר על שיפוץ עומק אני רוצה לעשות לך סדר. זה מתחילים אותו זה המשך של שיפוץ שלא סיימתם. כשא מאיר חלוואני:

 שנים. 3 –בתחילת חופשת הקיץ ומסיימים אותו בסוף, ולא מושכים אותו ל

 לא, לא, לא. הוא היה עמוק אבל לא מספיק. חיים שאבי:

 לא סדרה . ו. זV.o.dמאיר חלוואני: זה לא תכנית בהמשכים. זה לא 

 עמוק אבל לא מספיק. הוא היה  חיים שאבי:

 טוב. אני רוצה להמשיך.  מאיר חלוואני:

 כן. בבקשה. יגאל שמעון:

 פי ועדת כספים בשנה הקרובה בשיפוצי הקיץ לא יתבצעו שיפוצי עומק. בקיצור, אני מזהה שעל מאיר חלוואני:

 דקות. 3יש לו עוד  ניצה משה:

השאלה לבוא ולחשוף בעצם מה שאתם עושים. ואני לא מסכים עם ועל כן זה מדאיג אותי ומפה באה הבקשה ו מאיר חלוואני:

אחוז באישור של ועדת הכספים ויכתבו בעלי המקצוע שאפילו את ההגדלה הזאת היא לא  25ספר הדרים ישימו  –השיטה שבבית 

פר מגיש רשימה ס –הייתה מתוכננת, כי זו דרישה של מנהלת. אתם יודעים שכל חופשת קיץ בתום חופשת קיץ, כל מנהל בית 

 מסודרת שבה כתוב ,

 תיכון הדרים. בן אדם עושה  , תאבל מספיק להשמיץ את מנהל משה חנוכה:

 משה אל תפריע לי.  מאיר חלוואני:

 לא. אבל כל מנהלת זכותה לדרוש וזכותה לקבל.  משה חנוכה:

 כי זו הדוגמה. יקירי  ,  מאיר חלוואני:

 ם המתקנים הכי טובים לתלמידים.הספר ישופץ ויהיו ש –שבית משה חנוכה:

 ניצה, את סופרת את הזמן?  מאיר חלוואני:

 מנהלת תיכון הדרים. משה חנוכה:

 אתה מוריד לו מהזמן.  ניצה משה:

 מכעיס.  משה חנוכה:
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 תכעס, תכעס.  מאיר חלוואני:

 אוקיי. כן?  יגאל שמעון:

 כל מה שאני מבקש לומר. מאיר חלוואני:

 עוד דקה. תוסיפי לו יגאל הררי:

 הוספתי. ניצה משה:

זה שאני שלא יובן פה באיזו שהיא צורה אם חבר המועצה אולי כנסת, חבר המועצה חנוכה, שלא יובן שאני נגד.  מאיר חלוואני:

 ספר ובמוסדות החינוך. בעיקר אם אתם רוצים  ,–בתיבתוך אני בעד שיפוצים 

 זה יהיה לפני הבחירות.  2018 –ב  יגאל הררי:

 רק רגע. רק רגע. אני רוצה רק להגיד. חלוואני:מאיר 

 בנייה.מהפקעות. יהיה כסף גם מהיהיה גם כסף. יהיה גם כסף  יגאל הררי:

 איזה ) לא ברור ( בפרוטוקול.  דוברת :

 יהיה כסף גם לבנייה. אל תדאג.  יגאל הררי:

 לצטט. דוברת :

 י בנייה. אנחנו כמו שביבי מחכה לקו הגז, אתה מחכה לאתר יגאל הררי:

 אני רוצה לסיים את דבריי.  מאיר חלוואני:

 רבותיי.  ניצה משה: 

 יגאל, אני רוצה לסיים את דבריי. מאיר חלוואני:

 בבקשה. יגאל שמעון:

 אני מבקש.  מאיר חלוואני:

 הררי, תן למאיר לסיים. ניצה משה:

מוסדות החינוך בעיר. מי שלוקח ומחליט את  הבקשה באה בגלל שאנחנו מזהים חוסר סימטריות תמידי בין מאיר חלוואני:

 לא נכון. עושה בהן איפה ואיפה.  אותןההחלטות, לטעמי מחליט 

 בסדר. זה  , חיים שאבי: 

 , חיים בסדר? בסדר? ועל כך באה הבקשה לחשוף את תקציב השיפוץ...ועל כך באה הבקשה לחשוף מה מאיר חלוואני:

 שניות ואתה מפריע.  22 חיים אתה מפריע, נשאר לו יגאל הררי: 

ספר משפצים ואני מבקש להמשיך את העניין שקשור בעניין של שיפוצי עומק ולא לעשות מה שאתם  –וזה בית מאיר חלוואני:

 רוצים.

 תודה. חיים שאבי:

 בגלל שאנחנו מסירים את זה מסדר היום, אני מבקש ממך לא להוסיף. יגאל הררי:

 ענות. מה זה, הוא רוצה ל מאיר חלוואני:
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 לא, אל תוסיף, בחיית יגאל. יגאל הררי:

 . הוא רק מנמק,  ניצה משה:

 יוצא יוני, הבחירות הן באוקטובר. מה הבעיה? זה יסתיים עד אז. 2018מה יש לנמק? אנחנו משפצים בשנת  יגאל הררי:

 אני מקווה תחזיק מעמד בקואליציה.  מאיר חלוואני:

 . חי אדיב י לא אתלה שלטים שלאני בטוח שבסיבוב הבא אנ יגאל הררי:

 מאיר, תשמע. אני רוצה שאתה תקשיב. גם אתה וגם כל הציבור.  יגאל שמעון:

 בבקשה. מאיר חלוואני:

 השרון משקיעה כל שנה. –הוד עיריית  יגאל שמעון:

 רק לא סיסמאות. מאיר חלוואני:

 זה לא סיסמאות.  יגאל שמעון:

 לא, אני מבקש.   מאיר חלוואני:

 מפרסמת מכרזים. שמעון:יגאל 

 בפעם הקודמת הפלתם אותם בפח.  יגאל הררי:

לשיפוצים בכל מוסדות החינוך. כמובן על פי רשימות של המנהלות, של הגננות, בודקים כל דבר. מה שבטיחותי  יגאל שמעון:

 אחוז. אין דבר כזה . זה קדימות אחת. 100 –עושים ב 

 זה ברור לי.  מאיר חלוואני:

זה אנחנו מבצעים בלי יוצא מן הכלל. שיפוצי עומק ראש העיר ביצע כפי שהוא הבטיח במהלך השנים, ואתה  ן: יגאל שמעו

 ו, תל"יספר  –יודע מבית

 שחר והדרים. המ חיים שאבי:

 אתה רוצה לספור את כל השיפוצים? יגאל הררי:

 אני רוצה שתבין רק דבר אחד. יגאל שמעון:

 יגאל אלון. חיים שאבי:

יש חופשת קיץ מאוד קצרה. בנוסף לחופשת הקיץ יש לך קייטנות. בנוסף לכל מה שאתה צריך לעשות היום,  עון:יגאל שמ

ספר לעשות אותו לתפארת. כאשר מה אתה יכול לעשות בסכום  –ימים יש לך להפוך בית  30יום,  30בכמה של תשקיע במהלך 

 לספטמבר?  1 –הספר ביום ה  –יום שאתה צריך לפתוח את בית 30 –של כמה שתרצה, במשך ה 

 אני כמעט מסכים איתך. מאיר חלוואני:

 שנייה. תן לי שנייה.   יגאל שמעון:

 בסדר. מאיר חלוואני:

 אני מסביר לך. יגאל שמעון:

 אתה עושה דיון? יגאל הררי: 
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שאנחנו משקיעים  לא, אני לא עושה דיון. אני רק מסביר לו. אין דבר כזה מבחינת השקיפות שלנו, כמה יגאל שמעון:

הספר וגם מול גני  –מסונכרנת גם מול האגף, גם מול בתי עצמה במוסדות החינוך, אין דבר כזה שאנחנו לא משתפים. המערכת

ספר. אני מדבר עד היום, אני מדבר על מה שאנחנו עושים. וכולם  –הילדים. אנחנו מפרסמים מכרזים לפי אשכולות. כל גן וכל בית

אני אומר כשאתה רוצה לשאול בעצם, מה אתה אומר? אני מבקש  השרון. –עושים בכל מוסד חינוך בעיר הודיודעים מה אנחנו 

לספטמבר מפרט בדיוק לדעת מה פה. למה? כי אתה אומר לעצמך אני מניח שזה מה שאתם רוצים, שיהיה שוויון  15 –לדעת, עד ה

 הספר הזה לא. נכון? –הספר הזה ככה ולמה בבית –למה בבית

 שתהיה סימטריות. איר חלוואני:מ

 זה מה שאתה אומר. יגאל שמעון:

 אני לא אמרתי למה זה כן ולמה זה לא.  מאיר חלוואני:

 זה לא יעזור נו. דיבורים.  חיים שאבי:

אנחנו עושים  אבל מאיר, אנחנו לא יכולים. אני אומר לך עוד פעם, אנחנו לא יכולים לעשות את הכול בבת אחת. יגאל שמעון:

ספר הוא מתוכנן, מתוחזק ומשופץ על פי התכניות והדרישות של האגפים  –את זה על פי תכנית עבודה רב שנתית. כאשר כל בית

או לא יודע באיזה  ,לספטמבר 15 –ושל המנהלים. כולל גני הילדים, ואתה יודע מה? גם אם אנחנו ניתן לך מה אנחנו עושים, ב

משפצים, תאמין לי יום למחרת אתה תראה כמה תוספות יהיו שאתה תגיד איך זה יכול  תאריך שאתה רוצה שנודיע לך מה אנחנו

 , בצורה כזאתהייתה פהשכי זו דרישה  "תוסיפו פה "תעשו את זה,להיות? כי כן, אנחנו בנוסף למה שאומרים, תמיד ראש העיר 

 חנו עושיםלבוא ולהכריח ולקבל החלטה מה אנ כי הוא מסתכל על החינוך ברמה שאין אותה באף מקום. אז ,אנחנו מוסיפים יותר

. אין שום ...במהלך עושים, איזה שיפוצים אנחנו הליוני. תגיש שאילת 1 –בתאריך מסוים? אני לא חושב שזה. אתה יכול לבוא ב

 ....בעיה. יתנו לך, תשב. הכול שקיפות. אתה יודע

 אני יודע . שקיפות אצלכם זה דבר.  מאיר חלוואני:

 שקיפות תהיה. ן:יגאל שמעו

 משמכם ומעלה. רב הנסתר על הגלוי.  מאיר חלוואני:

אז לפי כך אני חושב שההצעה לסדר היא הצעה שהיא לא, שאני מבקש לא לדון בה. אבל כשאתה תרצה לקבל  יגאל שמעון:

 כל הנתונים.  את נתונים אין שום בעיה שתקבל

 תודה. מאיר חלוואני:

 את זה להצבעה. מי בעד שלא נכלול את הנושא בסדר היום?  אוקיי. אז אני מעלה ניצה משה:

 , חנוכה, כינרת, תקווה, יואב, יגאל הררי, אופיר.יגאל, חיים יגאל שמעון:

 לא יעל נו די. חיים. ניצה משה:

 מי בעד לכלול? יעל ומאיר. תודה רבה. יגאל שמעון:

 הצבעה:

 :בעד שלא לכלול את הנושא בסדר היום 8

 חיים שאבי, כנרת אלישע כהן, משה חנוכה, תקוה גלם, יואב רוזן, יגאל הררי, אופיר יגאל שמעון, 

 טואיל.

