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פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 13/17
מיום רביעי ,י"ב בחשון תשע"ח1.11.17 ,
 -הופק ע"י :בונוס פרוטוקולים בע"מ ,טלפון- 03-5373237 :

150772
עיריית הוד השרון
פרוטוקול ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17
נוכחים:
מר חי אדיב

-

מר יגאל שמעון

ראש העירייה
-

מר חיים שאבי

מ"מ וסגן ראש העירייה
סגן ראש העירייה

-

ד"ר יואב רוזן

סגן ראש העירייה

-

המשנה לראש העירייה וחברת המועצה

הגב' כנרת אלישע כהן -
מר משה חנוכה

-

מר אופיר טואיל
הגב' תקוה גלם

חבר המועצה
חבר המועצה

-

מר נוה גור

חברת המועצה
חבר המועצה

-

מר מאיר חלוואני

-

חבר המועצה

הגב' עדי ברמוחה

-

חברת המועצה
-

הגב' יעל ברזילי
מר אמיר כוכבי

חברת המועצה
-

-

מר נדב דואני

חבר המועצה
חבר המועצה

נעדרו מהישיבה
מר יגאל הררי ,חבר המועצה
מר אביאל אברמוביץ ,חבר המועצה
הגב' אביבה גוטרמן ,חברת המועצה

משתתפים:

-

הגב' חנה גולן

מנכ"לית העירייה

מר ירון סולברג

-

יועמ"ש לעירייה

גב' ניצה משה

-

מרכזת ישיבות מועצה
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על סדר היום:
.1

שאילתות של חברי מועצה.

.2

הנושא :אישור תוספת שניה להסכם חכירה בין עיריית הוד השרון לבין חברת מרכז ספורט
הוד -השרון בע"מ (ח.פ ) 51-167557-1 .בעניין נכס עירוני ברח' ז'בוטינסקי הידוע כחלקה
 79בגוש .6446
הצעת החלטה:
מועצת העיריה מאשרת את התקשרות העירייה בתוספת שניה להסכם החכירה מיום
 15.4.1992עם חברת מרכז ספורט הוד השרון בע"מ (ח.פ )51-167557-1 .בעניין נכס
עירוני ברח' ז'בוטינסקי הידוע כחלקה  79בגוש  ,6446זאת בכפוף לאישור משרד הפנים
להתקשרות בעניין מתן תוספת בינוי בקרקע עירונית ללא ביצוע מכרז.
חוות הדעת של היועמ"ש לעירייה ושל מנהלת מח' נכסים כולל נספחים–סומן כנספח א'
שנשלח אליכם ב.18.10.17 -

.3

הנושא :אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים :2018
א.

התבחינים שבתוקף ,כפי שאושרו על ידי מועצת העיר בישיבת המועצה מיום
 ,27.7.16בישיבת המועצה מיום  ,3.8.16ובישיבת המועצה מיום  – 21.9.16סומן
כנספח ב' שנשלח אליכם ב.18.10.17 -

ב.

מסמך מרכז של כל ההצעות לשינוי תבחינים לשנת  - .2018סומן כנספח ג'
(שנשלח אליכם ב + )18.10.17-נספח ג. 1

.4

הנושא :אישור מינויו של מר בנימין זיני לתפקיד גזבר העירייה:
בהתאם לסעיף  167לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתבקשת מועצת העירייה לאשר את
מינויו של מר בנימין זיני ,נושא ת.ז .מס'  025412347שנבחר במכרז פומבי מס' ,62/17
על ידי ועדת המכרזים לבחירת עובדים בכירים ,לתפקיד גזבר העירייה מתאריך
. 01.12.17

החל מיום  01.12.17תהיינה בידיו כל הסמכויות שהוקנו לגזבר על פי הוראות כל דין.
.5

הנושא :אישור תנאי העסקתו של גזבר העירייה הממונה:
בהתאם לסעיף  168לפקודת העיריות (נוסח חדש) מתבקשת מועצת העירייה לאשר את
העסקתו של גזבר העירייה ,מר בנימין זיני ,בחוזה אישי בנוסח שפורסם בחוזר מנכ"ל
משרד הפנים  ,1/2011בהיקף של  100%משרה לפי שכר בשיעור שבין  85%ועד 95%
משכר מנכ"ל ,וזאת בהתאם לקבוע בחוזר מנכ"ל משרד הפנים כאמור ,כאשר השיעור
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ההתחלתי יעמוד על  85%החל מתאריך .01.12.17
.6

הנושא :מינויו של מר בנימין זיני ל'ממונה על הגביה' בהתאם לפקודת המסים (גביה):
בהתאם לסעיף  12ד לפקודת המסים (גביה) מתבקשת מועצת העירייה למנות את מר
בנימין זיני נושא ת"ז מס'  ,025412347ל'ממונה על הגביה' מיום  1/12/17ועד לסיום
עבודתו בעירייה.

.7

הנושא :מינויו של מר בנימין זיני ל'מנהל הארנונה' בהתאם לחוק הרשויות המקומיות (ערר
על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו :1976 -
בהתאם לסעיף  2לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) ,תשל"ו-
 1976מתבקשת מועצת העירייה למנות את מר בנימין זיני נושא ת.ז .מס' 025412347
ל'מנהל הארנונה' מיום

.8

 1/12/17ועד לסיום עבודתו בעירייה.

הנושא :אישור צפייה בחשבונות הבנקים באמצעות האינטרנט:
הסבר :מועצת העירייה מתבקשת לאשר מתן הרשאה לגזבר העיריה להתחברות אל
חשבונות הבנק של העירייה בבנקים השונים (לאומי ,הפועלים ,מזרחי ,הבינלאומי ,איגוד,
בנק הדואר ודקסיה) באמצעות האינטרנט לצרכי צפייה בלבד.
האפשרות לצפייה בחשבונות הבנק באמצעות האינטרנט הוא צורך עבודה חיוני וקריטי
לביצוע עבודה יעילה בגזברות ,שתחסוך זמן יקר ועבודה ידנית סיזיפית.
הצעת החלטה:
מועצת העירייה מאשרת מתן הרשאה לגזבר העיריה מר בנימין זיני ,ת"ז מס'
 025412347להתחברות

אל חשבונות הבנק

של העירייה בבנקים השונים (לאומי,

הפועלים ,מזרחי ,הבינלאומי ,איגוד ,בנק הדואר ודקסיה) ,באמצעות האינטרנט לצרכי
צפייה בלבד.
.9

הנושא :מינוי המשנה לראש העירייה ,עו"ד כנרת אלישע כהן ,לכהונה שנייה כדירקטור
מקרב נבחרי הציבור במי הוד השרון בע"מ .עו"ד כנרת אלישע כהן משמשת החל מיום
 1.4.15כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור בתאגיד המים והביוב מי הוד השרון בע"מ.
מאחר ,שכהונת דירקטור בתאגיד המים והביוב מוגבלת לתקופה של שלוש שנים צפויה
כהונתה של עו"ד כנרת אלישע כהן להסתיים ביום  .31.03.18בתקנון מי הוד השרון בע"מ
לא קיימת מגבלה למספר הכהונות שדירקטור מקרב נבחרי הציבור .לפיכך מתבקשת
מועצת העירייה לאשר לעו"ד כנרת אלישע כהן כהונה שנייה כדירקטור מקרב נבחרי
הציבור במי הוד השרון בע"מ.
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מובהר ,כי המינוי כאמור כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ( 18ב)
לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה כהונה שנייה לעו"ד כנרת אלישע כהן כדירקטורית מקרב נבחרי הציבור במי הוד
השרון בע"מ.
.10

הנושא :מינוי עו"ד עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
העירייה לאשר את מינויה של גב' עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור ב" -מי הוד-
השרון בע"מ".
מובהר ,כי המינוי כאמור כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ( 18ב)
לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינויה של גב' עמית וקנין כדירקטורית מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון
בע"מ".
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.

.11

הנושא :מינוי מר יניב שירן כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
העירייה לאשר את מינויו של מר יניב שירן כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון
בע"מ".
מובהר ,כי המינוי כאמור כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ( 18ב)
לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינויו של מר יניב שירן כדירקטור מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון בע"מ".
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.
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.12

הנושא :מינוי רו"ח יעקב ניר כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
העירייה לאשר את מינויו של רו"ח יעקב ניר כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון
בע"מ".
מובהר ,כי המינוי כאמור כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף ( 18ב)
לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינויו של רו"ח יעקב ניר כדירקטור מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון בע"מ".
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.

.13

הנושא :מינוי מר עופר מידן כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
העירייה לאשר את מינוי מר עופר מידן כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון בע"מ"
וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו – יב' לעיל לא
יאושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
מובהר ,כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18
(ב) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינוי מר עופר מידן כדירקטור מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון בע"מ" וזאת
במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו – יב' לעיל לא יאושרו על
ידי הועדה לבדיקת מינויים.
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.
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.14

הנושא :מינוי מר איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
הע ירייה לאשר את מינוי מר איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון
בע"מ" וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו -יב' לעיל לא
יאושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
מובהר ,כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18
(ב) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינוי מר איציק אזולאי כדירקטור מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון בע"מ"
וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו – יב' לעיל לא
יאושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.

.15

הנושא :מינוי מר אופיר זוקובסקי כדירקטור מקרב הציבור בתאגיד המים "מי הוד השרון
בע"מ":
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א  ,2001 -מתבקשת מועצת
העירייה לאשר את מינוי מר אופיר זוקובסקי כדירקטור מקרב הציבור ב"-מי הוד-השרון
בע"מ" וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו – יב' לעיל לא
יאושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
מובהר ,כי מינוי הדירקטורים כפוף לאישור הועדה לבדיקת מינויים שהוקמה לפי סעיף 18
(ב) לחוק החברות הממשלתיות תשל"ה .1975 -
הצעת החלטה:
בהתאם לקבוע בסעיף (61א) לחוק תאגידי מים וביוב ,תשס"א –  2001מאשרת מועצת
העירייה את מינוי מר אופיר זוקובסקי כדירקטור מקרב הציבור ב – "מי הוד השרון בע"מ"
וזאת במידה שאחד משלושת המועמדים המפורטים בסעיפים י' ,יא' ו – יב' לעיל לא
יאושרו על ידי הועדה לבדיקת מינויים.
**קורות חיים יועברו בדואר אלקטרוני.
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.16

הנושא :האצלת סמכויות ראש העירייה בהתאם לסעיף  17לחוק רשויות מקומיות ובהתאם
לסעיף (5א)( )1לחוק רישוי עסקים ,להשתמש בסמכויות ראש העירייה כראש רשות
הרישוי ,למנהלת מחלקת רישוי עסקים דר' חני כהן:
הצעת החלטה:
בהתאם להוראת סעיף  17לחוק רשויות מקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם)
תשל"ה , 1975 -מאשרת מועצת העירייה האצלת סמכות ראש העירייה ,להשתמש
בסמכויות ראש העירייה כראש רשות הרישוי ,בהתאם לסעיף ( 5א)( )1לחוק רישוי עסקים
תשכ"ח , 1998-על מנהלת מחלקת רישוי עסקים דר' חני כהן.

.17

בהתאם לסעיף (57ג) לפקודת העיריות (נוסח חדש) ,תוספת שניה ,יונח על שולחן
המועצה מאזן החברה הכלכלית לשנת .2016

.18

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת

העיריות
(נוסח חדש) ל -נ.ג :.לפי לסעיף (180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר
לעובד
העירייה לעסוק בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס".
מועצת העירייה מאשרת את בקשת נ.ג .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס ,עד
ליום . 01/11/18
הנספחים לנושא זה יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני.
.19

בקשה להיתר עבודת חוץ על מנת לקבל פרס במקרים מיוחדים (סעיף ( 180א) לפקודת
העיריות (נוסח חדש) ל -ד.א:.
לפי לסעיף (180א)" :רשאית מועצה ,במקרים מיוחדים ,להתיר לעובד העירייה לעסוק
בעבודת-חוץ גם על מנת לקבל פרס".
מועצת העירייה מאשרת את בקשת ד.א .לעסוק בעבודת חוץ גם על מנת לקבל פרס ,עד
ליום . 25/10/18
הנספחים לנושא זה יועברו באמצעות הדואר האלקטרוני.
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הצעות לסדר של חברי מועצה:
א.

הצעה לסדר של חבר המועצה מר נדב דואני מיום  –16.5.17דרכי

העבודה

ההתנהלות של המחלקה לרישוי עסקים:
הצעת החלטה:
מועצת העיר תקיים דיון על דרכי העבודה וההתנהלות של המחלקה לרישוי עסקים
ותגבש מדיניות הכוללת פעילות לעידוד העסקים בעיר.
ב.

הצעתם לסדר של חברי המועצה מר נוה גור ומר מאיר חלוואני מיום – 1.6.17
הפסקת גביית תשלום תו חנייה והשבת כל כספי גביית תו החנייה לתושבים -
רקע :עיריית הוד השרון הינה אחת הרשויות הבודדות בארץ ובשרון בפרט ,הגובה
מן התושבים תשלום בגין תו חנייה (כ .)₪ 27.5 -תשלום זה הינו בנוסף להיות
אחת הרשויות הבודדות שאיננה מעניקה חנייה חינם לתושבי העיר ברחבי העיר,
איננה מקנה הנחה באזורי חנייה שונים ,ואף מחייבת את התושבים להגיע פיזית
לרכישת תו החנייה (ולא באמצעות האינטרנט).
הצעת החלטה:
עיריית הוד השרון תפסיק לאלתר כל גבייה שהיא בגין תו חנייה ,תנפיק תו זה ללא
עלות לתושבים השונים (באמצעות משלוח בדואר או בכל דרך שהיא) ,תאפשר
רישום לקבלתו באמצעות האתר העירוני של העירייה ,ותשיב ותזכה את כל תושבי
העיר בגובה התשלומים ששילמו עבור תו חנייה זה.

ג.

הצעה לסדר של חבר מועצת העיר ,עו"ד משה חנוכה מיום  - 23.07.17עמדות מים
לחתולי רחוב.
הצעת החלטה:
עיריית הוד השרון תציב עמדות מים לחתולי רחוב ב 10-מוקדים שונים ברחבי
העיר .בני נוער,

במסגרת תכנית מחויבות אישית יפעלו לתחזוקתם השוטפת

בפיקוח ובהנחיית המח' הווטרינרית.
הצעה זו נולדה בהמשך לפניה של פעילים למען זכויות בעלי החיים.
ד.

הצעתו לסדר של חבר המועצה מר נדב דואני מיום  – 22.8.17אישורן של מר
רחמים לביא כדירקטור בתאגיד המים.
הסבר :בתאגיד המים העירוני "מי הוד השרון" פעילים כיום  4דירקטורים ( 2חברי
מועצה 1 ,עובדת עירייה ו 1-דירקטור חיצוני) מצב זה מעמיד את פעילות
8
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דירקטוריון התאגיד במצב חסר ,בו חסרים לפחות  3דירקטורים חיצוניים.
חשוב לציין שעל פי תק נון התאגידים לפחות ממחצית מחברי הדירקטוריון חייבים
להיות חיצוניים.
אני מבקש להביא לאישור מועצת העיר את מועמדותו של מר רחמים לביא ,מי
שכיהן כחבר דירקטוריון במשך  2כהונות רצופות (וכבר לא מכהן שנתיים .זה
מאפשר לחדש את כהונתו) וכן כיהן כממלא מקום ויו"ר התאגיד בפועל .עשה
עבדותו בהתנדבות מלאה ,במקצועות רבה ,הוביל את התאגיד בהצלחה רבה
והביאו להישגים רבים.
הצעת ההחלטה:
מר רחמים לביא ,ימונה כחבר דירקטוריון תאגיד המים העירוני "מי הוד השרון".
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ניצה משה :ערב טוב לכולם ,אני מתכבדת לפתוח את ישיבת מועצת העירייה מן המניין  .13/17ראש
העירייה בבקשה.
ערב טוב לכולם ,לפני שנתחיל אני רוצה לתת סקירה קצרה על כמה דברים חשובים ,אני
חי אדיב:
חושב שחשוב לפורום הזה שיידע .ראשית בואו נלך ברמה האישית ,אופיר יום הולדת שמח ,שיהיה לך
בהצלחה בשמי ובשם כל חברי הקואליציה והאופוזיציה.
מאיר חלוואני :מה לא הבאתם לו מתנה?
חי אדיב:

שיגיע לגיל  50אני...

יגאל שמעון:

ומזל טוב לראש העיר להולדת הנכדה.

חי אדיב:

תודה רבה.

יגאל שמעון:

שיהיה מזל טוב ,מזל וברכה .ויעל היום זה יום נישואים.

חי אדיב:

גם יעל מזל טוב .אומרים אצלנו שנה הבאה בן.

מאיר חלוואני :אני מבקש יעל ושחר כיו"ר ועד אז לא רק יעל.
טוב ,כמה מילים על השבועיים האחרונים .היה לנו פסטיבל ותיקים של  3ימים מצוין,
חי אדיב:
השלישי בסבב ,ובהחלט אפשר להגיד אירוע מאוד מעניין ויפה ויוצר אווירה טובה בעיקר לוותיקים .זו
הזדמנות תודה להגיד לאגף הרווחה ולמחזיקת התיק כינרת ,תודה רבה לכם .היה לנו יום הליכה
בינלאומי ,השתתפו שמה נציגי בתי הספר היסודיים עם מנהלי בתי ספר ,הייתה הליכה יפה מעניינת
לפגוש את הילדים את ההורים את המנהלים הוותיקים והחדשים ,היה מכובד מאוד ,וזו הזדמנות טובה
גם להגיד לאגף החינוך קודם כל למנהל רשות הספורט איציק תודה לך ,זה היה באמת מכובד .היו עוד
כמה אירועים נוספים ,פתחנו תנועת נוער ייחודית ראשונה מסוגה במדינת ישראל לתלמידי כיתות א' ו-ד',
וזה באמצעות אגף התרבות או מחלקת התרבות והאירועים והנוער ,הזדמנות טובה להגיד תודה לחנוכה
מחזיק תיק ולמחלקה .פתחנו משהו חדש שאין כזה דבר במדינה ,קריית רובוטיקה בהדרים ,שמרכזת
קודם כל פעילות הרובוטיקה מבתי הספר היסודיים חטיבה והתיכון ,וכולם מוזמנים .אני חושב שזה
פרויקט ייחודי מעניין ,ואנחנו נמשיך להגביר את זה ולחזק את זה ויישר כוח אגף החינוך וכל העוסקים
במלאכה בעניין הזה ,ולמחזיק תיק החינוך .אף אחד לא צוחק אבל בסדר.
מאיר חלוואני :לא ,כי רציתי לשאול מי זה.
חי אדיב:

מה?

מאיר חלוואני :רציתי לשאול מי זה סליחה.
יגאל שמעון:

אתה מברך אותו?

חי אדיב:

ב 4-עיניים אני אגיד לך.

מאיר חלוואני :קודם כל אני מברך-
יגאל שמעון:

אתה מברך אותו?

מאיר חלוואני :כל פעילות לטובת האזרחים אני מברך.
טוב ,אנחנו הולכים לפרויקט חדש ייחודי במדינת ישראל ואנחנו מובילים בו יחד עם נשיא
חי אדיב:
אוניברסיטת תל אביב .אני מקווה שבחודשים הקרובים נוכל לחנוך את הפרויקט .במסגרת החזון שלנו כל
ילד יכול כל תלמיד יכול .אנחנו קופצים מדרגה ,באותו חזון באותם מטרות עיר אקדמית .עיר מכוונת /
מקוונת ב-כ' וב-ק' 30 .ילד כבר יצאו לפרויקט של מקוונת והצליחו בבחינות לאוניברסיטה ויש להם כבר
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ניקוד ,והניקוד הזה יזכה אותם בכניסה לאוניברסיטה אחרי השירות הצבאי ,בהחלט תעודת כבוד.
לפרויקט הזה בשנה הזאת נרשמו עוד  70ילדים ובדרך עוד איזה  ,40 ,30כך שיהיה פרויקט יפה ומעניין
ואני מאמין שיצליח .יחד עם זאת ובנוסף לזה אנחנו הולכים על פרויקט של למידה מסוג אחר ,ועם פרופ'
בן נון ויחד עם עוד כמה אנשים חשובים ,ואנחנו הולכים להקים את תנועת הנוער של המחר .בשבועות
הקרובים תקבלו עדכונים ,ואני מזמין את כל מי שרוצה להיות שותף לעזור לתמוך ,ובהחלט אני חושב
שזה מקום לכיוונים אחרים מעניינים ובמקביל אגף החינוך מוביל לפרויקט של מרחבי למידה וייחודיות בית
ספרית שהולך ומתקדם ,ואני מאמין שבשנה הקרובה נלך ונעדכן גם את הפורום הזה .יש את הפרויקט
הזה באחריות של אוסנת עם הכדורגל של עומרי ועוד פרויקט ייצגו את הוד השרון" -חמניות" .ייצגו את
הוד השרון ואת משרד החינוך ,בהחלט כבוד לעיר וכבוד לאנשים שפועלים בעניין של מה שנקרא קבלת
האחר והשונה ,בהחלט ראוי לציון ,גם אגף הרווחה וגם המתנדבים וכל מי שמטפל בעניין .הדבר האחרון
ואני חושב שזו הזדמנות טובה בערב הזה היום ,שהתחיל אתמול בטקסים ואירועים של יום הזיכרון לזכרו
של רבין 22 ,שנה עבר מאז ,ואנחנו פה אחרי הטקסים שהיו הערב ,ואני בהחלט חושב שזה המקום לציין
את המקרה הזה ,זה לא מובן מאליו .אני רוצה לצטט לפני  22שנה שלחו אותי כמח"ט בצבא לייצג את
מדינת ישראל את צה"ל בלוחמה ובטרור ,היו שם  300נציגים מכל העולם :יפן ,סין ,מכל העולם,
מאירופה ,אמריקה .אני מסיים לנאום ולהציג את תפיסת עולמי ,יושב בשורה הראשונה ומגיע מנחה
ואומר' :אני מבקש לעמוד דום '.אף אחד לא יודע ,אין  ,SMSהייתה אז איתורית .ואז הוא אומר משפט
פשוט ואולי אפשר בזה לסכם את המסר שהיה' :טרוריסט יהודי רצח את ראש ממשלת ישראל '.כולם היו
בשוק בתדהמה ,ועל הבסיס הזה אני מעריך שגם במדינת ישראל זה היה אותו מסר מפחיד ,וכולם היו
בשוק עולמי הן ברמה הלאומית והן ברמה האישית ,בהחלט מי שהכיר אותו ,ובתקופה הזאת מי שהיה
בתפקידים צבאיים או תפקידים ציבוריים לא היה כזה שלא הכיר אותו ולא התחכך עם רבין ,ובהחלט
אירוע מכונן לכל עם ישראל .לצערי בראייה לאחור ,בלי להיכנס לפרטים ,אני לא בטוח שמדינת ישראל
הסיקה את הלקח ,כשאתה מסתובב קצת בפייסבוק וקצת בתקשורת וברשתות ,כל מי שבא לו לרשום
ולכתוב משהו ,כותב את מה שהוא רוצה ,ולא משנה אם זה אמת או לא ,וזה בהחלט מראה שלא למדנו
את הלקח .אני אומר את זה ברמה האישית מזווית ראייה שלי כאיש צבא כאיש ציבור ,ואני אומר לכם את
זה היום ביום הזיכרון של רבין .הרצח הבא יכול לקרות עוד פעם ,שלא ייקרה .אבל דבר אחד אני חושב
שאנחנו נבחרי ציבור צריכים להקרין את הטוב ואת השלום גם בעיר ,גם במדינה וגם בעולם .כולנו
מטיילים בארץ ,כולנו מטיילים בכנסת ,כולנו מטיילים בעולם ,ואין סיבה שלא נשדר את זה לעולם כולו ,לנו
עצמנו ,ואם אנחנו לא נשדר אז מי ישדר? אני אומר את זה לבני הנוער בהוד השרון ,למנהיגות של בני
הנוער בהוד השרון ,אני אומר את זה פה בפורום הזה שיש פה נבחרי ציבור ,כל אחד ותפיסת עולמו ,ויש
משפט אחד שאנחנו מצטטים ,כך ציטטתי בקורסי המפקדים בצה"ל" :במלחמות שני הצדדים מפסידים
אחד יותר ואחד פחות .בשלום שני הצדדים מרוויחים אחד יותר ואחד פחות" אז בואו נשדר את השלום
לכולנו ובאמת בלי להיכנס לפוליטיקה .והכי חשוב שאם נזכור את מה שקרה נוכל אולי אולי אולי לבלום
את הרוע שזורעים ברחבי הרשת במדינת ישראל בעיקר ,בעם היהודי במיוחד גם בעולם כולו ,אבל פה
אנחנו צריכים לשמור על עצמנו .בכל מקרה במעמד הזה אפשר לציין את זיכרו של רבין ולהגיד יהי זכרו
ברוך ,בשמי ובשמכם ,תודה רבה ,אפשר להתחיל בישיבה.
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.1

שאילתות של חברי מועצה.

ניצה משה :תודה .אנחנו פותחים בסעיף א' שאילתות של חברי מועצה .שאילתה של חבר המועצה
מר נדב דואני .אבקש לקבל מענה לשאילתה הבאה :הסדרי החנייה בהוד השרון מחייבים הדבקת תו
תושב על מכוניות של תושב העיר .לאחרונה פורסמו מספר מקרים בהם תושבים נקנסו כי לתו חנייה
שלהם פג התוקף ,וזאת למרות שהתוקף לא רשום עליו ,כמו על כל מוצר בעל תוקף .אבקש לקבל מענה
לשאילתה הבאה :האם עיריית הוד השרון מתכוונת למחוק את כל הקנסות שניתנו לרכבים עם תו חנייה
ללא תוקף רשום ושתוקפו פג .מענה :בהתאם לסעיף ( 36א) לפקודת העיריות תקנון בדבר ישיבות
המועצה זימונן והנוהל בהם ,רשאי ראש העירייה לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין שלאחר
הישיבה הבאה ולבד שלא ידחה תשובתו לגבי יותר מ 2-שאילתות בישיבה אחת ,בהתאם לסעיף זה
נדחית התשובה לשאילתה הנ"ל.
השאילתה הבאה של חברת המועצה הגברת עדי ברמוחה :עיריית הוד השרון קונסת תושבים שיש להם
תו חנייה שאיננו בתוקף או שהם מחנים רכבם באזורים אשר לו היה תו בר תוקף לא הייתה כל עילה
לקנס ,וזאת על אף שעל גבי תו החנייה לא מצוין תוקף .לאחרונה החלה העירייה להנפיק תווי חנייה מסוג
חדש עליהם מצוין התוקף של תו החנייה .במקרים מסוימים החליטה התביעה העירונית לבטל קנסות
עכב טענה מצד הנקנס על כך שלא ידע על עצם תוקף התו .בתיקים אלה אף עולה הטענה לפיה ישנה
הגנה מן הצדק ועל כן כי צפוי זיכוי בעת דיון משפטי ,ראה למשל עמדת העיריה בחנ 1280604/17/מדוע
לא יצאה הנחיה גורפת לביטול קנסות אלה .מענה :בהתאם לסעיף ( 36א) לפקודת העיריות תקנון בדבר
ישיבות המועצה זימונן והנוהל בהם ,רשאי ראש העירייה לדחות את תשובתו עד לישיבה מן המניין
שלאחר הישיבה הבאה ובלבד שלא ידחה תשובתו לגבי יותר מ 2-שאילתות בישיבה אחת ,בהתאם
לסעיף זה נדחית התשובה לשאילתה הנ"ל.
שאילתה הבאה שאילתה של חברת המועצה הגבת עדי ברמוחה :בישיבת המועצה  2/17מ25.1.17-
בתשובה לשאילתה בעניין מצוקת הכיתות למתחמי  1200והסביבה ניתן מענה ,כי לקראת פתיחת שנת
הלימודים  2018ייפתח בית ספר נוסף במתחם  .1200האם קיימת תכנית בנייה לבית הספר? מענה:
מתוכנן בית ספר יסודי נוסף בצמוד לבית ספר אריאל שרון ברחוב נחשון .בית הספר יכלול  18כיתות
ושלב א' שלו מתוכנן לפתיחה בספטמבר  .2018תכנית אדריכלית של בית הספר החדש אושרה על ידי
משרד החינוך ובהתאם החלו המתכננים בקידום בקשה להיתר בוועדה המקומית ,סטטוס קיבלו תיק
מידע והם לפני הגשת הבקשה להיתר במערכת רישוי זמין .הנחנו על שולחן המועצה גם את הצילום של
בית הספר איך שהוא ייראה .בבקשה עדי יש לך שאלה נוספת אם את רוצה?
עדי ברמוחה :כן .באותה ישיבה גם ניתנה הבטחה שיהיה שיתוף של תושבים בתכנון של בית הספר.
איך זה הולך להיות ,אם זה הולך להיות?
יגאל שמעון:

באיזו ישיבה?

עדי ברמוחה :תקרא את השאילתה שלי ,כתוב בישיבת מועצה .2/17
יגאל שמעון:

לא ,אבל מי אמר לך שזה-

עדי ברמוחה :זה מה שנאמר-
יגאל שמעון:

ממי?

עדי ברמוחה :בפרוטוקול של הישיבה.
יגאל שמעון:

שיהיה שיתוף עם ה-

עדי ברמוחה :נכון.
חי אדיב:

איזה תושבים שלא לומדים בבית ספר או שלומדים?
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עדי ברמוחה :שגרים בשכונה.
חי אדיב:

שגרים?

עדי ברמוחה :כן.
חי אדיב:

אף אחד לא הבטיח להם-

עדי ברמוחה :מה זה?
חי אדיב:

ב' נשמח להראות להם את הפרויקט.

עדי ברמוחה :נאמר שזה יהיה בשיתוף פעולה יחד איתם ,כמו שנאמר גם שיחליטו על שם ביחד .אני
הבנתי שכבר יש איזה שהיא המלצה לשם .אז אני שואלת איך מתוכנן שיתוף-
אני לא יודע על המלצה של שם ,אני לא הבטחתי שנשתף את הציבור ,ומי שמעוניין
חי אדיב:
להשתתף שיתקשר ונזמן אותו.
עדי ברמוחה :אתה יודע שזה לא קורה ככה.
חי אדיב:

מה יש לשתף לבנות בית ספר? מה יש לשתף?

עדי ברמוחה :אין מה לשתף?
זה מבנה.
חי אדיב:
עדי ברמוחה :אין מה לשתף?
יגאל שמעון:

לא אבל מה לשתף איך הוא ייראה?

חי אדיב:

הנה המבנה ,הנה המבנה-

עדי ברמוחה :הבנתי ,הבנתי-
חי אדיב:

אני אשלח לכם ,תגידו לי מה אתם רוצים לשנות.

עדי ברמוחה :הבנתי ,הבנתי ,הבנתי ,מדיניות נהדרת תודה.
חי אדיב:

אני אשמח מאוד לשתף ,אבל אי אפשר להגיד לשתף עם מי.

עדי ברמוחה :אתה ,אלה היו המילים שלך.
חי אדיב:

כן.

עדי ברמוחה :אלה היו המילים שלך .ואני אשמח לשתף את התושבים בתכנון של בית הספר.
חי אדיב:

אשמח לשתף אבל את מי?

עדי ברמוחה :אז אני שואלת איך זה מתוכנן להיעשות.
חי אדיב:

את מי?

עדי ברמוחה :וכנראה שזה לא מתוכנן להיעשות ,כנראה שיש רק-
חי אדיב:

את ההורים של ילדי כיתה א' ,את ההורים של ילדי כיתה ב'?

עדי ברמוחה :מה זה שייך ל-א' ב' ג' ד' ,זה תושבים שגרים שמה באזור-
חי אדיב:

טוב.

עדי ברמוחה :שהם אמורים להשתמש בבית ספר הזה.
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חי אדיב:

אני אשמח לראות את ההורים שמעוניינים-

עדי ברמוחה :אם אתה הבטחת-
חי אדיב:

תשלחי לי את הכתובות שלהם ,נזמין אותם לפגישה להראות להם.

עדי ברמוחה :אז תזמין אותם ,אז תעשה את זה ,אז תשלח להם ותזמין אותם-
חי אדיב:

אבל אני לא יודע את מי את רוצה.

עדי ברמוחה :אל תחכה שהם יפנו אליך.
את מי את רוצה?
חי אדיב:
עדי ברמוחה :אם נתת הבטחה אז תעמוד מאחוריה זה הכול.
חי אדיב:

בסדר.

ניצה משה :טוב ,אני עוברת לשאילתה הבאה ,שאילתה של חבר המועצה מר נוה גור :ברחוב שטיין
הסמוך לבית הספר יגאל אלון מתגוררים תושבים אשר שילמו ממיטב כספם ובמאות אלפי שקלים בגין
אגרות פיתוח ,תיעול ,מים ,סלילה ,בנייה ועוד עבור מגורים בבתיהם הפרטיים מזה שנים רבות .גם שם
כמו בשכונות רבות אחרות מתחם האשל ,מתחם  1200מתחמים נוספים לא השלימה העירייה את
הפיתוח לרחוב ועד היום הם מתגוררים ללא מדרכות ללא תאורה ללא פיתוח וסלילה של כבישים ועוד.
אבקש לדעת האם יש אצל עיריית הוד השרון תכנית ותקציב לשם ביצוע פיתוח ברחוב זה ,ומתי יש
בכוונתה ליישמה .מענה :ברחוב שטיין נבנו כ 57%-מכמות הבנייה הצפויה .ברחוב בוצע פיתוח ראשוני
המאפשר תפקוד מערכתי הכולל דרך אספלט ,תאורה וכל התשתיות התת קרקעיות :מים ,ביוב ,חשמל
ועוד .המשך הפיתוח בתוכנית עבודה לשנת  .2018כן נוה בבקשה שאלה.
קודם כל לפני שאלה אני מבקש רגע לברך גם משפט אחד קצר .סגן עיריית הוד
נוה גור:
השרון וגם כנרת .אני רוצה להצטרף לברכות החמות על פסטיבל הוותיקים ,אני חושב שהפסטיבל הזה
הוא אחד הדברים היפים שקורים פה בעיר הזאת ,ונותן מענה לציבור שמאוד מאוד ואני גם חושב שהוא
משתדרג משנה לשנה ,הופך ליותר ויותר מרגש .ולשמוע את הציבור הוותיק מגיע לפסטיבל הזה וחש את
מה שהוא חש ,ועכשיו הוספתם את התמונות וכל מיני דברים ,שאני חשוב שראוי לברך על זה מאוד וכל
הכבוד ,זה דבר ראשון .לעניין השאילתה עצמה-
באותה הזדמנות נגיד תודה גם לכנרת ולכל העוסקים במלאכה של בית המתנדב ,שבוע
חי אדיב:
לפני זה נפתח ,גם הוא מכובד .זה מתחבר לאותה אמירה שלך ,תודה בכל אופן.
אם אתה רוצה לעסוק בבית המתנדב ,לא הייתי בארץ אני מצטרף לברכות על
נוה גור:
פתיחתו ,אני מקווה שבית המתנדב ייתן מענה לעוד כמה אנשים שמחפשים מקום גם שם ,וכנרת יודעת
היטב במה מדובר.
חי אדיב:

הכול באהבה.

אז תנו להם אהבה .יש כמה שזקוקים לאהבה נוספת .לעניין של השאילתה
נוה גור:
עצמה .ב 31.7.17-פניתי לראש העירייה בפנייה על מצב הרחוב שטיין .עד היום לא קיבלתי מענה.
התושבים בעצמם פנו אליך אדוני ראש העיר ולגורמים נוספים בעירייה במשך שנה שלמה .מי שלא יודע
רחוב שטיין זה אחד מהרחובות היקרים בהוד השרון ,רחוב קטן שכל בית ובית שם-
ניצה משה:

נוה שאלה-

נוה גור:
ניצה משה:

רגע בסדר ,הכול בסדר ,לא הפרעתם לי בברכה ,אל תפריעו לי גם בשאלה.
אנחנו...
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נוה גור:
ניצה משה:

הכול בסדר ,הכול בסדר.
שאילה ,בבקשה.