 : מאיר חלוואני  ויעל ברזילי.בעד לכלול 2
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 :17/17החלטה מס' 

 עבודות, סכום ושם הקבלן  –מועצת העירייה מחליטה שלא לדון בהצעה בנושא פרסום דו"ח שיפוצי קיץ 

 המבצע. 

 כן.  4מס' ההצעה ירדה. אנחנו עוברים  להצעה  יגאל שמעון:

 הצעה לסדר של חברי המועצה מר נווה גור ומר מאיר חלוואני פרסום תפקידים, טלפונים ומיילים של כלל עובדי עיריית הוד השרון 

 באתר העירוני

עיריית  –לפונים ומיילים של כלל עובדי עיריית הוד השרון באתר העירוני. הצעת ההחלטה פרסום תפקידים, ט ניצה משה:

בהם יפורטו תפקידיהם ופרטי ההתקשרות  ,"עץ תפקידים" של כל עובדי עירייה –הוד השרון תפרסם באתר העירוני "אלפון" ו 

 עמם. 

 מבקש שלא לדון בהצעה. אני  יגאל שמעון:

 אוקיי. ניצה משה:

 אתם מכינים... כן מאיר. בבקשה מה הסיבה? מעון:יגאל ש

 מאיר, בבקשה.  ניצה משה:

 אתה שואל אותי? אם אתה לא רוצה לדון, אתה שואל אותי?  מאיר חלוואני:

 לא. יגאל שמעון:

 בוא ננהל דיון. בוא ננהל דיון. מה יש? אני מקווה כל הזמן שאני חי בעיר הזאת בכלל. אני מקווה , מאיר חלוואני:

 .אתבחיינו אתה רוצה טלפונים?  יגאל שמעון:

שאלת? כל זמן שאני חי, כן? לא חי אני, חי את חיי בעיר הזה, פעם אחת, אבל אחת, תסכימו לדון באחת  מאיר חלוואני:

 מהצעות הסדר שלי

 תביא הצעות. יגאל שמעון:

 שתהיה הצעה עניינית. :  חיים שאבי

 דקות? בואו נשב לדבר.  10לא דיברתי איתך, דיברתי עם יושב הראש. עכשיו יש לי אחת. ועכשיו אני אענה.  מאיר חלוואני:

 למה אתה אומר את זה? בדיוק לפני רבע שעה הסכמנו עם ההצעה שלך.  יגאל הררי:

 נכון.  מאיר חלוואני:

 של העניין של החניה. יגאל הררי:

 אני מקווה מאוד שלא ) לא ברור ( . מאיר חלוואני:

 לא, לא.  יגאל הררי:

 בבקשה.  יגאל שמעון:

 למה אתה אומר בבקשה? אתה משתיק אותי? יגאל הררי:

 לא. יגאל שמעון:

 אתה יודע, יגאל?  מאיר חלוואני:
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 אתה רוצה לענות לו? יגאל שמעון:

 לא. הוא אמר מה שהוא. יגאל הררי:

 יגאל. מאיר חלוואני:

שיו לפני רבע שעה הסכמנו איתו שאנחנו דוחים. במקום להוריד את אז הוא אמר שאנחנו פעם אחת ניתן לו . עכ יגאל הררי: 

 זה מסדר היום ושזה יובא עוד חצי שנה.

 נכון. וזה בקשה של גם  , יגאל שמעון: 

 זה לא אומר שזה יעבור. זו רק הצעה לדחות. מאיר חלוואני:

 לא אמרנו שלא. יגאל הררי:

 אבל עדיין , עדיין בהמשך לזה.  מאיר חלוואני:

 מאיר.  גאל שמעון:י

רק רגע. רק רגע. עדיין בהמשך לזה בעקבות בקשתכם להצעה מקודם, בשביל לדחות שבוע לזה, גם אני  מאיר חלוואני:

 הסכמתי איתכם. אם תמצאו משהו שהוא לא בסדר, אני גם אצביע אתכם. אין לי שום בעיה עם זה. 