השאילתה מגיעה מיד שנייה .גם שם לא קיבלו כל מענה .אתמול נכחתי בפגישה
נוה גור:
עם  20מתושבי הרחוב הזה .עברתי שמה והתמונות שרואים שמה הם תמונות קשות שלא מתארות
כהוא זה את מה שרחוב בהוד השרון בכלל ובפרט בשכונה יוקרתית צריך להיראות .התשובה שקיבלתי
פה איננה מספקת ,ואני מבקש תשובה אחת קצרה אדוני ראש העיר ,אומרים פה שיש תכנית ל,2018-
אני מבקש לשאול אותך האם אתה מוכן להתחייב לקיים פגישה בשבועיים שלושה בחודש ימים הקרובים
עם תושבי השכונה לפרט בפניהם את התוכנית של המשך הפיתוח ,ולשמוע את הדברים שלהם .אני
אעביר לך עוד היום ,אני בטוח שגם התושבים יעבירו את זה בכל מיני דרכים נוספות את התמונות משם,
האם אתה מוכן להתחייב לפגוש אותם בחודש הקרוב.
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

מה הוויכוח?
מה?
מה הוויכוח?
לא ,שאלתי האם ,זו השאילתה האם אתה מוכן להתחייב לפגוש אותם-
האם אתה מכיר תושב שביקש ממני ואני לא רוצה להיפגש איתו?
לא שאלתי אותך שאלה כללית ,שאלתי שאלה פרטנית ,האם אתה מוכן-

הדבר היחיד שאני יכול להתחייב ,והגיע הזמן שאני אסביר את זה פעם אחת לכולכם
חי אדיב:
וכנראה שלא כולם מבינים את זה .בהוד השרון  90%מהשטח הוא פרטי ,וכשאתה בונה מתחם ולא
משנה אם זה  20דירות או  100דירות או  100בניינים ,אתה בונה את זה בסגנון בנה ביתך .בנה ביתך
זה אומר בהנחה שלכל אחד פה יש שטח ורוצה לבנות בניין ,ויש פה  17חברי מועצה וכל אחד בונה בניין,
כל אחד יכול לבנות את זה מתי שהוא רוצה ,לא מתי שאני מחייב אותו ,זה בשונה מבניינים אחרים
בשכונות אחרות שכל המדינה בונה את כל השכונה ,ומביאה מפתח לראש העיר הוא לא מתאמץ בבנייה
בפיתוח ולא משלם על כלום ,מקבל מפתח ומנהל את העיר .פה אנחנו בונים בקצב של כל קבלן וקבלן.
זאת אומרת שאם מחר בבוקר אני עושה מדרכה וכיכר וגינה ציבורית והכול הכול לפני שהם בונים ,הם
מתחילים לבנות והורסים אז יגידו בדיוק הפוך ,למה הורסים? הרי בנו ולא בנו .לכן ,צריך להבין שבהוד
השרון עושים את זה בבנה ביתך ,ולכן אנחנו הכנסנו נוהל נותנים פתרונות מידיים לצרכים המידיים
הבטיחותיים מה שצריך ,וכשמגיע איזה שהוא שלב שרוב הבנייה הושלמה או בוצעה מתחילים לבצע את
התשתיות בצורה כזו או אחרת .זה קרה ככה בשכונות הוותיקות שבהם הילדים שלי גרים שם עכשיו ,וזה
קרה ב ,200-וזה קורה גם היום ב 1200-ובעוד כמה אחרים .לכן יש כרגע סיטואציה מאוד מעניינת שהיא
אקטואלית .תושב שרוצה לדבר איתי או שכונה שרוצה לדבר איתי תשלח מייל ,יש מייל יש כתובת יש
מוקד  24/7שעות ,אני לא מכיר תושב שביקש ממני לשבת ולדבר על רחוב שטיין.
נוה גור:

כלומר ,אתה מוכן להתחייב להיפגש איתם-

חי אדיב:

אם אתה יושב איתם ואתה מדבר איתם אז תיתן להם את הטלפון של המוקד-

נוה גור:
חי אדיב:

אתה מוכן לפגוש אותם בחודש הקרוב?
תן להם את המוקד -108

נוה גור:

לא ,אתה ראש העיר לא מוקד.

חי אדיב:
נוה גור:

אתה יכול לתת להם גם את הטלפון שלי והם יתקשרו.
אתה מוכן להתחייב לפגוש אותם בחודש הקרוב?
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חי אדיב:

למה אני צריך להגיד לך את זה? מה לא ברור?

נוה גור:
חי אדיב:

 ...לא לי-
כל תושב יודע שאני יכול להיפגש אותו.

נוה גור:
חי אדיב:

אני אגיד לך למה ,כי אני נבחר ציבור-
בוא נכבד את היום הזה.

נוה גור:
חי אדיב:

ואני שואל אותך אם אתה מוכן להגיד אני אפגוש אותם ,מה קשה?
אני לא צריך מתווכים אדון נוה גור.

נוה גור:
חי אדיב:

 ,100%אז אתה מוכן להתחייב? אל תקרא לי אדון ,ודבר שני אני רוצה לומר לך-
לא אדון מר.

רק לחדד לך שהצד המערבי של הרחוב הזה אם דיברת פה על בעלות הקרקע,
נוה גור:
הצד המערבי שם שייך למינהל מקרקעי ישראל ,ודאי אתה יודע את זה ,וללא קשר מי בעלי ומי לא ,האם
אתה מוכן לפגוש את התושבים בחודש הקרוב-
חי אדיב:

מי אמר לך שלא?

נוה גור:
חי אדיב:

מצוין.
והאם פנית ללשכה וביקשת?

נוה גור:
חי אדיב:

אז אני-
האם אמרת להם קחו את הטלפון תגיעו לשם? מה הבעיה?

נוה גור:
חי אדיב:

אני אגיד לך-
מה הם מנותקים מהעיר?
אני אגיד לך מה הבעיה ,בפניות שלי אליך לא הגבת למכתב ,אתה בוודאי יודע

נוה גור:
את זה-
חי אדיב:
נוה גור:

יש לי מזכירת מועצה שמנהלת את המועצה...
אז תדבר עם המזכירה שלך תבדוק מדוע לא ענית-

חי אדיב:

כל מה שאתה פונה אליה היא נותנת לך תשובות.

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

תבדוק מדוע לא ענית ,ודבר שני גם הם פנו אליך ולא ענית ,לכן פנינו בשאילתה.
אתה-
אבל אני אמסור להם את תשובתך.
אתה מוזמן להגיד להם ראש העיר ישמח לפגוש אתכם בכל רגע נתון-
מצוין.
רק שישאירו טלפון וכתובת-
בסדר גמור אנחנו נדאג לזה.
ואם יגידו גם מה הנושא אני אשמח מאוד.
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הם ידברו איתך.

נוה גור:
חי אדיב:

בלי קשר קיבלתם תשובות...

ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה.

חי אדיב:

תודה בכל אופן על האכפתיות.

ניצה משה:

שאילתה של חבר המועצה נוה גור-

חי אדיב:

דרך אגב על נס לא ביקשתם שאני אפגש.

נוה גור:
חי אדיב:

על מה?
על נס טכנולוגיה.

נוה גור:
חי אדיב:

(צוחק) באמת?
למה לא ביקשת שנפגש?

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

אתה רוצה להיפגש?
לא.
הא תשאל את חברך במועצה-

חי אדיב:

לא עם גברת הרלינג.

נוה גור:
חי אדיב:

מה קורה בנושא נס טכנולוגיה בשמחה רבה ,אתה רוצה ,מתי שתרצה להיפגש.
אני מוכן להיפגש עם הבוס שלה לא איתה.

תפגוש את הבוס שלה בבקשה ,תלמידי הוד השרון ישמחו ללמוד בבתי הספר
נוה גור:
בנס טכנולוגיה ,אתה מוזמן ללכת ולראות איזה פרויקט מדהים זה.
חי אדיב:

מצוין ,טוב.

ניצה משה :בשבוע האחרון פרסמה חברת מידרג את מדרג העיריות של שנת  .2017במסגרת זו
התבקשו תושבי הוד השרון כמו בכל הערים האחרות לדרג את שביעות רצונם ביחס לתפקודה של עיריית
הוד השרון ובכלל זאת התמורה בעד הארנונה ,ניקיון ברחובות ועוד ועוד .הוד השרון ממוקמת זו השנה
השנייה ברציפות במקום הנמוך ביותר עם הציונים הנמוכים ביותר .מבקש לדעת מה בכוונת עיריית הוד
השרון בכלל ובפרט סמנכ"לית השירות לעשות עם תפיסת השירות ותחושות התושבים בעיר העולים
ממדרג זה .מענה :לאורך השנה המערכת העירונית מנהליה ועובדיה פועלים לשדרוג מתמיד בשירותי
העירייה גם באמצעות משובים הנשלחים לתושבי העיר .סקר אתר מידרג בו לקחו חלק כ 100 -תושבים
יהווה כלי נוסף ללמידה.
אני בטוח שלא התעלמתם ,אני אומר את זה לא בציניות ,לא התעלמתם
נוה גור:
מתוצאות מידרג .נורא כיף לדעת במידרג שאתה במקום הראשון ,ונורא לא נעים לדעת שאתה במקום
האחרון מזה שנה שנייה ברציפות .א' אני מאחל בהצלחה לכל הפעולות שרוצים לבצע כדי לשדרג את
המצב בעיר ,יחד עם זאת האם ניתן להציג בישיבת המועצה הבאה לחברי המועצה את אותה תכנית
שאתה מדבר עליה לשדרוג בשירותי העירייה? אם יש תכנית כזאת?
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

את מה? שדרוג של מה?
מה השאלה?
אני לא הבנתי את השאלה שלך.
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רשמת פה שאתם פועלים ,רשמת פה "לאורך השנה המערכת העירונית מנהליה
נוה גור:
ועובדיה פועלים לשדרוג מתמיד בשירותי העירייה גם באמצעות משובים הנשלחים לתושבי העיר .סקר
אתר מידרג בו לקחו חלק כ 100 -תושבים יהווה כלי נוסף ללמידה ".אז יש תכנית לשדרוג בשירותי
העירייה ,אני אשמח לדעת האם תהיה מוכן להציג אותה בקרב חברי המועצה.
שום דבר לא סודי ,בהחלט נשמח ...דברים יפים שאנחנו עושים וגם זה ,אבל בוא נשים
חי אדיב:
את הדברים ,מעבר לתשובה הזאת אנחנו מתייחסים לכל אזרח עם כל הכבוד ,יודעים וכולם יודעים שהיה
משבר של חברת הגינון שהתרשלה בתפקידה ופיטרנו אותה ,כולם יודעים ,אז בוא לא נסתיר את זה ,וזה
יצר איזה שהיא אווירה כזו או אחרת לא בריאה .יחד עם זאת גם כולם יודעים ש 100-איש יכולים להיכנס
לאתר הזה וללחוץ כפתור .אז  100אישר נכנסו זה עדיין לא סקר מקצועי ,אבל מתייחסים בכבוד לכל
הערה של כולם .לכן נשמח מאוד שבאחת הפגישות הבאות המנכ"לית תציג את תכניות השירות ורמת
השירות-
נוה גור:

מה זה באחת הפגישות הבאות? אפשר להציג בישיבת מועצה הבאה?

חי אדיב:
נוה גור:

אני לא יודע אם הבאה ,אבל היא תעדכן אותך בהחלט.
 ,100%אני בטוח שזה יוצג ,תודה.

חי אדיב:

בהחלט.

ניצה משה:

אני עוברת לשאילתה הבאה-

חי אדיב:

למה לא ,בשמחה ובאהבה.

נוה גור:

אני אשמח.

ניצה משה :שאילתה של חבר המועצה מר מאיר חלוואני .מתוך כתבה שפורסמה לאחרונה בחודש
אוקטובר  2017בידיעות אחרונות ,עולה כי הוד השרון הינה העיר הרביעית במדינת ישראל בבנייני
מגדלים .אבקש לדעת האם בכוונת עיריית הוד השרון לשנות מדיניות זו ולהצטרף לאותם ערים שבחרו
לשמור על בנייה נמוכה בשטחן.
יגאל שמעון:

יש פה תשובה.

ניצה משה :מענה :הוד השרון היא העיר המובילה בשרון ובין המובילות בישראל בקצב גידול
האוכלוסייה .תפקידנו מחויבותנו ואחריותנו הם לתכנון אחראי ונכון של אזורי המגורים ואופי הבנייה.
תכנית המתאר הכוללת  2050שהוכנה להוד השרון מכוונת ליצירת אזור לחיפוש בנייה גבוהה בעיר .על
פי נספח תבנית הבנייה מדובר בגובה בניינים עד  6קומות  +קרקע  +גג בשילוב מגדלים בגובה 30 - 16
קומות .האזור לחיפוש בנייה גבוהה נראה בצורת האות  Sועובר בצפון מזרח העיר באזור דרך מספר
 ,531במרכז העיר ודרך רמתיים במערב באזור דרך הים והר .400/הבנייה הרוויה מאפשרת את מימוש
חזון טבע עירוני על ידי יצירת פארקים עירוניים משמעותיים יותר מכל עיר אחרת באזור ,וכן מאפשרת
ריכוז של אוכלוסייה ויצירת ביקושים להפעלת מערכת הסעת המונים ולפריסה טובה ויעילה של שירותי
הציבור .יצירת האזור לחיפוש בנייה גבוהה המאפשר שמירה על הצביון הקיים בשאר אזורי העיר
המתאפיינים בבנייה צמודת קרקע ובבנייה מרקמית .להלן נספח תבנית הבנייה כפי שמוגדר בתוכנית
.2050
יגאל שמעון:

כן מאיר בבקשה.

מאיר חלוואני :ראשית אדוני ראש העיר אני מזכיר לך ישיבה נוספת שנפתחת ,כשהבטחת להציג
בישיבה הקודמת את כל מה שקורה בעניין הפארק ואמרת שתפתח בזה והתחייבת ,ודחית את זה כי
אמרת שהמזכירה שלך לא הזכירה לך .אז נפתחה-
חי אדיב:

מי אמר את זה?
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מאיר חלוואני :אתה ,אתה.
חי אדיב:

מי אמר את זה? מי אמר את זה?

מאיר חלוואני :חבר'ה ,חבר'ה ,זה מה שאתה אמרת-
ניצה משה:
חי אדיב:

היה מדובר על הלו"ז של האנדרטה...
שנייה רגע.

מאיר חלוואני :רגע ,אפשר לא להפריע לי?
חי אדיב:

אז אני אשיב-

מאיר חלוואני :אני הקשבתי לכם ,תנו לי רגע לדבר.
חי אדיב:

דבר ,דבר חופשי.

מאיר חלוואני :וציפיתי שהפעם המזכירה ושאני מבין אותה ומכיר אותה מספר שנים לא מעט ,בטח לא
הזכירה לך גם הפעם ,אז פתחנו עוד ישיבה בלי לדעת מה קורה עם הפארק ,עם האגם.
חי אדיב:

לא נכון.

מאיר חלוואני :מה זה לא נכון? נפתחה הישיבה בלי הצגה.
חי אדיב:

אז אני אעדכן.

מאיר חלוואני :רגע ,רק רגע ,רק רגע ,חבר'ה סבלנות .אני מתאפק ורוצה לשמור על ממלכתיות כמו
שביקשת ,אז אני רוצה לכבד את היום.
חי אדיב:

דבר ,יש לך את כל הזמן.

מאיר חלוואני :אז אני אומר לך ואני מבקש ממך אדוני לא להסתיר מאתנו מה קורה בפארק הזה עם
האגם הזה ,שעלה מיליונים של שקלים ועדיין כל תושבי העיר הולכים סומא ולא יודעים מה קורה .ואם
אתה מתחייב אני מצפה ממך שלפחות תעמוד בהתחייבות .וקורה שמזכירות שוכחות זה בסדר .אבל
הנה באה עוד פגישה ולא קורה דבר ,בסדר?
חי אדיב:

אוקיי.

מאיר חלוואני :וזה עוד לפני ששאלתי את השאלה הנוספת שלי.
חי אדיב:

אז תשאל ואני אתייחס.

מאיר חלוואני :בקשה נוספת שלי הייתה ואם יש בעיה תקציבית תשתפו אותי ,אני מוכן לשלם .כשאתם
מגישים לנו איזה שהוא תרשים או שרטוט שמישהו ריבונו של עולם יבין מה כתוב פה ,מה ציירתם? אפילו
את האות  Sאני לא רואה ,לא רחובות ,לא כתובת ,לא מי חתום ,לא צבע ,לא שום דבר .זה נראה לך
נכון? תגיד לי .בואו תסבירו לי את זה אני לא מבין ,לא מבין ,מה זה? אז אני מבקש מכם חבר'ה ,לא יכול
לשאול אפילו את השאלה ,למה אני רוצה להתייחס לאות  Sלא מוצא אותה פה .יש לכם תכנית של S
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בבנייה גבוהה-
חי אדיב:

תקבל עדכון...

מאיר חלוואני :אבל חבר'ה כל פגישה ,כל ועדה ,אולי מישהו ישים לב לזה.
בדרך כלל לא שמעתי ביקורת מהסוג הזה ,אבל בהחלט במקרה הזה של התמונה יש
חי אדיב:
מקום לשיפור ,נשלח לך צבעוני במייל-
מאיר חלוואני :לא לי ,לא לי ,לא לי אדוני ראש העיר-
חי אדיב:

לכולם ,לכולם-

מאיר חלוואני :לכולם.
חי אדיב:

כשאני אומר לך לכולם.

מאיר חלוואני :כי אני לא יודע להסביר לעצמי איפה אני נמצא ,אני גם לא בטוח שזה הוד השרון.
חי אדיב:

ניצה לשלוח להם במייל את הכול ,בסדר גמור.

מאיר חלוואני :בסדר? רציתי לשאול על ה S-אבל אני לא יודע איפה לשאול אותו.
יגאל שמעון:

לא ,אבל מאיר-

אז תקבל את ה S-ותקבל את הכול מסודר .דרך אגב כל תכנית המתאר מדברת על הS-
חי אדיב:
הזה באחד הנספחים של בניית מגורים ,לכן זה מופיע באתר האינטרנט אבל תקבל באופן אישי ולכל
חברי המועצה .אני יכול להתייחס לשאלה שלך?
מאיר חלוואני :בבקשה.
כל נושא האגם נמצא פה בסקירה ויש פה דו"ח מסודר ,יש גם שאילתה .מאחר ויש
חי אדיב:
שאילתה ואחרי התייעצות עם הצוות המקצועי המליצו בפניי וקיבלתי את ההמלצה לעשות אתכם סיור
וביקור במקום ,בין סיור מקצועי שתקבלו הסבר מה קורה בדיוק מעבר לתקציבים ולכמה עולה וכמה לא
עולה ומתי פותחים ,אנחנו נעשה סיור שמה בשטח וזה יהיה יותר פרקטי מאשר לדבר פה  10דקות .יש
לי את החומר הוא מוכן להצגה פה כרגע .אני חשבתי שיותר נכון שנציג את זה שמה ,אני חושב שיותר
מכובד לכולנו .יחד עם זאת אני רוצה להודיע לכם שעשיתי סיור השבוע ,וצעדת רון ארד תעבור דרך
האגם ,אנשים יראו בעיניים 10,000 .איש  7,000לא יודע כמה יגיעו יבואו ויראו את האגם בעיניים וייהנו
כולם למרות שעוד לא פתחנו אותו רשמית .לגבי הפתיחה שלו ,אני רוצה להאמין שבמהלך חודש ינואר
במקרה הגרוע אם יהיה תקלה פברואר תחילת פברואר ,האגם שלב א' ב' ג' שלו ייפתח ויעדים להמשך,
זה הכול .יש עכשיו שאילתה ספציפית לעניין הזה ,לכן אין טעם לדבר פעמיים בואו נחכה לשאילתה ניתן
תשובה ספציפית .אבל בהחלט לא פרח מזיכרוני ולא היו צריכים להזכיר לי ,וזה נמצא פה ובמקרה הזה
הזכירו לי ועשינו דיון על זה ואין שום סוד ,הכול שקוף וברור ,ואני אשמח מאוד לתת לך אפילו כמו תמונות-
מאיר חלוואני :אני אשמח.
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חי אדיב:

נשלח לך במייל כמה תמונות זה בסדר .אוקיי ניצה תשלחי-

ניצה משה :אני רושמת .אני עוברת לשאילתה מספר  ,7שאילתה של חבר המועצה מר מאיר חלוואני:
אבקש לדעת מיהם שלושת בעלי התפקידים הבכירים בבית ספר ל-
שנייה ,אני רק לא הבנתי ,סליחה ברשותכם ,מאיר דיברת על הבנייה הגבוהה ,מה מטריד
חי אדיב:
אותך בבנייה הגבוהה?
מאיר חלוואני :באמת מטריד אותי-
חי אדיב:

באמת ,עזוב רגע שאילתה עזוב הכול ,קצר ,כי אני לא רוצה להאריך בדברים.

מאיר חלוואני :אני קודם כל מאוד מעריך את ההתעניינות שלך ואני שמח ששאלת.
חי אדיב:

אוקיי.

מאיר חלוואני :בסדר?
חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :והסיפור הוא כזה :כשאנחנו ישבנו פה בוועדה וראינו מה קורה עם הבנייה הגבוהה ,אני
אומר לך שאני מוטרד מבניינים בעלי  16עד  20ומשהו קומות ,בסדר?
חי אדיב:

נכון.

מאיר חלוואני :ועכשיו אני גם אפילו לא מסתכל ,נניח שהמרקם האורבני שאתה מדבר עליו מתוכנן
באזורים מסוימים כן נמוך ובחלקם כן גבוה .אבל אם אנחנו יוצאים בסקרים כאלה שבונים את המגדלים
הכי גבוהים ,יכול להיות שאנחנו בהתפתחות-
יגאל שמעון:

איפה ראית את זה?

מאיר חלוואני :רגע יגאל רק שנייה.
יגאל שמעון:

אבל זה לא נכון.

מאיר חלוואני :בין ה-
יגאל שמעון:

אבל זה לא נכון.

מאיר חלוואני :מה זאת אומרת יש פה ...
יגאל שמעון :תקרא את-
חי אדיב:

תן לו לדבר.
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מאיר חלוואני :אבל תקשיב ,אנחנו נמצאים במספר  4תקרא אותו אתה.
יגאל שמעון:

זה לא נכון.

מאיר חלוואני :זה מישהו שיקר? אני לא יודע תסביר לי.
יגאל שמעון:

לא ,אתה לא קורא נכון.

מאיר חלוואני :אני לא קורא ,אז תסביר לי בבקשה.
יגאל שמעון:

הנה חי אולי יסביר לך.

חי אדיב:

רגע ,תסביר ,תגמור.

מאיר חלוואני :וכל מה שקורה פשוט זה בבנייה הגבוהה ,ואין לי שום בעיה שתהיה בנייה גבוהה .אבל
אני מזהה בניות גבוהות למשל בשוליים של הערים ,בסדר?
חי אדיב:

כן.

מאיר חלוואני :בוא נקרא לזה כמו שזה מתנהל בעולם ,יש מעגלים קרובים למרכז העיר ,מעגלים שניים,
מעגלים שלישיים ,יש איזה שהוא תכנון אורבני שאנשים בעולם שמבינים עניין עושים תכננו .אתה בוועדה
או אנשיך הציגו את המגדלים של ה 30-קומות פה בדרך רמתיים .משהו לא נראה לי הגיוני ,אז זה
מתנגש לי עם החשיבה שאני רואה בעולם ,זה הכול.
חי אדיב:

אני-

מאיר חלוואני :אני חושב שאם אנחנו מתקדמים ואכפת לך ואתה שואל אז זו התשובה .אני לא רוצה,
להוסיף רק עוד משפט אחד ,את כל הדברים האחרים שנובעים מהאזורים שיש בהם בנייה מאוד גבוהה,
כי בסוף אין ברירה צריך שאנשים יגורו אבל שזה יהיה מתוכנן כמו שצריך.
חי אדיב:

אז אני אשמח מאוד לעשות דיון יותר רחב בהזדמנות אחרת ולא פה במליאה.

מאיר חלוואני :אבל אתה מבין מאיפה זה נובע-
הדבר השני ,רק רגע ,הדבר השני אני מבין שלא סתם הייתה השאילתה הזאת כתוצאה
חי אדיב:
מכתבה מעניינת בעיתון ,קראתי אותה גם כמוך .אבל מאחר ואני מבין קצת בתכנון ובנייה ,וישבתי
בוועדות מחוזיות בוועדות ערר הרבה שנים ,ואני מבין קצת בתכנון ובנייה ,קצת הרבה ,אבל קראתי שמה
את האדריכל שמבין בתכנון ובנייה ובונה מגדלים גבוהים .הוא אומר אחת הטעויות הגדולות של מדינת
ישראל ,הוא אומר את זה בפירוש ,שה 20-קומות בעוד  20שנה יראו קטנים מאוד וזו תהיה טעות גורלית.
או שהוא לא מבין כלום או שהוא מבין ואנחנו לא מבינים ,אנחנו הכוונה למדינת ישראל ,אחד .שתיים,
כשרואים פה את הפרמטרים אז בטבלה האחרונה כתוב איזה ערים בונים מעל  30קומות ,והוד השרון
לא שם ,היא בונה מ 30-קומות ומטה .אז אני כבר לא יודע מה יותר טוב ומה לא .נכון שלא פופולרי לבנות
קומות בעיר שהייתה כפרית כשנולדתי פה עם פרדסים ותותים ,ואני מאוד נהניתי מהם ,והגעתי להוד
השרון ופתאום ברחוב הסרגל בונים  30קומות ,אומנם זה נבנה בתחילת כהונתי ,אבל מישהו אישר אותם
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לפניי .וניסינו לייצר פה איזה משהו שמשלב בין הוותיק והישן שהוא יפה ונחמד ושומרים עליו ,לבין החדש
והמודרני ,לבין הצורך לבנות מרחבים ירוקים משמעותיים שהוא חשוב לי .אני המצאתי את החזון הזה
שנקרא טבע עירוני וייחודי במדינת ישראל ,וכשאני הולך במעוף הציפור כפר סבא רעננה פתח תקווה,
כפר סבא יש פארק של  300דונם ,כולנו רוצים ,יש לי אח שגר שמה ,מעולה  300דונם .ברעננה יש פארק
יותר גדול  400דונם מעולה ,גם שם יהיה  .150,000בפתח תקווה יש  250,000תושבים אולי יהיה גם
 .300,000יש להם פארק אתה יודע איזה גודל? ענק 250 ,דונם .בהוד השרון אישרנו תכנית מתאר
 2,000דונם מרחבים ירוקים עירוניים ,עם  1,400פארק לאומי ועירוני בחלק הדרומי של העיר ,עוד 6
פארק של כ 100-דונם ועוד  20ק"מ נחלים שאתה מכפיל כפול כ 100 -ו 2,000-דונם נוספים .תראה לי
עיר במדינת ישראל בסדר גודל כזה יש מרחבים ירוקים כאלה ועל מה יש לנו להתנגד? זאת אומרת
תיאורטית אם הייתי לוקח את אותו שטח ובונה עוד  2מגדלים של  ,20בונה  40משאיר עוד שטח היה לנו
עוד שטחים ירוקים .זאת אומרת אידיאולוגיה או ההתנגדות לירוק לבניינים גדולים אתה רוצה פחות ירוק,
אז תחליט מה ,לא אתה ,יחליטו המתנגדים מה הם רוצים .פחות מגדלים אז פחות פארקים ,יותר מגדלים
יותר פארקים .הוד השרון מצאה את האיזון ואני מוכן להסביר את זה מקצועית בשיחה יותר רחבה
בפורום שיש זמן וניתן את הזמן ,אני אשמח מאוד לשמוע את דעתכם ובהחלט אולי נלמד מזה משהו .אני
מוכן להביא את המומחים הכי גדולים של מדינת ישראל של מתכננים שיבואו וידברו אתכם.
מאיר חלוואני :שמת לב אדוני ראש העיר שכל מה שאני אמרתי שהמיקום של המגדלים הוא זה שמדאיג
אותי ,לא דיברתי על שטחים ירוקים-
יגאל שמעון:

לא ,הוא טועה עוד פעם ,זה טעות אני אסביר לך.

חי אדיב:

אבל בוא ,זה לא ייגמר ,זה לא ייגמר.

מאיר חלוואני :אני מסיים.
חי אדיב:

מאיר  2דקות וסיימנו.

יגאל שמעון :מאיר הכינותי מראש ,הכינותי מראש .הלכתי וצילמתי את הטבלה שאתה שלחת .מה
אומרת הטבלה? תשים לב-
מאיר חלוואני :מה הבאתם את זה בצבע ובכתב גדול? כל הכבוד.
יגאל שמעון :גדול ,גדול ,גדול .תסתכל פה ,מאיר תסתכל ,עד  16קומות ,מ 16-עד  20ומ 20-קומות
ומעלה ,תשים לב איפה הוד השרון ,היא בכלל לא בטור הזה.
מאיר חלוואני :אבל אדוני בתשובתך כתבת .16-30
יגאל שמעון:

לא ,זה תכנית המתאר.

מאיר חלוואני :תקרא את התשובה.
יגאל שמעון:

פה מדובר רק היום.

מאיר חלוואני :מה זה תכנית מתאר? אז זה השכלול שעליו אני מדבר.
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יגאל שמעון:

אני עונה לך ,מאיר אל תפריע לי .אתה ביקשת תשובה?

מאיר חלוואני :כן.
יגאל שמעון:

אתה שלחת לנו את זה.

מאיר חלוואני :לא ,אבל אתה אומר לי אני לא קורא נכון ,אבל אתה עונה תשובות לא נכונות.
יגאל שמעון:

לא ,התשובה שלנו זה תכנית מתאר עתידית.

אמיר כוכבי:

סליחה ניצה יש דיון? כי אם יש דיון גם אני רוצה לדבר...

חי אדיב:

אין דיון.

יגאל שמעון:
השרון לא.

אז מה אני בא ואומר ,תשים לב שרמת השרון ראש העין קריית אונו כולם מגדלים ,הוד

חי אדיב:

בישיבת המליאה יהיה דיון ,הלאה קדימה.

מאיר חלוואני :יגאל כתבת בתשובתך  16עד  ,30ישבנו על זה ב ,-זה התכנון הבא ...וזה כל מה
שאמרתי ,האם במיקום של אותם מגדלם שבין  16ל 30-אתם כן תמקמו אותם לא במרכז העיר כמו
שהצעתם לנו.
יגאל שמעון:

אז יש תכנית עתידית לעוד  20שנה.

ניצה משה :טוב ,אני עוברת לשאילתה הבאה מספר  ,7שאילתה של חבר המועצה מר מאיר חלוואני.
מבקש לדעת מיהם שלושת בעלי התפקידים הבכירים בבית הספר לכדורגל ומהו שכרם השנתי .מענה,
הראשון  ₪ 27,151.70השני  ₪ 5,464.30והשלישי -₪ 4,684
???:

חודשי?

ניצה משה:

חודשי ,חודשי.

מאיר חלוואני :זהו לא כתבתם שזה חודשי ,כן חסכת לי שאלה.
???:

שנתי.

ניצה משה:

חודשי.

מאיר חלוואני :זהו?
ניצה משה:

כן.

מאיר חלוואני :אני צריך לשאול שאלה נכון?
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ניצה משה:

נכון.

מאיר חלוואני :אז עכשיו אני רוצה כן להצטרף לתודות על פסטיבל הזהב ועל בית המתנדב שהזכרתי
וכתבתי עליו ,שאגב חלק מהתושבים כתבו לי תתפלא בפרטי שזה בזבוז ,ואני לא חושב שזה בזבוז ,ואני
חושב שזו השקעה נאותה ,וכל הכבוד והערכה למתנדבים ,אבל זה אחד.
חי אדיב:

תודה.

מאיר חלוואני :אגב יגאל בשן היה קצת חלש ,ראיתם שקורה לו משהו? מסכן .שיהיה בריא.
חי אדיב:

בדיוק.

מאיר חלוואני :על כל פנים אני ביקשתי לדעת את שכרם ועכשיו כשזה חודשי ,אני מבקש לדעת מה
תפקידם של בעלי הכסף הזה .מי שמקבל את השכר הזה מה תפקידו? מי מקבל ?₪ 27,151.70
חיים שאבי:

זה דיסקרטי.

מאיר חלוואני :לא ביקשתי שם .ואם זה דיסקרטי זו חברה ציבורית לא? איפה זה? זה ציבור .אני מבקש
לשקף לי את התפקיד ,אם אתה לא רוצה להגיד שם ,למרות שהתפקיד יוביל לשם ,אבל בבקשה.
משה חנוכה :השכר של מקבל השכר הגבוה הוא המנהל של בית הספר לכדורגל ,השכר השני זה של
אחד המאמנים ,והשלישי של מאמן נוסף.
מאיר חלוואני :אפשר עוד שאלה?
חנה גולן:

זה עלות מעביד.

משה חנוכה :זה עלות מעביד כן.
מאיר חלוואני :אפשר עוד שאלה?
משה חנוכה :למיטב הבנתי .כן.
מאיר חלוואני :אפשר?
משה חנוכה :מבחינתי כן.
מאיר חלוואני :נפלא ,נפלא ,אני מודה לכם על הגמישות .אפשר לדעת מה מנהל בית הספר לכדורגל,
אגב אתם מחליפים אותו? אולי אני אבוא לעבוד שם בסכומים האלה ,סליחה .לא ,לא ,כנראה-
חי אדיב:

...אבל אתה לא יכול להיות חבר מועצה ,אתה יכול לבוא.

ניצה משה:

חבר'ה ,אל תפתחו דיון ,מאיר.

מאיר חלוואני :כנראה אדם ראוי .ניצה ,ניצה ,תצאי מהמסגרות.
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ניצה משה:

לא ,אני לא-

מאיר חלוואני :לא קרה כלום ,אנחנו נהנים ,אנחנו מכבדים את היום .משה חנוכה?
משה חנוכה :כן.
מאיר חלוואני :יקירי ,אפשר לדעת מה גודל המשרה של עושה ה ,-מה קרה חיימקה אתה רוצה לענות?
חיים שאבי:

לא.

משה חנוכה :גם בעיניי השכר הזה מעט גדול ,ולכן הנחתי לשנות את שיטת השכר ושאנחנו נעבוד
בשיטה אחרת .כרגע הנושא הזה בבחינה ,כדי לשנות את כל שיטת העבודה של בית הספר לכדורגל
באופן שישמור יותר על כספי הציבור ,לא לחצים חיצוניים.
מאיר חלוואני :עדיין מה אחוז המשרה יקירי? זה מה ששאלתי.
משה חנוכה :משרה מלאה ,מה זאת אומרת.
מאיר חלוואני :משרה מלאה .אז אני רוצה להביא-
משה חנוכה :למיטב הבנתי.
מאיר חלוואני :אני מודה לכם על השקיפות ועל התשובה ,ואני מעריך מאוד את זה שאתם הולכים לבחון
את זה ,ולו במקרה גם בגלל ששאלתי אתם עושים את זה ,כבר שווה היה .תודה רבה.
יגאל שמעון :עדי תעשי לי טובה ,אתם משגעים אותי בהודעות .יש עתיד ,מגיע ההוא מגיע ,מה זה פה
ערוץ  ,2ערוץ  .12תפסיקו עם ההודעות האלה .ההוא מגיע יאיר מגיע ,יאיר מגיע ,יאיר מגיע ,מה זה
הדבר הזה?
עדי ברמוחה :ראית שעברנו למקום גדול יותר?
יגאל שמעון:

לא ,אבל חאלס .הוא מגיע חאלס.

עדי ברמוחה :לא ,אנחנו צריכים להודיע שעברנו למקום גדול יותר...
ניצה משה:

רבותיי אני ממשיכה בסדר היום.