 אוקיי. יגאל שמעון:

מספר פעמים  אלפון מעודכן זה אנחנו מזהים ל העירייה ומעלה. אוקיי. הבקשה לגבי השקיפות פה משמכה ש מאיר חלוואני:

 בקשות של תושבי העיר, שפונים אלינו שלא מקבלים התייחסות לכל מיני בעיות שהם מזהים בעיר. בסדר? 

 ממי? חיים שאבי: 

 לך לקריאות מוקד, תבדוק . מה אתה רוצה ממני? מאיר חלוואני:

 . מה, לא עונים? 108יש  חיים שאבי:

לא אמרתי לא עונים. לא אמרתי לא עונים. יש מצב שהקריאות מועברות ואתה מקבל אס אמ אס שהקליטה   מאיר חלוואני:

 ר. צחקתם עליה בפעם שעברה, ולשילוט ולכל מה שאתה רק רוצה."התקבלה. והודעה עברה לנש

 אבל הכול מופיע באתר. חיים שאבי:

 סוף. רק רגע. חבר'ה, רק שנייה. רק שנייה אחת. רק רגע.בסוף, ב מאיר חלוואני:

 למה אתם עושים ככה? נו. יגאל הררי:

 כי מופיע פה. יגאל שמעון:

 דקות?  20אבל אתה רוצה למשוך את זה  יגאל הררי:

 כן, מאיר, בבקשה.  יגאל שמעון:

לא ניקח לכם את העובדים בבחירות. זה  כל מה שאני מה שאני בא אומר, אני לא התכוונתי לרמה שאנחנו מאיר חלוואני:

 בסדר. כל מה שהתכוונתי זה שלא תתנו לי ברמת העובד הכי לפי מספרים כל עובדים. אלא ברמת מחלקות נגישות ישירה.

 יש.  יגאל שמעון:
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צריך לפנות  ע, שאני הייתי"רגע. רגע. חבר'ה, רק רגע. אני יכול לספר לכם מקרה שלא יושב פה מנהל אגף שפ מאיר חלוואני:

אליו בגלל שפנייה של תושב למוקד נתקעה שם מספר חודשים. וכשאני מדבר עם מנהלת המוקד שמאוד השתדלה לעזור, אמרה 

 , לגנים ולסיפור הזה.  "ע אמר שהוא העביר את זה ע ואגף השפ"שהיא העבירה את זה לאגף השפ

 גנים ונוף. חיים שאבי:

 מאיר חלוואני: מה?

 ונוף. גנים חיים שאבי:

ופגשתי את הגברת  הגנים ונוף. וזהו, וזה נתקע שם. יותר מזה אני רוצה לספר לכם. במקרה עצרתי בצומת מסמי מאיר חלוואני:

שפגשנו חיים שאבי וכל החברים שבאו לעץ האיקליפטוס היפה בשכונה למטה שרצו לחתוך. ואמרה לי המפקחת של המשרד, 

סגן ראש העיר באותו מעמד שבתוך שבוע יתנו מענה. ברמת מדינה. עד היום כבר עברו עצים, שהבטיח שם ....על הגברת הזאת 

 חודשיים אולי או חודש וחצי. 

 ולא נתנו? חיים שאבי:

 ולא נתנו ולא התקיים דיון על זה אפילו. זאת אומרת שאתם מזלזלים לא רק בתושבי העיר.  מאיר חלוואני:

 העץ נשאר?  משה חנוכה: 

 אל תפריע לי.   מאיר חלוואני:

 העץ נשאר?  משה חנוכה: 

אל תפריע לי. אתם מזלזלים גם בתושבים שהיו בפגישה, גם בחברי המועצה, גם בנושאי תפקידים ברמה   מאיר חלוואני:

 ארצית. אני לא יודע איך אנחנו מצטיירים ברמה עירונית בחוץ, אבל בסוף קשה להגיע לאנשים שמחליטים מה לעשות בעיר הזאת. 