עדי ברמוחה :אתה יודע מתי זה קורה נכון?
אישור תוספת שניה להסכם חכירה בין עיריית הוד השרון לבין חברת מרכז ספורט הוד-
.2
השרון בע"מ (ח.פ )51-167557-1 .בעניין נכס עירוני ברח' ז'בוטינסקי הידוע כחלקה  79בגוש
.6446
ניצה משה:

סעיף ב' לסדר היום ,אישור תוספת שנייה להסכם חכירה בין עיריית הוד השרון לבין
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חברת מרכז ספורט הוד השרון בע"מ ח.פ ,51-167557-1 .בעניין נכס עירוני ברחוב ז'בוטינסקי הידוע
כחלקה  79בגוש  .6446הצעת החלטה :מועצת העירייה מאשרת את התקשרות העירייה בתוספת שנייה
להסכם החכירה מיום  15.4.92עם חברת מרכז ספורט הוד השרון ,בעניין נכס עירוני ברחוב ז'בוטינסקי
הידוע כחלקה  79בגוש  ,6446וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים להתקשרות בעניין מתן תוספת בינוי
בקרקע עירונית ללא ביצוע מכרז.
נדב דואני:

מישהו מציג את זה קודם?

ניצה משה:

איילת נמצאת פה.

נדב דואני:

את רוצה להציג איילת לפני שאנחנו מתייחסים?

איילת לרר:

 ...העברנו חוות דעת מפורשת-

ניצה משה:

העבירו גם חוברת ,הועבר אליכם כל החומר הזה.

נדב דואני:

אבל תסבירו.

עדי ברמוחה :אתם לא רוצים להסביר אתם רוצים שישר נתחיל לשאול שאלות ,תגידו מה אתם רוצים.
יגאל שמעון:

לא ,לא ,לא.

נדב דואני:

ההיגיון אומר שתציגו את הנושא קודם.

יגאל שמעון:

עבדנו על זה מאוד קשה ,איילת והצוות המקצועי.

עדי ברמוחה :בבקשה.
יגאל שמעון:

והמשרד של היועץ המשפטי .איילת בבקשה.

איילת לרר :בשנת  1992חתמה העירייה על מערכת הסכמית של  5הסכמים :הסכם חכירה ,פיתוח
והפעלה עם חברת מרכז הספורט הוד השרון .במסגרת הזאתי-
נוה גור:

באיזו שנה איילת?

איילת לרר :בשנת  .1992ומתוך חלקה שנקראת היום חלקה  79שגודלה כ 71-דונם הוחזר לחברת
מרכז הספורט הוד השרון  26.866דונם ומתוכם  1,200מ"ר בנוי לצורך הקמת מרכז ספורט .על החלקה
כולה רק כדי שתבינו ,נמצאים גם בית הספר הדרים ,גם בית המתנדב שנחנך גם גני ילדים .בין העירייה
לבין חברת מרכז הספורט היו במשך הרבה מאוד שנים מחלוקות לעניין היקף הבנייה שניתנת להיבנות
בשטח שמוחכר להם .כשחברת מרכז הספורט הוד השרון טענה שהם זכאים לזכויות הבנייה מתוך
השטח שהוחכר להם ,עיריית הוד השרון טענה שהוחכר להם  1,200מ"ר וכל תוספת בנייה מחויבת
בתשלום של דמי חכירה לעירייה .התנהל משא ומתן מאוד ארוך בין העירייה לבינם ,שבסופו הגענו
להסכמות שמפורטות.
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ירון סולברג:

תצייני את ההחלטה של מועצת העיר קודם מ...

איילת לרר :אוקיי ,אז בשנת  2011הנושא כבר היה במועצת העיר ובמסגרת הזאתי הבאנו אליכם
את הבקשה שלהם לתוספת בנייה בשטח החכירה .מועצת העיר מינתה צוות משא ומתן שבמסגרתו
נערכו כל הדיונים והמשא ומתן ,והגענו להסכמות שמפורטות בחומר ששלחנו לכם .באופן כללי מדברת
התוספת להסכם על כך שהם יהיו רשאים להוסיף עד לשטח של  5,000מ"ר בתוך שטח החכירה80% ,
יהיה תוספת למטרה ציבורית ו 20%-מטרות נלוות מסחריות .מכיוון שיש כבר בנייה שקיימת-
עדי ברמוחה :על כל חלק בתוספת זה יהיה היחס.
איילת לרר:

כן.

עדי ברמוחה :חשוב להדגיש את זה.
איילת לרר :באופן כללי ההסכם הזה מסדיר  3דברים מרכזיים :אחד זה בנייה שבוצעה בעבר בהיתרי
בנייה ולא שולמה בגינה תמורה לעירייה .דבר שני תוספת בנייה עתידית שכוללת גם דברים שבנויים
בפועל בשטח שמוחכר להם אבל ללא היתרי בנייה ,והם מחויבים תוך  60יום להגיש בקשה להיתר בנייה
ולהסדיר את כל חריגות הבנייה שקיימות במתחם ובנייה עתידית ,קבענו איזה שהוא מפתח לשמאות
עבור כל תוספת בנייה שתהיה בעתיד .ודבר שלישי שהסדרנו פה זה בעצם חריגה שלהם מעבר לשטח
שהוחכר להם במקור בעקבות מדידה שנעשתה במקור .זה פחות או יותר.
עדי ברמוחה :אני מבינה שקראתם את מה שכתוב פה ,כן?
ירון סולברג:

סליחה?

עדי ברמוחה :קראתם את מה שכתוב פה.
ירון סולברג:

מה זה מה שכתוב פה?

עדי ברמוחה :מה שכתוב בחוברת הזאת.
מאיר חלוואני :בנספח הזה.
ירון סולברג:

מה זאת אומרת?

עדי ברמוחה :קראתם מי שכתב ,אני מאמינה שהוא גם ...קראתם הכוונה כל חברי המועצה קראו את
זה ,עמוד .3
מאיר חלוואני :נפגשתם עם המכתב.
עדי ברמוחה :סעיף ו'  2תשלום שנתי בסך  ,₪ 46,680תשנו רק ממ"ר לש"ח.
מאיר חלוואני :ממ"ר לש"ח.
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עדי ברמוחה :זה קודם כל .יש לי בעיה עם משפט עיקרי פה בפתיח ,ואני רוצה להבין איך מגיעים למצב
הזה .בעמוד הראשון לא נכללו בהסכמים עם העירייה ולא שולמה בגינם כל תמורה לעירייה .איך קורה
דבר כזה?
ירון סולברג :זה מה שהבאנו ב 2011-בפני מועצת העיר.
עדי ברמוחה :אבל מ 2011-היום אנחנו ב ,2017-ירון.
ירון סולברג :קודם כל את צודקת ,זאת אחת הבעיות .אנחנו ניסינו לאורך הדרך להגיע להסכמות
וכמובן היה קשר מכל מיני סיבות ,שאני לא יודע אם זה כאן המקום לפרט .השורה התחתונה היא שכבר
בשנת  2011הייתה בעיה ,והבעיה נמשכה גם לאחר מכן .דהיינו שבוצעה בנייה ללא היתר או שנעשתה
בנייה והוצא היתר אבל לאחר שהבנייה כבר הושלמה .על חלק מהדברים גם עד עכשיו אני חושב שעדיין
לא יצא היתר כמדומני ,או שעל הכול יצא?
איילת לרר:

לא.

ירון סולברג :לא ,על חלק מהדברים עדיין לא .לפני מספר חודשים גם ננקט הליך משפטי שסייע לזרז
את הצדדים לגבש הסכמות בעניין תוספת מסוימת שנעשתה במסעדה החדשה שנפתחה במתחם.
ובעקבות זה ובעקבות צו סגירה שהוצאנו ,אז גם כנראה הדבר זירז את הצדדים לגבש הסכמות .תשובה
טובה לשאלה מדוע איך זה קרה ,ומדוע בכלל נעשתה בנייה בקרקע הציבורית ללא היתר לאורך
התקופה ,ומדוע לא נעשתה אכיפה ,היא שאלה במקום ,היא שאלה שבהחלט ראויה לבדיקה ,ואין עליה
תשובה טובה ,חד משמעית.
עדי ברמוחה :יש עוד מקומות כאלה בהוד השרון?
ירון סולברג:

צריך לבדוק ,כרגע בזיכרון לא עולה לי עוד קרקע ציבורית שיש עליה בנייה כזו.

עדי ברמוחה :אפשר לבדוק את זה?
ירון סולברג:

יש אולי בבריכת גלי רון ,אם כל חריגות הבנייה הוסדרו כן או לא-

עדי ברמוחה :אפשר לבדוק את זה?
ירון סולברג :אלה  2המתחמים היחידים שיש להם אופי דומה ,נקרא לזה כך .בעבר היו חריגות גם
בגלי רון ,נעשו בהן אז פעולות .אני יודע שהחברה הכלכלית קיבלה הרי לטיפול שוטף את הבריכה ,ואני
יודע שחלק מהדברים לא הוסדרו .לא עודכנתי לגבי המצב היום ,האם עדיין היום יש בנייה בלתי חוקית
בתוך גלי רון.
עדי ברמוחה :אותי זה מטריד אדוני ראש העיר ,מה ששמעתי כאן ,אני מקווה שגם אותך.
אנחנו מטפלים בזה ,אבל זה היסטוריה של הרבה שנים ,וזה בדיוק האישור הזה הוא
חי אדיב:
לתקן את המעוות לפחות במקום הזה.
עדי ברמוחה :ועדיין הסכומים פה הם לעניות דעתי הם...
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נדב דואני:

אני רוצה לשאול שאלה ולהגיד משהו.

ירון סולברג:

אפשר רק נדב להגיד מילה סליחה?

נדב דואני:

כן.

ירון סולברג :סליחה שאני קוטע ,משהו לגבי הסכומים .מה שאיילת ניסתה להגיד מקודם ואמרה את
זה ,אבל אני אולי אחדד רגע ,ספורטן אמרו לנו יש  1,200מ"ר אבל לא כ 1,200-מ"ר מוחלטים לפי
ההסכם משנת  ,1992אלא חלק יחסי מתוך ה 72-דונם .והם תרגמו את ה 1,200-מ"ר הזה לכדי
 11,000מ"ר ,שיש להם זכות מההסכם יסוד לבנות מבלי לשלם לעירייה שקל אחד .זו היתה נקודת
המוצא-
איילת לרר:

ופה התחילה המחלוקת למעשה.

ירון סולברג :בזה התחילה המחלוקת ולא הסכמנו בעת ההיא לוותר כהוא זה ,וסירבנו בתוקף .ובסופו
של דבר עד  5,000מ"ר אמרנו אנחנו נסכים ,כי עד  5,000מ"ר זה לא פוגע בבינוי של העירייה בכל ה72-
דונם ,זה לא אוכל מהזכויות של העירייה ,באופן שזה פוגע לה בתוכניות ,ותשולם תמורה ריאלית בגין כל
בנייה מ 1,200-מ"ר ועד ה 5,000-מ"ר .אלה היו התנאים ,שגם אם זה יהיה בדיעבד אז אנחנו נעשה את
זה ויותר מזה אם תשימו לב נקבע איזה שהוא מנגנון ,מה קורה אם נניח הם לא מוציאים היתר בנייה על
הכול ,ואז הם יבקשו ,הרי איילת אמרה תקופת ההסכם ,הסכם החכירה המקורי מסתיימת ב 2041-ולא
הארכנו אותה ,כלומר תיאורטית ולפי השמאית שלנו גם אם הם היו ממתינים עוד  5שנים נוספות ,היינו
מגיעים למצב שהם לא צריכים לשלם לעירייה כלום ,כי המבנה אמור לעבור לעירייה בשנת  ,2041ולכן
בנינו מנגנון שאם הספורטן רוצה לעשות את הבנייה הוא מתחייב היום על הסכום הזה ,מצדנו שלא יוציא
את היתרי הבנייה ,אבל אם הוא יוציא את היתרי הבנייה בעוד  5שנים הסכום הזה הוא צריך לשלם אותו
כבר.
עדי ברמוחה :כן ,ראיתי...
ירון סולברג :אוקיי ,זה הרעיון מאחורי זה ,לכן השמאות היא שמאות ריאלית שהוכנה על ידי שמאית
של העירייה ,אנחנו לא הסכמנו לשמאי מוסכם שתהיה כאן ואיזה שהיא פשרה ,אלא קידשנו עד כמה
שניתן את אותה שמאות שהכינה מחלקת נכסים.
יגאל שמעון:

כן נדב.

אני רוצה לפני כן שאלה ,כמה תוספת בנייה תהיה מעבר למה שאנחנו מכירים היום? הרי
נדב דואני:
יש את הקומה השנייה בבית הקפה שמה ,יש כל מיני כמו שאומרים בניות שנבנו ללא היתרים ,מה
התוספת שתהיה אחר כך?
איילת לרר:

המקסימום שהם יכולים להוסיף זה  2,150מ"ר ,שזה בעצם היתרה של מה שבנוי היום.

נדב דואני:

 2,150מ"ר בנוסף למה שיש היום?

איילת לרר:

כן .זאת אומרת הם יוכלו להגיע עד  5,000מ"ר.

נדב דואני:

עד  5,000מ"ר סך הכול.
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איילת לרר:

כן.

נדב דואני:

הם הגישו תכניות למשהו? הם הגישו תכניות?

איילת לרר :הם צריכים תוך  60יום להגיש בקשה להיתר ,יש בקשה להיתר קודם כל דבר ראשון
להסדרת המצב הקיים של בנייה שקיימת במקום ללא היתרי בנייה.
נדב דואני:

הבנתי.

עדי ברמוחה :ואי אפשר לאשר להם בנייה נוספת ללא האישורים האלה-
איילת לרר:

מבלי שמסדירים את זה?

ירון סולברג :תשובה רגע מלאה לנדב ,יש תכנית שהם הגישו למהנדס העיר תכנית עקרונית ,לא
ברמת היתר בנייה אבל לגבי ,יש יואב? אתה פה מייצג אותו? כן ,אבל יש תכנית ,איך זה נקרא? תכנית
העמדה או אני לא זוכר איך הם כינו את זה ,אבל הם הגישו סוג של-
יואב רוביסה :על בסיס הבינוי הקיים שכמו שאיילת אמרה  2,850מ"ר מגובה בהיתרים ב 3-היתרים
שונים ,זה כולל גם  900מ"ר של בריכה מקורה ,ועל הבינוי הקיים הם הראו איפה הם סוגרים עוד חללים
מוסיפים עוד חללים בשביל להשלים את הסך הכול-
נדב דואני:

בחוזה שנחתם לחדש את ההסכם איתם ,יש גם דרישות לטפל במבנה הקיים היום?

איילת לרר:

לא .אנחנו לא נכנסים-

אוקיי בסדר ,אני רוצה להתייחס לעניין המהותי כאן .בשנת  1992נחתם הסכם נפלא
נדב דואני:
בשיטת  ,BOTלא עלה לעירייה שקל בנו פרויקט נהדר מפוצץ ,הקאנטרי מפוצץ אין מקום להכניס שם
סיכה ,תראו מה שקורה שם בקיץ ,תהיו שם יום אחד בבוקר תראו אנשים באים נפלא ,באמת פרויקט
מדהים .בתום התקופה אחרי  25שנה אמור לחזור לידיים של העירייה ,זו השיטה הרי נכון? כמו כביש 6
המפעיל-
יגאל שמעון:

איך הגעת ל?25-

ירון סולברג.49 :
נדב דואני:

אוקיי ,אבל אתם יושבים ומחדשים איתם עכשיו את החוזה ,נכון?

יגאל שמעון:

לא מחדשים.

נדב דואני:

אז מה זה?

ירון סולברג:

לא לגבי העבר.

נדב דואני:

לגבי העתיד ,עוד  25שנים קדימה.
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ירון סולברג:

לגבי התוספות לא לגבי-

נדב דואני:

מה זה?

ירון סולברג:

לא לגבי ,ההסכם כרגע הוא מתייחס לתוספות .אתה מעלה טענה שהיא-

איילת לרר:

הוא לא מחדש את ההסכם ,אנחנו לא בנקודת הזמן לחידוש.

ירון סולברג :אתה ...ב ,2041-ההסכם הוא בתוקף 1992 ,הוא בתוקף עד  2041אותו לא מחדשים,
מוסיפם עליו כיוון שיש תוספת בנייה שאנחנו הולכים להסדיר אותה ,ואתם זה הבעלים של הקרקע,
מועצת העיר מחליטה על הדבר הזה .במצב רגיל גם ציינו לא היינו מעבירים למשרד הפנים כי זה עסקה,
אנחנו רשות איתנה ,אבל כיוון שאנחנו מאפשרים רק להם לעשות את זה וזה מעין פטור במכרז ,אנחנו גם
נצטרך להעביר את זה לאישור משרד הפנים ולקבל את האישור.
אז אני באמת לא מבין למה זה לא הליך רגיל .הרי יש להם אפשרות לבנות שם עד
נדב דואני:
 5,000מ"ר ,נכון?
ירון סולברג :לא .אני אומר שלא .ההסכם משנת  1992התייחס ל 1,200-מ"ר .זאת הייתה העמדה
שלנו לאורך כל הדרך .כל תוספת של כל מטר מעבר לזה צריך להיות תשלום לקופה הציבורית .חברה
פרטית מנהלת עסק פרטי שהציבור ייהנה מזה ,עד היום מההסכם משנת  1992יש כמה כרטיסים
לחיילים,
נדב דואני:

כן ראיתי.

ירון סולברג :שזו תמורה שאפשר להתווכח ,אני שם אותה בצד ,ואותה אנחנו לא משנים כרגע ,אנחנו
לא יכולים לשנות.
נדב דואני:

למה אתה לא יכול לפתוח את נושא התמורה?

ירון סולברג:

מה?

נדב דואני:

למה אתה לא יכול לפתוח את נושא התמורה?

ירון סולברג:

על מה שאושר ב?1991-

נדב דואני:

כמו שהם פותחים על מה שאושר בשנת -1992 1991

ירון סולברג:

הם לא פותחים-

איילת לרר:

הם לא פותחים.

נדב דואני:

על התוספות.

ירון סולברג:

הם מבקשים תוספת-
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נדב דואני:

אז כן נפתח ,זה כן פתיחה.

ירון סולברג :סליחה ,אני חוזר בי ,קודם כל אפשר לפתוח כל דבר ,ואפשר לבקש לנהל משא ומתן,
השאלה מה התוקף של זה ועד כמה יש לזה משקל.
אני מנסה להבין ירון ,אם אתה כבר באת והם הגישו בקשה לתוספת ,בקשה מבורכת ,אני
נדב דואני:
בעד שהמתקן הזה יהיה גדול יותר ,כי הרי הוא צריך ,יש יותר אנשים ,העיר גדלה ,צריך לתת להם מענה.
למה לא פותחים כבר את כל ההסכם הזה ,הם ייהנו מזה מאוד ,גם אנחנו נהנה ,תושבי העיר ייהנו .למה
לא את התמורה-
יגאל שמעון:

לעוד  50שנה?

ירון סולברג:

לא רגע ,תן לו להשלים.

למה לא מטפלים בסוגית התמורה שתושבי העיר מקבלים .למה לא מתנים להם לשפץ
נדב דואני:
רגע את המבנה הקיים ,תשמעו המבנה לא מתוחזק תכנסו לשם-
יגאל שמעון:

מי אמר שלא ישפצו ,הם רוצים לעשות את זה.

רגע שנייה ,אבל בשביל זה יש חוזה ,שמדובר פה שתושבי הוד השרון מקבלים מתן
נדב דואני:
עדיפות למנויים מקרב תושבי הוד השרון ,הרי זה חירטוט ,מה זה מתן עדיפות? במה? בלהגיד לתושב
הוד השרון אין לי מקום? הרי הם מוסיפים ,הם אף פעם לא עוצרים את מספר המנויים שיש להם שמה.
המחיר ,אנחנו משלמים הכי יקר .הרי כל חבר בהסתדרות המורים או חבר באיזה בנק מקבל מחיר יותר
זול מתושבי הוד השרון ,החיילים שזכאים להיכנס שם בסופי שבוע ,אף אחד לא יודע ,אף חייל לא יודע
שהוא יכול להיכנס לשם בחינם ולא מממש את זה .המבנה עומד מוזנח ,חבר'ה הוא לא מתוחזק ,תעברו
שם תראו המבנה מיושן ,הוא לא מתאים למה שאנחנו צריכים להציג לעיר הזאתי .פתחו את החוזה,
ביקשו תוספת מבורכת טובה ,אני שמח שהגענו לשלב שאתם נותנים להם תוספת ,למה לא מטפלים גם
ביתר הסוגיות שיש כאן? בסוגית התמורה ,למה לא מטפלים בסוגית השיפוץ? בוא הנה הם קיבלו פה
מתנה מדהימה ,הם כבר החזירו את ההשקעה שלהם פי אלף מונים ,ומעולה ואני שמח ואין לי בעיה עם
זה-
יגאל שמעון:

נדב ,נדב-

חיים שאבי:

איזה...

התמורה חיים ,יש פה תמורה לתושבי העיר ,הרי הם קיבלו מאיתנו שטח במתנה .הם
נדב דואני:
נתנו לתושבי הוד השרון קאנטרי לא במתנה ,נתנו קאנטרי שעולה כסף המון כסף ,לא כל אחד יכול להיות
חבר שם.
חיים שאבי:

זה לטובת התושבים ההגדלה הזאתי.

נדב דואני:

בוודאי ,מה אמרתי? חיים כנראה לא שמעת אותי.

חיים שאבי:

שמעת פעם את המצוקות של האנשים שמה?
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נדב דואני:

חיים ,לא שמעת אותי כנראה ולא הקשבת לי.

חיים שאבי:

שהם טעונים כי איימו על העירייה שהיא מעכבת את זה?

נדב דואני:

חיים ,כנראה לא שמעת מה שאמרתי.

חיים שאבי:

שמעתי מה שאתה אמרת-

שאני מברך על התוספת ,ואני שמח שמגיעה בקשה לתוספת ,זה מצוין וזה היה צריך
נדב דואני:
להגיע לפני כמה שנים .אבל אם כבר נותנים פה הטבה והיא מעולה-
יגאל שמעון:

איזו הטבה?

נדב דואני:

לחברת ספורטן איך שהיא נקראת.

יגאל שמעון:

משלמים עליה.

נדב דואני:

מצוין ,מה הבעיה ,הם לא נהנים? נתת להם מתנה.

ירון סולברג:

נדב אתה צודק אבל אם הייתם-

יגאל שמעון:

הם לא קיבלו מתנה-

נדב דואני:

נכון אז מה הם נהנים מזה ,הם לא פראיירים.

יגאל שמעון:

אבל הם משלמים עליה.
הם לא בונים כדי להפסיד.

נדב דואני:
(מדברים יחד)
יגאל כשאתה נותן בהיתר בנייה תוספות ,זה לא הטבה ליזם? בטח שזה הטבה.
נדב דואני:
יגאל שמעון:

אבל הוא משלם על זה השבחה.

מה זה משנה אבל הוא מרוויח ,הוא לא צדיק ,הוא לא בונה בשביל ,לתושבי העיר הוא
נדב דואני:
בונה והוא מרוויח ,זה לגיטימי אין לי בעיה ,עניין הרווח לא מפריע לי.
יגאל שמעון:

לא ,אבל תסתכל אחרת-

נדב דואני:

אני רוצה לדעת שתושבי הוד השרון מקבלים את הטוב ביותר.

יגאל שמעון :ברור ,איזו שאלה .עכשיו הטבה נכנס לתוך מכרז לתוך  BOTשל  50שנה ,אתה היום
יכול לא לעשות כלום או שלבוא ולחכות שאותו יזם-
נדב דואני:

אבל זה בכלל לא מה שאני אומר ,אתה לוקח את זה-
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יגאל שמעון:
כל כך כיף לו?

ישפץ יוסיף .עכשיו למה הוא בא אלינו שהוא רוצה להוסיף? בשביל מה אתה חושב שזה

נדב דואני:

בטח.

יגאל שמעון :לא ,כי הוא מבין את צרכי השוק .הוא בא ואומר צרכי השוק היום מחייבים אותי לשפץ,
להוסיף ,לשדרג-
נדב דואני:

איפה רשום שהוא משפץ?

יגאל שמעון:

הוא אמר.

נדב דואני:

איפה?

יגאל שמעון:

הוא בתוכניות שלו.

נדב דואני:

עזוב אמר ,איפה? איפה בתוכניות יש? הנה המצא פה יואב.

ירון סולברג :יגאל זה יותר פשוט ,אם הייתם ,אמתי עכשיו ,דקה אמתי ,אם הייתם ב 2011-חברי
המועצה באים ואומרים תפתחו גם את ההסכם הקודם ,הייתה לנו הצוות המקצועי סמכות גם לדון בזה.
בלי שאתם מנחים אותנו לדבר כזה ,אני לא יכול להחליט שפתאום אנחנו עכשיו דנים פותחים את ההסכם
ההוא-
נדב דואני:

האם יש סמכות היום לבקש?

ירון סולברג:

רק שנייה ,הייתם באים אומרים רגע באיזה רשות בכלל אתה הולך ופותח?

חי אדיב:

ירון ,מי שמנו לבטל...

ירון סולברג:

אפשר לבקש-

חי אדיב:

הא לבקש.

ירון סולברג:

אפשר לבקש להגיד.

חי אדיב:

מי אנחנו שנבקש?

נדב דואני:

למה לא לבקש?

ירון סולברג:

לא ,כי הם באים-

חי אדיב:

מי אמר שיסכימו?

נדב דואני:

למה לא לבקש?
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חי אדיב:

כי הוד השרון נתנה כמעט במתנה-

נדב דואני:

במתנה.

חי אדיב:

אדמה-

נדב דואני:

במתנה.

חי אדיב:

ל 40-שנה ,בדרך כלל עושים ל.25-

נדב דואני:

.49

חי אדיב:

זה מחיר ששילמנו בין תום לב לבין טמטום לבין-

נדב דואני:

אבל למה אתה לא מבקש לפתוח את ההסכם?

חי אדיב:

מה?

למה אתה לא מבקש לפתוח? הנה אומר לך היועץ המשפטי ,אתה סומך עליו נכון? אתה
נדב דואני:
סומך על היועץ המשפטי שלך?
יגאל שמעון:

נדב-

אומר לך ניתן לפתוח ,ניתן לפתוח ,הרי הם הגישו פה בקשה ,למה לא ניצלתם את
נדב דואני:
ההזדמנות הזאת?
חי אדיב:

לא מעשי-

נדב דואני:

כדי לדון בהשבחת הנכס.

חי אדיב:

אבל לא חשוב-

נדב דואני:

כן ,לא חשוב.

חי אדיב:

כל הצעה טובה אני אקבל-

נדב דואני:

אמרת ,לא חשוב.

חי אדיב:

כל הצעה טובה אני אקבל.

נדב דואני:

עזוב ,כי זה לא חשוב ,אמרת את הכול.

חי אדיב:

בינתיים זה ההצעה שלו.
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נדב דואני:

תודה רבה ,קיבלתי תשובות מראש העירייה ,זה לא חשוב.

חי אדיב:

מי אמר לא חשוב?

נדב דואני:

אתה אמרת כי זה לא חשוב.

חי אדיב:

אני אמרתי כל הצעה טובה-

נדב דואני:

אמרת זה לא חשוב.

חי אדיב:

תתקבל.

נדב דואני:

אמרת זה לא חשוב הבנתי בסדר.

חי אדיב:

מי אמר לא חשוב?

יגאל שמעון:

יש עוד מישהו שרוצה להתייחס?

אמיר כוכבי:

בטח.

יגאל שמעון:

אמיר בבקשה.

חיים שאבי:

נשמע את הצד השני.

נדב דואני:

אני בעד ,אני בעד חיים.

אמיר כוכבי :מופיע בחוברת סעיף  ,2יש את המשפט ...אני ארחיב אותו" :במהלך השנים ביצע
הספורטן בנכס תוספות בנייה מעבר לפרוגרמה שנקבעה במערכת ההסכמית ,אולם תוספות הבנייה
הנ"ל גם כאשר הם ניתנו על פי היתר בנייה לא נכללו בהסכמים עם העירייה ולא שולמה בגינם כל תמורה
לעירייה ".אם אני מתרגם את זה לעברית ,אתם בעצם אומרים שיש שם חריגות בנייה ,שגם אלה
שהוסדרו אחרי זה מפעיל המקום סירב לשלם.
ירון סולברג:

שמה?

אמיר כוכבי:

שגם אם הוסדרו אחרי זה המפעיל סרב לשלם גם על החריגות וגם על ה-

ירון סולברג :לא אגרת בנייה ,אם הוא הוציא היתר בנייה הוא שילם ,אבל את העלות לכם כבעלים של
הקרקע זה לא שולם.
אמיר כוכבי:

את הארנונה הוא שילם כשטח בנוי?

ירון סולברג :כן ,אבל לא כבעלים בגלל זכות לבנות שלא הרשיתם מטעם הציבור ,הוא היה צריך לשלם
על הבנייה הזו וזה הוא לא שילם .אתם מועצת עיר כבעלים של הקרקע הכוונה.
אמיר כוכבי:

למה אם זה שטח פתוח ואתה סוגר אותו זה שונה .היה במשך השנים ויכוח עם מפעיל
37

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

המקום על עצם השימוש שהוא עושה בחלק מהנכס אל מול השימושים שהוכתבו בהסכם המקורי ,זה
נגמר זה תם התוקף מה?
איילת לרר:

המטרה של ההסכם הזה זה בעצם להסדיר את כל הסוגיות-

אמיר כוכבי :עזבי ,אני לא שואל על ההסכמים ,אני שואל קדנציה קודמת היה מריבות ,לדעתי זה גם
הגיע לפה ממריבות ברוטליות על השימוש כנכס ,על פתיחת שירותים שהם לא שירותים ציבוריים
בהגדרה.
ירון סולברג :אפשר להשיב? לכן השכלול שניסינו לעשות ,אתם תראו בהסדר ,יש תנאי של מהנדס
העיר שבכל מקרה הבנייה תהיה ,תמצאי לי את הסעיף ,ביחס מסוים שבין המסחר לבין  ...שבכל מקרה
לא יעבור .זאת אומרת הם נורא התעקשו רצו לעשות  50%מסחר במקום .ואז ההתעקשות הייתה שבכל
מקרה מה שמגלם את העקרונות של הסכם היסוד מ ,1991-שזה לא יחרוג מהמידה הזאת של .80-20
ש 80%-יהיה על ספורט ו 20%-יהיה למסחר.
איילת לרר:

סעיף  ,4כן דיברנו על זה...

אמיר כוכבי:

 80%יהיה לספורט ו 20%-ל-

ירון סולברג:

לספורט ,איך זה נקרא-

איילת לרר:

 80%ציבורי מטרה ציבורית שכאן זה מרכז ספורט-

אמיר כוכבי:

היום הם עומדים בזה?

ירון סולברג:

אני לא יודע להגיד.

איילת לרר:

בהיתר המקורי הייתה שמירה של היחס הזה ,מה המצב עכשיו זה בדיוק-

עדי ברמוחה :זה מטריד אותי שאתה אומר אני לא יודע להגיד.
ירון סולברג :לא כל נתון אני יודע ,יש מהנדס עיר יש מנהל אגף תכנון ,לא היועץ משפטי צריך לדעת
יחס בין כל דבר לדבר.
אמיר כוכבי:

אני שואל אבל כי זה עניין מהותי.

איילת לרר:

יואב אתה יודע להגיד?

ירון סולברג:
מסחרי.

היחס בין  80%ל 20%-הבנוי היום .שואלים היום מה היחס בין שימוש ציבורי לבין שימוש

יואב רוביסה :עד כמה שאני יודע היום ביחס לשטחים הבנויים זה פחות מ.20%-
אמיר כוכבי:

ביחס לשטחים הבנויים פחות מ 20%-ממה ששטח מסחרי?
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יואב רוביסה :כן ,כי מהסך הכול...
ירון סולברג:

כי אם אתה מכליל את הבריכה בפנים וכו' אז זה הופך את המטראז' ליחס כזה.

אמיר כוכבי:

מה המטראז' הבנוי?

יואב רוביסה :המטראז' הבנוי זה  2,850מ"ר שזה כמו שאמרתי קודם זה כולל גם בריכה מקורה מ-
אמיר כוכבי:

 2,850מ"ר פרוס על שתי קומות.

יואב רוביסה ... :קומה אחת זה בנוי-
אמיר כוכבי:

לא ,אני מתכוון מטראז' באותו-

יואב רוביסה :זה בריכה של  3היתרים הוסיפו פה הוסיפו שם ,חלק מתוך זה זה בריכה מקורה ,יכול
להיות חלל גבוה אבל הוא לא ,בעצם קומה אחת .הסך הכול שסכמנו ממה שמגובה בהיתרים זה 2,850
מ"ר.
אמיר כוכבי :לי אין בעיה אם העירייה מחליטה שהיא רוצה לשנות את תנאי ההסכם .התשובה של
יואב אני מקבל אותה ...הרי זה לא יכול להיות כל בר דעת שעובר שם ,כי מה שהיה קדנציה קודמת זה
רק החמיר מאז ,כולנו שמחים שיש שם עסקים שמרוויחים ,אבל העירייה לא יכולה ללכת עם ולהעמיד
פנים שהיא בלי .אז אם ההחלטה היא לקחת שטחי ציבור ולאפשר בהם מסחר ,גם זה מועצת העיר
צריכה להיות מודעת למה היא מצביעה .כי אם ההסכם הזה בעצם מסדיר את כל טענות העבר של
העירייה על הדבר הזה ,שבמשך שנים הם די התנהלו שם כמו שהם רוצים ,הגענו לבית משפט? העירייה
זכתה במשהו? זה מתי שהוא ירד מסדר היום? זאת אומרת כל ההתנהלות מולם כרגע והעיתוי שבו
הדבר הזה מגיע למועצת עיר ,אני חייב להגיד שאותי בטח כנבחר ציבור אבל גם כתושב זה מאוד מטריד.
אז אני אשמח לדעת האם העירייה מתי שהוא מ 2011-שאז כבר היה שיא ההתכתשויות מולם בהיבטים
האלה ,האם זה הגיע לבתי משפט?
ירון סולברג:

לא יודע ,לא.

אמיר כוכבי :לא על חריגות בנייה ,לא על שימוש חורג ,לא על שום דבר ,לא על חריגה מה,80-20-
כאילו הכול .as is
יגאל שמעון:

אין שם שימוש חורג.

אמיר כוכבי:

שימוש חריג אני מתכוון שימושים שונים ממה שהוגדר בחוזה.

ירון סולברג :קודם כל אני לא חושב שמ 2011-נעשתה מלחמה אלא להיפך ,הרבה חברי מועצת העיר
רצו לאשר את הבנייה והצוות המקצועי אמר בואו נתנה את זה בתשלום ,חכו רגע אל תאשרו את הבינוי,
הישיבה הייתה אז בבית יקינטון ורצו לאשר כולם את הבינוי והצוות המקצועי אמר :לא ,אל תאשרו בכל
מקרה אלא אם ישולם כסף ריאלי לקופה.
אמיר כוכבי:

אל תגיד כולם.
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ירון סולברג:

מה?

אמיר כוכבי:

אל תגיד כולם.

ירון סולברג:

סליחה ,זהו שביקשתי ממנה את מועצת העיר ואין לנו פה את ההחלטה.

חיים שאבי:

צריך את הפרוטוקולים של אז.

אמיר כוכבי:

שמור.

עדי ברמוחה :ירון ,גם אתה מחזק-
אמיר כוכבי:

שמור אני אשלח לך.

עדי ברמוחה :אני מניחה שגם אתה כתבת את זה ,זאת אומרת הצוות שלך .אתם מחזקים את מה
שאמר פה אמיר במשפט שאומר העדר נכונות של הספורטן לשלם ,נו אז מה?
ירון סולברג:

חד משמעית .כל העניין-

עדי ברמוחה :אז ההעדר נכונות של מי?
ירון סולברג:

אז אני-

עדי ברמוחה :אם זה לשלם ,נו אז מה?
ירון סולברג:

מה שאני אומר לך ,לדעתי המציאות-

חי אדיב:

ירון ...ההסכם שהיה הישן לפני כמה?  25שנה.