 מדברים בו זמנית, לא ברור (  )

 רגע. רגע. יגאל שמעון:

 רגע. אני מבקש. אני מבקש. מאיר חלוואני:

 עובדים בעירייה. 1200רגע שנייה. מאיר, אני לא מה אתה מבקש. יש  יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: אמרתי לך לא,

 אתה רוצה את הטלפונים שלהם?  יגאל שמעון:

 לא. מאיר חלוואני:

 אז מה אתה רוצה? ון:יגאל שמע

 אז אמרתי, שאני מדבר על רמה של מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות.  מאיר חלוואני:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 רגע. חנה? מנהלי אגפים, מנהלי מחלקות ויש עוזרים. עוזרים ברמת מנהל אגף או מנהל מחלקה, גם אותם.  מאיר חלוואני:

 יש.אבל  משה חנוכה: 

 אין. אי אפשר להגיע. מה אתה אומר לי יש?  לוואני:מאיר ח

 מאיר. ניצה משה:
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 אני אומר לכם שתושבים מגיעים אליי השכם וערב, ולא מצליחים להגיע.  מאיר חלוואני:

מאיר אז יש לך יופי של מסלול. פנה אליך תושב. אתה צודק והתושב צודק ואתה רוצה לסייע לטובת התושב. זה בסדר  חנה גולן:

 לפני חודשיים, טוען לפני חודשיים, לא טופל. 108 –ור. יש לך מסלול נורא פשוט לפנות לניצה. פנה תושב לגמ

 למה ניצה? יש פניות ציבור. : יגאל הררי

 לא, חברי מועצה דרך ניצה.  חנה גולן: 

 ניצה תאמין לי, מצליפה במנהלים יפה מאוד לקבל תשובות. חנה גולן: 

 רת הדרך להגיע למנהלי מחלקות או אגפים אם משהו נתקע.מאיר חלוואני: זאת אומ

 אבל רגע. חנה גולן:

 רגע. שאני שואל.  מאיר חלוואני:

 אבל אולי גם יש יותר, יפנה לכל מנהל מחלקה.  17חנה גולן: כל חבר מועצה. עכשיו זה 

 . רגע. לא. אבל חנה, אבל אנחנו מכירים את המצב שתושבים לא מקבלים תשובות מאיר חלוואני:

 עירייה.באתר  אבל חנה, יש גם  משה חנוכה:

 רגע. אני רוצה, אני רוצה,  מאיר חלוואני:

 עירייה, יש את מנהלי המחלקות. באתר היש  משה חנוכה:

 אבל עדיין משה, כאשר חבר מועצה פונה, רק רגע.  חנה גולן:

 תקשיב.  מאיר חלוואני:

 פונה לעובד, העובד נכנס ישר ללחץ. תחשבו רגע כעובדים, כשחבר מועצה  חנה גולן:

 לא לעובד. חיים שאבי:

 נכון. מאיר חלוואני:

 נכון. רגע.  חנה גולן:

 נכון. מאיר חלוואני:

 רגע. נכנס ללחץ. חנה גולן:

 ולמה זה?  מאיר חלוואני:

 למה? חנה גולן:

 למה?  מאיר חלוואני:

 למה לא להשתמש,  כי חבר מועצה הוא, הוא נכנס ללחץ. רגע. שנייה. חנה גולן:

 ) מדברים בו זמנית, לא ברור ( 

 חיים, חיים. חנה גולן:

 מה, לא חשוב לנו התושבים והעיר? מאיר חלוואני:
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 מאיר, אבל למה לא להשתמש? חנה גולן:

 אני המום. אני מבקש ממך לקחת את המילים שלך בחזרה.  מאיר חלוואני:

 לא, אתה בסדר. חיים שאבי:

  מבקש ממך לקחת את המילים שלך בחזרה.אני  מאיר חלוואני:

אבל למה לא להשתמש ותעזור לנו להשתמש בכלי הכי פשוט והכי זמין שקוראים לה מזכירת המועצה. שזה  מאיר, חנה גולן:

 התפקיד שלה וזה הוחלט במוצעת העיר. 

 זה  , מאיר חלוואני:

 שפונים הכול דרכה.  חנה גולן:

 ני שומע. זו פעם ראשונה שא מאיר חלוואני:

 שתשאל.  יעהאני מצ חנה גולן:

 רק רגע. רק רגע. מאיר חלוואני:

 אני מציעה שתשאל את נווה , הוא לא פה. חנה גולן:

 בסדר. מאיר חלוואני:

 כמה פעמים הוא מעביר לניצה וזה עובר למי שצריך. וזה מטופל.  חנה גולן:

 גם את אמיר אתה יכול לשאול. ניצה משה:

 עובד.  ככה זה חנה גולן:

 לא כל דבר הוא חייב לפנות.  חיים שאבי:

 תראו, אני מוכרח לומר לכם שעל פניו, אני מוכרח לומר לכם , מאיר חלוואני:

 עובדים.  חנה גולן:

 חנה, אני מוכרח. מאיר חלוואני:

 ע. "עוד דבר. יש מחזיק תיק שפ חנה גולן:

 רי?חנה, אני מוכרח לומר לך. מי זה, יגאל הר מאיר חלוואני:

 למה לא? יגאל הררי:

וואטסאפ , לא לטלפון, לא למייל, לא כלום. תפוס קבוצה. יותר גרוע מחי. הוא זורק  –הוא לא עונה לי. לא ל  מאיר חלוואני:

כל תודה על הפתרון, אני לא הכרתי אותו. זה  את הפתקים וזה לא עונה. אני רוצה להגיד לכם. אני רוצה להגיד לכם. חנה, קודם

תיים, אני לא חושב אבל , אני לא חושב שצריך פניות של תושב להגיע למצב שהוא צריך לפנות אלינו. זאת אומרת שמשהו אחד. ש

 בהתנהלות.

 זה נכון. חיים שאבי:

 רגע. פתאום יש משהו נכון?  מאיר חלוואני:

 זה נכון.  חיים שאבי:
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 מאיר, תראה כמה כלים יש. חנה גולן:

 קשיבו. אני אומר לכם. מאיר חלוואני: רגע. רגע. ת

זה נכון מה שאתה אומר. התושב לא צריך להגיע למצב שהוא פונה אליך. אבל תראה כמה כלים עומדים לרשות התושב.  חנה גולן:

מים באתר, הוא יכול לפנות גם למנהל האגף. יש את ס, יש את כל האגפים מפור –קורא שזה לא מטופל. קורה. יש לו  – 108יש לו 

בור שעומדת לרשות התושבים, פניות ציבור. פונים אליה. יש את ניצה שזה לחברי המועצה. זאת אומרת יש הרבה פניות הצי

 אתה רוצה לעזור.ו ם פוגשים אותך ברחוב ופונים אליךאפיקים שצריך לפנות. אבל א

 מתקשרים.  מאיר חלוואני:

 ראה את המהירות של הטיפול. ואתה רוצה לעזור, זה נהדר. תפנה באמצעות ניצה ואתה ת חנה גולן:

למען הסר ספק, טיפולים של דברים שיכולים להיות פתירים כבר בקריאת המוקד שלא זה. למרות שהמוקד  מאיר חלוואני:

 ניתב את זה לאן שצריך, ומשם זה לא זז בדרך הנכונה. 

 , אני לא יכולה להגיד.מכירה יכול להיות. היות ואני לא  חנה גולן:

 אני מציע שמישהו ירענן את זה וילמד את זה. :מאיר חלוואני

 מאיר, המוקד זה צינור של העברת פניה. חנה גולן:

 אוקיי.  מאיר חלוואני:

 ומשוב. חנה גולן:

 מאיר צודק. יגאל הררי:

 אני לא יודעת על מה. חנה גולן:

 סליחה רגע, חנה.  יגאל הררי:

 אני חושבת שזה מאוד נכון. חנה גולן:

 בדבר אחד... יר צודק.מא יגאל הררי:

 יכול להיות שהייתה בעיה נקודתית. חנה גולן:

 לא, לא, לא. יש בעיה.  יגאל הררי:

זה יותר מפעם אחת. זה יותר מפעם אחת. כל מה שאני אומר, המערכת כנראה באיזה שהוא מקום עושה את  מאיר חלוואני:

 הפעילות הראשונה. מגיעה קריאה למוקד.