ירון סולברג:

משנת  1991כן.

חי אדיב:

אז תגיד איך הוא בנוי.

ירון סולברג :המציאות שהגענו אליה לא הייתה טובה ,בסדר? בלי אבל ,בלי אולי ,לא הייתה טובה מכל
היבט ,היא לא הייתה טובה .מה שהצלחנו לעשות כאן שאנחנו מעלים את זה על פסים אחרים הרבה
יותר סדורים .גם מבחינת שמירה על הוראות הדין ,גם מבחינת הקופה הציבורית ,וגם מבחינת שמירה-
עדי ברמוחה :מבחינת הקופה הציבורית לעניות דעתי זה מעט מאוד כסף.
ירון סולברג :יכול להיות אבל זה מה שאומרת שמאית ,אז אני לא יודע על מה הבסיס להגיד לא .אם
יש לך שמאות אחרת שאומרת משהו אחר ,נשמח לראות .אני אומר לך שהנחינו את השמאית לעשות
שמאות ריאלית לא מנופחת ולא כזאת שמקצצת ,אלא שמאות ריאלית ואמתית .והיא הכינה לפי מיטב
שיקול דעתה ...והחלק השלישי שזה חשוב שזה כן מאזן את העתיד ,ושומר על כך שאתם מדברים על
היחס של ה ,80-20-שזה יישמר גם לעתיד ובכל מקרה לא תהיה חריגה ממנו .אני חושב שכולנו צריכים
לשאת תקווה שנצליח לגרום לכך שעד  2041נצליח לשמור על המסגרת הזאת בצורה טובה ,ואז יחסית
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המצב יהיה הרבה יותר טוב.
עדי ברמוחה :מה ימנע מהם לעשות את זה בעתיד שאתה לא מטיל עליהם עכשיו קנס על זה שהם בנו
ללא היתר?
יגאל שמעון:

לא ,אבל היום יש להם יותר ,הם יכולים לבנות שם עד  5,000מ"ר.

ירון סולברג:

הם הוציאו היתרים.

יגאל שמעון:

עדי-

ירון סולברג:

זאת אומרת הם הוציאו היתרים.

יגאל שמעון:

הם הוציאו היתרים.

ירון סולברג:

שילמו אגרות בנייה-

יגאל שמעון:

אבל חשוב להגיד-

ירון סולברג:

שילמו אגרות בנייה הם לא שילמו את השווי לבעלים.

יגאל שמעון :חשוב להבין ב 2041-כל מה שהם יבנו היום את כל ה 2,000-מ"ר פלוס ,בשדרוגים הכול
עובר לעירייה .זאת אומרת אתם מקבלים מוצר שהוא פי  2מהיום.
מאיר חלוואני :אנחנו נקבל ,לא אתם ,אנחנו.
עדי ברמוחה :אבל לא בטוח שאנחנו אוהבים אותו.
יגאל שמעון:

למה לא?  5,000מ"ר ספורטן?

עדי ברמוחה :רגע ,רגע ,כי אנחנו מדברים מראש על זה שאנחנו רוצים-
אמיר כוכבי:

הם ...עליך-

יגאל שמעון:

על הילדים שלי.

עדי ברמוחה :על זה שאנחנו רוצים שזה ייראה  .80-20אנחנו מדברים על זה שאנחנו רוצים שזה ייראה
 ,80-20ואם אתה תקבל את זה שזה נראה -50-50
יגאל שמעון:

איך  ?50-50יש הסכם.

עדי ברמוחה :הסכם-
יגאל שמעון:

היום ההסכם מוסדר ,זה הסכם מוסדר-
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ירון סולברג:
נזכיר נרענן-

הוועדה לתכנון ובנייה לא תוכל להוציא היתר ,הרי חברים בואו נוציא את התמונה כולה

עדי ברמוחה :אנחנו יושבים בוועדה ואנחנו יודעים שהדברים נעשים-
ירון סולברג :הרי זה בא לוועדה כבר לפני שנתיים ושלוש ,ואנחנו התנגדנו כי אמרנו ללא מועצת העיר
ללא הסכמת הבעלים הוועדה לא יכולה לדון ,לכן הוועדה לתכנון ובנייה לא דנה.
אמיר כוכבי:

במה היא לא יכולה לדון?

ירון סולברג:

בבקשה להיתר שהיה.

אמיר כוכבי:

אבל הוא אומר שהם קיבלו היתרים.

ירון סולברג :לא-
יגאל שמעון:

על ה-100-

ירון סולברג:

אני לא יודע יכול להיות על ה-100-

יגאל שמעון:

על ה 120-מ"ר.

ירון סולברג :העמדה שלנו הייתה שצריך את הסכמת הבעלים ,על ה 100-מ"ר יצא היתר ,כי בהחלטה
של מועצת העיר ב-2011-
יגאל שמעון:

אישרנו את זה.

ירון סולברג :אתם קיבלתם  2החלטות :אחת לאשר כבעלים את אותם  100מ"ר ומשהו לחדר
הרצאות ועוד החלטה על ה 2,000-מ"ר ,אז לכן יצא היתר שם ל 100-מ"ר הנוספים-
יגאל שמעון:

רק ל 100-מ"ר לא לכול.

ירון סולברג :זאת אומרת אנחנו נתנו חוות דעת שוועדת תכנון ובנייה לא יכולה לדון אם הבעלים אתם
לא מאשרים את תוספת הבנייה כבעלים ,לא כרשות תכנון כבעלים.
יגאל שמעון:

תחשבו גם על ההיבט הציבורי ,כאשר אתה בא וסוגר ספורטן מה ייקרה.

מאיר חלוואני :קודם כל למה הגעת לקצה? למה הגעת לקצה?
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :למה הגעת לקצה אני לא מבין .דרך אגב אני לא בטוח שלא תמצא מחכיר יותר טוב.
יגאל שמעון :בהבנה של היום ,אני לא יודע בשנת  1992כשהחליטו לתת את הקרקע לאותו ספורטן
באותו מקום ,זאת אומרת כשאני חושב על זה היום אני חושב שזה אחד הדברים הכי הזויים ,הקרקע הכי
יקרה במקום הכי טוב לתת את זה לספורטן-
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אמיר כוכבי:

אבל הנה אתה ממשיך את הגישה הזאת ,אתה נותן-

יגאל שמעון:

אבל היא קיימת זה הסכם ל 49-שנה.

אמיר כוכבי:

אבל אתה נותן עוד ועוד בלי לדרוש בחזרה את מה שמגיע לך כרשות.

יגאל שמעון:

למה לא? דורשים .מי לא דורש? דרשנו.

איילת לרר:

אני רוצה רגע לחדד את הנקודה.

חי אדיב:

כנראה שאתם לא מבינים.

איילת לרר:

ההסכמים שנחתמו בשנת  1992בתוקף ,אין עילה לפתוח הסכם-

אמיר כוכבי:

מה זה אין עילה איילת הם באים ומבקשים עוד ,גם העירייה יכולה לבוא ולבקש עוד.

איילת לרר:

רגע ,ההסכם קיים ,ההסכמים קיימים.

אמיר כוכבי:

בטח אם ראש העירייה חושב שזאת הייתה מתנה שלא צריך היה לתת.

איילת לרר :הבקשה שלהם הייתה להוסיף ,ועבור זה הם משלמים ,על כל מ"ר נוסף שהם יבנו הם
ישלמו לציבור תמורה.
אמיר כוכבי:

לא ,אני רק אומר ,אם פותחים מהכיוון הזה-

ירון סולברג :נכון ,אבל אם הייתם מנחים אותנו ב 2011-והייתם אומרים :חבר'ה הספורטן מבקש
בקשה ,אין בעיה תדונו אבל תפתחו את העבר .ניתן היה לעשות-
משה חנוכה :אתה צודק ,אני חושב שהעיר פעלה באופן סביר-
ירון סולברג:

ניתן היה לעשות את זה.

משה חנוכה :בהתאם לכללי המינהל התקין וצריך לאזן בין הרצון שלנו שיהיה ספורטן פעיל לבין הצורך
לשמור על הכללים ועל הכסף הציבורי ,ועשיתם את זה .אי אפשר אתם יודעים-
אמיר כוכבי:

מה שיפה זה שאף אחד לא אומר ...מינהל תקין ,אז אם אתה כבר קופץ...

משה חנוכה :לא ,אני אומר ,אני אומר.
אמיר כוכבי:

אף אחד עוד לא טען שלא ,אבל-

משה חנוכה :אני ב 2011-לא הצבעתי בעד או נגד ,לא השתתפתי בדיון ,לא יודע מה היה שם.
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,זה הזמן באמת להודות לאיילת ולכל הצוות על העבודה שהם עשו עבדו ,באמת
עבדו-
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חנה גולן:

זה עניין של תהליך של איזה שנתיים.

יגאל שמעון :עבדו באמת שנים בשביל להביא את ההסכם הזה ,ואין דבר יותר טוב מההסכם שאתה
יודע מה אתה מקבל ,מה שלא קיבלנו היום.
אמיר כוכבי:

מה אתה מקבל שלא קיבלת עד היום? בוא תסביר כי לא הבנו.

יגאל שמעון :תקריא את הסכומים ,תראה את הסכומים ,ותראה איזה סכומים אתה מקבל.
אמיר כוכבי:

אה סכומים זה מה שלא קיבלנו?

יגאל שמעון:

ברור מה ,זה לא חינם.

אמיר כוכבי:

ומקבלים רטרואקטיבית?

יגאל שמעון:

לא קיבלת כסף כלום.

אמיר כוכבי:

גם מקבלים רטרואקטיבית משהו?

יגאל שמעון:

כן ,בטח.

אמיר כוכבי:

כמה מה?

איילת לרר :מפורט ,מפורט .בסעיף ו' מפורט ,אנחנו מקבלים קודם כל עבור תוספת של  660מ"ר
שנבנה בעבר ,משולם  7שנים אחורה תוך  30יום ממועד חתימת ההסכם כ ₪ 328,000-בתוספת מע"מ
ותשלום שנתי של  ₪ 46,860בתוספת מע"מ .בנוסף עבור כל-
אמיר כוכבי:

מה זה תשלום שנתי אחורה או-

איילת לרר :קדימה ,כל שנה תקבל העירייה את אותו סכום .בנוסף עבור כל מ"ר שייבנה לעתיד עבור
בנייה למטרה ציבורית ישולם  ₪ 71למ"ר לשנה בשטח בייעוד ציבורי ו ₪ 152-למ"ר לשנה עבור ייעוד
מסחרי .בנוסף עבור התוספת של השטח לשטח החכירה ,עבור  7שנים אחורה  ₪ 123,655בתוספת
מע"מ עבור העבר ותשלום שנתי נוסף של  ₪ 17,665בתוספת מע"מ .בסך הכול אם מהוונים את
הסכומים נכון לערכים של היום ,מדובר על סכום של כ 4.5-מיליון  ₪שישולם לעירייה ,היה והם אכן יממשו
את כל השטח הבנוי.
אמיר כוכבי :זה את אומרת בראייה עתידית ,אבל בראייה אחורה את אומרת שלפני  Xשנים הם
השתלטו על  660מ"ר ציבורי ועל זה הם ישלמו סך הכול  7 ₪ 328,000שנים אחורה.
איילת לרר:

לא ,זה שטח שנבנה בעבר ואנחנו מסדירים את התשלום  7שנים קדימה.

אמיר כוכבי:

מה היה לא נכון במה שאמרתי? השתלטו על שטח ציבורי ,בנו חריגות וישלמו אחורה-

ירון סולברג:

המילה השתלטו קצת בעייתית כי הוא ממילא היה באחזקתם הקרקע עצמה ,אז לכן זה
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לא בדיוק השתלטו .אבל אתה צודק שהייתה בנייה-
אמיר כוכבי:

חריגה-

ירון סולברג:

שהקדימה את ההיתר.

אמיר כוכבי:

לא השתלטות ,חריגה.

ירון סולברג:

כן ,התשובה היא כן.

יגאל שמעון:

טוב חברים אנחנו מעלים את זה בבקשה להצבעה.

אמיר כוכבי:

מאיר עוד רוצה לדבר וגם אני-

יגאל שמעון:

הא סליחה אמיר בבקשה מאיר.

מאיר חלוואני :לא אמיר ,אני עכשיו ,עכשיו לא אמיר.
יגאל שמעון:

אמיר סיים.

אמיר כוכבי:

אמיר יש לו עוד משפט אבל אני אקשיב-

מאיר חלוואני :אפשר לשאול שאלה...
אמיר כוכבי:

אבל אני אקשיב לחיים שאבי שמחובר לצורכי הציבור.

מאיר חלוואני :תגיד לי הבאתם פה עניין לדיון ,אפשר לדבר עליו בלי ש-
חיים שאבי:

מי שיש לו איזה השגות כאלה ואחרות מנותק מהמציאות.

יגאל שמעון:

אמיר בבקשה.

אמיר כוכבי :אני רק אגיד גם אותך ,ראיתי שנעלבת גם אותך .אני רק אגיד שדעתי לא נוחה מהסעיף
הזה על סדר היום.
חיים שאבי:

מה אתה מציע להוריד את זה?

אמיר כוכבי :קודם כל לדעתי אם אני לא טועה ואני לא אתקיל ,אבל לחברי מועצה יש זכות לבקש
הערכת שמאי נוספת .זאת אומרת אם המועצה פה תבקש הערכת שמאי נוספת ,הנהלת העיר יכולה
להחליט שהיא עושה ,זה בהתייחס לאמירה של עדי שאני מקבל אותה בעיקרון .אני חושב שהסכמים
כאלה לא כדאי מלכתחילה להסתמך על שמאי אחד .ודבר שני ,אני לא נוח כי אני לא חושב שצריך
להסדיר את העניינים שם ,אבל הגישה בטח ובטח יש מצוקה של דברים כאלה שירותים כאלה בעיר,
צריך להסדיר את זה .אבל האמירה שיוצאת מפה היום לתחושתי היא כזאת שטוב היותך עבריין ומתי
שהוא יסדירו לך אחורה וקדימה כל מה שאתה רוצה ,יכול להיות שאני טועה ,יכול להיות שהעירייה הייתה
לא בסדר כל השנים האלה ,אבל גם אז זה בעייתי מול הציבור.
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יגאל שמעון:

אבל הם משלמים אמיר.

אמיר כוכבי :אני אומר התמונה ,מה זה משנה הרגע דיברנו על הסכומים .בוא אתה ואני נשתלט על
 660מ"ר ועוד  7שנים שיבואו אלינו .אני אומר צריך לפתור את העניין הזה ,צריך לדאוג שהמועצה תדע
שנעשה הכול כדי שזה יהיה בערך הנכון בערך המתאים תוך התייחסות למקרה עבר ,אגב זה אותה
חברה כל השנים?
יגאל שמעון:

כן.

אמיר כוכבי:

תוך התייחסות-

חי אדיב:

מה זה אותה חברה?

אמיר כוכבי:

המפעילה.

חי אדיב:

זה הסכם של  40שנה ,אותה חברה.

אמיר כוכבי:

שאלתי.

חי אדיב:

אנחנו לא יכולים להחליף.

חיים שאבי:

תשב איתם פעם אחת תבין.

מאיר חלוואני :אני מבקש ,אפילו שזה קצת ,יגאל רוצה לסיים את זה ,אני רוצה מספר דברים .חוץ מזה
היית בפגרה חודש מה קרה? לא עבדת קשה ,חודש היתה פגרה .פגרה של המועצה החלטתם לא?
עכשיו באנו לעבוד-
יגאל שמעון:

עבדנו גם בפגרה.

מאיר חלוואני :תראו חבר'ה אני רוצה להגיד לכם משהו ממעמקי ליבי .ההגדרות של לא נוח הם עדינות,
אם אני מסתכל על זה אני רואה פה משהו לגמרי לא חוקי שמתנהל הרבה שנים ,והעירייה גם אם אני
הצבעתי פעם עליה ,כי כל הזמן אומרים לי ב 2011-הצבעתם ,אשמה בזה ,בסדר? ואני חושב שההסכם
הזה ועוד כמה שורות שאני תכף אצטט פה בעניין של הכספים שקיבלנו רטרואקטיבית או נקבל אם
ההסכם הזה יעבור ,זה נזיד עדשים .למען הגילוי הנאות אני לא חבר שם במועדון ולא הייתי אף פעם,
שחשוב לי מאוד שיהיה כזה מועדון לטובת התושבים .ואולי בהזדמנות הזו אדוני שנת בחירות ,אולי תבנה
עוד אחד ,כי האוכלוסייה גדלה זו הזדמנות ,ואז תהיה תחרות נאותה .בסוף בכספים האלה חבר'ה ,אחרי
שאתם אנחנו חלק מהמחכירים או האחראיים על הקרקע הזאת ,נתנו היתרי בנייה ולא ידענו לבדוק
שאנחנו מקבלים את המס המגיע לנו על בנייה שהיא חריגה ,כי טענו שהיא חריגה .והמחכיר ניהלו איתו
משא ומתן הרבה שנים או מספר שנים ,והולכים לקבל ממנו  7שנים אחורה ,והוא עושה טובות שהוא נותן
להשתמש פעמיים לעירייה בשנה או שלוש ,ולמספר חיילים מוגדר ב 250-ומשהו בשנה ,שאגב בהמשך
למה שנדב אמר ,אני לא יודע אם משתמשים בו בכלל ,משהו פה אחי לוקה בחסר בגדול אבל ,בגדול.
ואני מאוד רוצה להסכים שתהיה בנייה לטובת הציבור ושהמתקן יהיה יותר רחב ויותר גדול ,אבל לקרוא
משפט שאומר ,ממש עצוב חבר'ה ,העדר נכונות של הספורטן ,מישהו שיכול בעיר הזו או בכלל מבחינת
החוק לעשות על דעת עצמו משהו ,ושהחוק לא ימסמר אותו ולא ייקחו ממנו את מה שמגיע? לא מבין ,זה
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נראה לי פה סוג של פשרה ,שכן לרצות את התושבים ,אני בעד ,אבל בואו במאמר מוסגר נחלוב את זה
כמו שצריך .אם הזכיין רוצה לשבת עד שנת  2041אז קודם כל שיתאמץ ויפתח את שעריו ,ו-ב' שיכניס
את ידיו לכיסיו העמוקים ,כי הוא בטח מרוויח לא מעט כסף ,ושיעשה את זה .אני לא חושב שצריך לאשר
להם את זה ,לא בגלל שאני לא חושב שצריך ,צריך ,אבל בוא זה לוקה חד משמעית בחסר .ואני מבקש
מכם חברי המועצה לא לאשר את זה.
יגאל שמעון:

יש לך נתונים-

חי אדיב:

השאלה אם אתה יכול להגיד ,כשאתה אומר לוקה בחסר ,אתה צריך לבוא עם נתונים.