 כן. יגאל הררי:

 המוקד שולח הודעה שהוא העביר את זה למשה זיכמך.  חלוואני:מאיר 

 חניה, יש בעיה בדבר הזה. זה נכון. יגאל הררי:

 ושם דברים נתקעים ונגררים.  מאיר חלוואני:

 יכול להיות.  חנה גולן:

 מאיר אני מסכים איתך... לא בעיה נקודתית. וז יגאל הררי:
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 יכול להיות.  חנה גולן:

 ז אני מבקש להסב את תשומת לבכם לעניין הזה ומישהו שירענן את הנהלים. א מאיר חלוואני:

 הוא צודק.  יגאל הררי:

 כדי שהחבר'ה יהיו יותר זמינים. גם להגיד לא זו תשובה.  מאיר חלוואני:

 אחוז. ויש בעיה. 100 –מאיר, אתה צודק, אני מסכים איתך עכשיו ב  יגאל הררי:

 אמן.אני לא, חיים.  מאיר חלוואני:

 מאיר, המוקד מקבל אלפי פניות בחודש, והמערכת עובדת.  יגאל שמעון:

 זה מה שטוב.  יגאל הררי:

 יש תקלות. כשיש תקלות צריך לדעת לפתור אותן. יגאל שמעון:

 בגלל שיש הרבה פניות יש הרבה תקלות.  יגאל הררי:

 למענה, סליחה.  אצלנו, אצלנו חברי המועצה נעזרים בנוסף לניצה ובנוסף יגאל שמעון:

 ) מדברים ביניהם (

 גם חי מקבל פניות.גם אני מקבל ומאיר,  יגאל שמעון:

 ) מדברים ביניהם ( 

 זה לא אומר שצריך טלפונים של כל העובדים באתר העירייה.  יגאל שמעון:

 מאיר חלוואני: לא אמרתי עובדים. התכוונתי עד רמת מנהלי מחלקה ועוברים.

 ם. כל האגפי יגאל שמעון:

 יש באתר.  חנה גולן:

 מנהלים. 63יותר מזה, מאיר, אני שלחתי לנווה רשימה של  ניצה משה:

 כל פה על את מדברת נווה, הוא לא קשור.  מאיר חלוואני:

 רגע.  ניצה משה:

 רגע. מאיר. חיים שאבי:

 ההצעה קשורה אליו. כתוב.  מאיר חלוואני:

 שנייה.  ניצה משה:

 כמגיש ההצעה. הוא כתוב  מאיר חלוואני:

 היא צודקת.  יגאל הררי:

 אל תפריע לה.  מאיר חלוואני:

 תעני רק למאיר. יגאל הררי:
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 בבקשה. מאיר חלוואני:

 רים בו זמנית, לא ברור ( )מדבבעלי תפקידים.  13מנהלים ועוד  63 ניצה משה:

 חבר'ה. עוד פעם, ניצה, זה לא מעניין מה את עושה עם נווה.     יגאל הררי: 

 כולל כתובות, טלפונים ומיילים. צה משה:ני

 טוב. על אף שלא דנים בזה , אני מבקש לקחת לתשומת ליבכם את מה שאמרתי.  מאיר חלוואני:

 מאיר, קיבלת הסברים. זה בסדר אם אני מוריד את זה?  יגאל שמעון:

 כן.  מאיר חלוואני:

 תודה. ניצה משה:

 ר היום.לבקשת חבר המועצה מר מאיר חלוואני ירד מסד

 תודה רבה ,  יגאל שמעון:

 הישיבה הסתיימה

       _________________                                                         __________________ 

 ניצה כהן משה      יגאל שמעון                                                                                        

 סגן מ"מ ראש העירייה                                                             מרכזת ישיבות המועצה          