מאיר חלוואני :אני אענה לך.
רק רגע ,שאלה ,מה קורה בפתח תקווה גם שם יש ספורטן ,גם בחיפה יש ספורטן,
חי אדיב:
בחיפה זה אותה חברה .איך שמה מתנהלים ואיך ההסכמים שם אתה יודע?
מאיר חלוואני :לא.
חי אדיב:

אם יש לך טבלה-

מאיר חלוואני :לא ,לא ,אבל אני רוצה לענות לך על זה יקירי ,אם אנחנו רשות חוקית-
חי אדיב:

שם המצב יותר גרוע.

מאיר חלוואני :רגע ,אנחנו בעלי הקרקע ,אנחנו רשות חוקית ,נרדמו בשמירה-
יגאל שמעון:

למה נרדמנו בשמירה?

חי אדיב:

למה נרדמנו?

מאיר חלוואני :כי אישרנו אותם היתרי בנייה ולא כתוב בהסכם ההחכרה .אם אתה נתת אישור בנייה
למשהו א' בדיעבד ב' אתה גם רוצה להרחיב להם אותו ,ובעונש שאתה מעניש אותם ב₪ 360,000-
ומשהו-
יגאל שמעון:

איזה עונש?

מאיר חלוואני :זה לא מספיק .זה לא נראה לי סכום מספיק אני מצטער .ולשלוח משלחת שתנהל משא
ומתן-
חיים שאבי:

אתה מדבר בשם הסיעה שלכם?

חי אדיב:

מאיר מציע לתת צו סגירה...

מאיר חלוואני :אני מדבר בשם תושב ,חיים תספיק ...בסדר?
חי אדיב:

מה אתה מציע? לעשות צו סגירה?
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מאיר חלוואני :סיעה לא סיעה.
חיים שאבי:

אתה מדבר בשם הסיעה שלכם?

חי אדיב:

בוא נוציא צו סגירה-

חיים שאבי:

לא ,לא לאשר את זה ,אולי זה האמירה-

מאיר חלוואני :לא ,אני מדבר בשם עצמי עכשיו ,לא סיכמתי שום דבר עם אף אחד ,ולא התחלקתי אתך
בקיזוזים וכאלה ,עזוב אותי חיים .אתה לא יכול אף פעם לקבל את האמתות של הדברים?
יגאל שמעון:

אז אני רוצה להזכיר לך משהו.

מאיר חלוואני :בבקשה.
יגאל שמעון :אנחנו רצינו להחכיר ,יש בריכת שחייה ברחוב פדויים ,פרסמנו מכרז ,מה אתה חושב
שאנחנו מקבלים שם על מתקן שהוא בריכת שחייה חדרי כושר וחדרי מלתחות ,שהשקענו מיליוני שקלים,
אנחנו עיריית הוד השרון השקענו הרבה מאוד כסף מכיסינו ,חצי מהסכום ,ותזכרו את ההפגנות של אותם
תושבים ,מנויים שאתם עמדתם אצלם שם ביחד-
מאיר חלוואני :אני מודיע לך שחלק גדול מההתחייבויות שלך זה לא מתקיים שם.
יגאל שמעון:

 ...לסגור את הרחוב.

מאיר חלוואני :אם כבר העלית את הנושא ,רגע-
יגאל שמעון:

שנייה תן לי-

מאיר חלוואני :רגע ,שים לב אנחנו לא מתווכחים-
יגאל שמעון :תן לי אני עונה לכם-
מאיר חלוואני :לא ,אני הבעתי דעה.
יגאל שמעון:

אני עונה לכם ,שנייה אני עונה לכם.

נדב דואני:

מה אתה עונה?

יגאל שמעון:

אני עונש לכם-

נדב דואני:

זה קשור למשהו?

יגאל שמעון:

כשתראו כמה שילמו כדי שהמתקן הזה יהיה פעיל ואנחנו נוכל להסדיר אותו-
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נדב דואני:

במקום שתיקח אותו לידיים של העירייה ותתפעלו אותו.

יגאל שמעון :ובסופו של דבר באים לספורטן שהוא הסכם של  50שנה ,הסכם הזוי של  50שנה ,בשנת
 1992לא יודע איך עשו אותו ולא מעניין ,אני לא עכשיו נכנס להיסטוריה ,באותו הסכם של  50שנה בא
אותו יזם ,אתם רוצים שאני אסגור אותו תעצור את הכול-
נדב דואני:

יגאל ,בדברים שלך משתמע שאתה רוצה לסגור.

יגאל שמעון:

אל תתנו לי ,תוציאו את ה....5,000-

נדב דואני:

יגאל ,בדברים שלך משתמע שאתה רוצה לסגור ,לא אף אחד אחר.

יגאל שמעון:
הם באים-

ותנהלו איתו משא ומתן בהליך .תקשיב זה לא עובד ככה .אתם צריכים להבין ,יש צוות

משה חנוכה :אתם מנהלים דיון אקדמי.
עדי ברמוחה :לא משה ,אנחנו קוראים את החומר.
יגאל שמעון :שנייה רגע ,כשהם נכנסו אלינו למשא ומתן הפתיחה שלהם ,אני לא יודע אם בצדק או לא,
הם אומרים חבר'ה מגיע לנו לא  2,000מ"ר ,מגיע לנו אלפי מטרים בלי לשלם שקל ,זה הבסיס שלהם על
פי ההסכם ,הם מראים לנו את ההסכם .עכשיו אתה בא ויושב איתם ,עכשיו אתה אומר מה עכשיו? נלך
לבית משפט ,נלך איתם לדיונים  50שנה הם לא ישלמו כלום ואני לא יודע מה יקרה ,כי בית המשפט זה
הליך מאוד מורכב .עכשיו מה אני ,אוציא צו סגירה כי למה? כי הבריכה אנחנו לא יכולים להוציא את
המנויים ,אנחנו לא נאפשר דבר כזה שהספורטן לא יפעל ,כי זה נכס שלנו ,כי אנחנו חתומים עליו .עכשיו
בא צוות מקצועי שנים עובד ,שנים עובד ומתווכח יום יום כולל היועץ המשפטי וכולל איילת שמנהלת איתם
משא ומתן ,ואני אומר לך ישבנו בעשרות ישיבות ,מגיע להסכם כשיש שמאית שבאה וקובעת איזה סכום,
לא פעם אחת ולא פעם שנייה ,שמאית עבדה ונתנה והתווכחנו איתה .בסופו של דבר אנחנו מקבלים כסף
וסכומים שאנחנו מקבלים פה שאני אמר לך ,אני לא האמנתי שאני אגיע-
עדי ברמוחה :מה הסכומים? מה הסכומים?
יגאל שמעון:

היא הקריאה.

עדי ברמוחה :אני קראתי-
יגאל שמעון:

היא הקריאה לך את הסכומים.

מאיר חלוואני :מה? מה? תמשיך את המשפט שאמרת :לא האמנת-
יגאל שמעון:

לא האמנתי-

מאיר חלוואני :אתה היית בצוות המשא ומתן?
יגאל שמעון:

לא ,אני השתתפתי בצוות משא ומתן ,כשאני משתתף אני רוצה להקשיב ,כי אני לא הולך
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לפגוע בציבור .עכשיו כשאני לוקח דוגמא מתחם של אזור שעיריית הוד השרון משקיעה מיליוני שקלים,
ולעומת מקום שמכניס לנו כסף ,עכשיו תקשיבו אתם צריכים להבין ,הספורטן הבונבוניירה הזו שקיבלו
אותם בעלי החברה עצמה ,במיקום הכי טוב ,זה אחד הדברים הכי הזויים שנעשו ב ,1992-אני לא יודע
אם היום מישהו היה חושב לעשות את זה ,אפשר לעשות ספורטן לא שם ,אפשר לעשות את זה במקום
אחר ,בקרקע של מינהל לא בקרקע פרטית שהפקענו ,יש הרבה קרקעות שאפשר להעביר אותם ,אבל
עשו את זה .אנחנו נכנסנו לתוך נישה שאין לנו ברירה ,אנחנו חייבים להתנהל איתה .אני אומר לכם דבר
אחד ,הספורטן הזה ישודרג וכל השדרוג יעבור לעיריית הוד השרון ,תיקחו את זה בחשבון ,לא יחזירו לנו
את מה שיש היום יחזירו לנו פי  2זכויות בנייה ,זה הרווח העתידי שלנו מעבר לסכומים שאנחנו מקבלים
היום.
דרך אגב אם היינו הולכים להסכם הישן ,אז מה שהם בנו הם צריכים לתת לנו אחרי 40
חי אדיב:
שנה או אפילו  20שנה ,אז הרווחנו ,קצת יותר מההסכם הישן.
יגאל שמעון:

ומשלמים כסף.

חי אדיב:

אבל לא חשוב ,כל אחד ושיקול דעתו .קדימה ,עוד משהו להגיד?

מאיר חלוואני :זה חשוב ,זה חשוב ,בגלל זה אנחנו מדברים ,אני אגב-
יגאל שמעון:

אולי תסכם? אתה רוצה לסכם חי?

אני רוצה לסכם ,אני ממליץ לקבל את חוות הדעת של היועץ המשפטי ושל הצוות
חי אדיב:
המקצועי ,וזה הכול.
עדי ברמוחה :האם אי אפשר לקבל את העניין הזה של חוות דעת שמאות?
את תגישי חוות דעת והם ירצו להגיש חוות דעת ,ואחרי זה בסוף יעשו בירור ויביאו מגשר
חי אדיב:
עוד חוות דעת ,ועוד שנתיים מפסידים .חבר'ה ,הולכים להצבעה ,כל אחד ושיקול דעתו והגינותו.
יגאל שמעון :תעלי את זה להצבעה בבקשה.
דרך אגב היום יש תחרות לא קטנה בעניין הזה ,גם בחצי חינם פתחו מעין ספורטן כזה,
חי אדיב:
והתחרות הזאת גם גורמת לירידה בעלויות במחירים וזה גם מקשה גם על זה .אבל אני לא סניגור שלהם
והם לא מעניינים אותי ,מה שמעניין אותי זה הציבור וההסכם לתקן את העיוות שנעשה לפני  40שנה,
ואנחנו תיקנו אותו .ואני רוצה להודות גם לירון וגם לאיילת ולכל הצוות המקצועי שהוביל את זה ,עם
תודה.
המנכ"לית.
ניצה משה :הצעת החלטה כפי שהוגשה פה לאשר את התקשרות העירייה בתוספת השנייה להסכם
החכירה מיום  15.4.92עם חברת מרכז ספורט הוד השרון בע"מ ח.פ 511675571 .בעניין נכס עירוני
ברחוב ז'בוטינסקי הידוע כחלקה  79בגוש  6446וזאת בכפוף לאישור משרד הפנים להתקשרות בעניין
מתן תוספת בינוי בקרקע עירוני ללא ביצוע מכרז .מי בעד בבקשה? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה
חנוכה ,כנרת ,תקוה ,יואב ,אופיר .מי נגד? נוה ,מאיר ,עדי ,אמיר ,יעל .מי נמנע? נדב נמנע , .תודה רבה.
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הצבעה:
 8בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב
רוזן,
אופיר טואיל.
 5נגד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
 1נמנע :נדב דואני
החלטה מס' :83/17
מועצת העיריה מאשרת את התקשרות העירייה בתוספת שניה להסכם החכירה מיום
 15.4.1992עם חברת מרכז ספורט הוד השרון בע"מ (ח.פ )51-167557-1 .בעניין נכס עירוני
ברח' ז'בוטינסקי הידוע כחלקה  79בגוש  ,6446זאת בכפוף לאישור משרד הפנים
להתקשרות בעניין מתן תוספת בינוי בקרקע עירונית ללא ביצוע מכרז.
===========================================================
יגאל שמעון:
.3

תודה ,ההחלטה עברה תודה רבה לכולם ,תודה לצוות המקצועי.

אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים .2018

ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא ,אישור תבחינים למתן תמיכות לגופים ציבוריים לשנת הכספים
 .2018קיבלתם את התבחינים שאושרו ואת התיקונים שהיו ,בבקשה.
יגאל שמעון:

בבקשה התייחסות ,אתם רוצים קודם כל להציג?

חי אדיב:

מה יש להציג? כל אחד קרא את זה ,מה יש להציג?

יגאל שמעון:

או קיי ,בבקשה חברים התייחסות.

משה חנוכה :אני רוצה להתייחס משהו קטן .בנוגע לתבחינים של תנועות הנוער .הייתה איזו הצעה של
מחלקת הנוער לשינוי והתאמה של התבחינים שאני מבין שוועדת התמיכות לא אישרה וזה בסדר .אבל
מה שחשוב-
נדב דואני:

איזה? אתה מדבר על ה-50,000-

משה חנוכה :על תנועות הנוער.
נדב דואני:

אתה מדבר על ה ?₪ 50,000-ה-ש"ש? על מה אתה מדבר?

משה חנוכה :לא על ה-ש"ש .זה לא משהו שהגיע אלינו ,אני הבנתי שהייתה בקשה לאפשר שינוי של
אחוזים ,אתם מכירים את הבקשה הזאת?
נדב דואני:

דבר.
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משה חנוכה :חנה ,אתם לא מכירים?
יגאל שמעון:

מה הבקשה?

משה חנוכה :הבקשה שלי פשוט שיאפשרו לרפרנטים המקצועיים לנקד את הפרויקטים והיזמויות של
תנועות הנוער ,כי פשוט בכל השנים מרגע ששינו את התבחינים-
נדב דואני:

אבל תמיד הרפרנטים זה-

משה חנוכה :נכון ,אבל אני אומר ,בואו אני אסביר את עצמי אחרת .אנחנו שינינו תבחינים של תנועות
הנוער לפני שנתיים בערך לפי דעתי.
דובר:

יותר.

משה חנוכה :מאותו רגע בכל שנה נתנו ניקוד זהה לכל תנועות הנוער באלמנטים שניתנים לבחינה,
זאת אומרת בפרויקטים ויזמות מיוחדת .מה שחשוב לי השנה ,זה לא קשור לתבחינים זה קשור לאופי
הבדיקה של הדברים ,שיאפשרו לנקד בצורה שונה תנועות נוער לפי המעורבות שלהם בנעשה בעיר.
זאת אומרת תנועת נוער שמעורבת ולוקחת חלק בפעילות הקהילתית ודואגת לקיים פעילות משותפות
ועירוניות זה כתוב-
???:

למה לא התייעצת-

משה חנוכה :זה לא שינוי תבחין אני רק מבקש לחדד ,אז אני אומר-
נדב דואני:

אתה מבקש שהרפרנטים מה?

משה חנוכה :שיאפשרו לרפרנטים המקצועיים במחלקות לנקד את הפרויקטים והיזמויות של תנועות
הנוער באופן שישקף באמת את התבחינים כפי שהם.
סליחה רגע ,סליחה ,סליחה ,אני רוצה להבין מה זאת אומרת .אתה מדבר ...על פי חוות
נדב דואני:
דעת אישית או שאתה אומר הם עושים פרויקט  Xעם  Yמשתתפים יש לו משמעות כזו וכזו ,יש פה איזה
משהו או שזה חוות דעת אישית?
חי אדיב:

אתה מציע להכין טבלה?

משה חנוכה :אז אני מציע להכין עכשיו-
חי אדיב:

טבלת פרמטרים?

משה חנוכה :לא ,אני אומר שיהיה פרמטרים שיאפשרו לנקד בצורה-
ירון סולברג :אבל על איזה סעיף אתה קורא? יש סעיף של תנועות הנוער יש בו מרכיבים שונים .על
מה אתה ממקד את זה? יש בסיס שווה לכל תנועות הנוער  10%שכאן אין בעיה.
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משה חנוכה :על פרויקטים ויזמות מיוחדת.
ירון סולברג :על פרויקטים ויזמות מיוחדת יפה .אז בדיוק בעניין הזה ,עכשיו זיכרוני מתרענן לא היה
קודם ,עכשיו עוררת אותו .אכן באה הצעה של מר נפתלי ,ומר נפתלי בא ואמר אנחנו רוצים לדרג .אמרנו:
זה פנטסטי על הכיפאק ,אבל תקבעו תבחינים איך מדרגים ,לא לפי חס וחלילה יסלח לי אדוני לא גחמה
של מישהו ,או קיי? אם יש מבחנים מוגדרים ,כמו שעשיתם והחלטתם בפעילויות דת בתחומים אחרים,
דברים שיש להם ...מסוימת ואפשר לדרג לפיהם אז על הכיפאק ,אז אין שום בעיה-
משה חנוכה :השאלה אם זה צריך להגיע-
ירון סולברג :רק שנייה ,אני רק אומר את המשפט השלילי ,אם זה לפי עובד עירייה יהיה נכבד ככול
שיהיה ,שהוא רוצה להחליט ככה וככה וככה ,זה עלול להיות בעייתי.
משה חנוכה :ברור ,השאלה אם זה משהו שיכול להיות ברמת הצוות המקצועי או צריך להביא את זה
גם למועצה ,את התבחין הפנימי בתוך התבחינים ,כי זה בסוף שיקול דעת של ועדת התמיכות .אם זה
יהיה סביר והמחלקה לתרבות ונוער תכין איזה טבלה שתאושר מראש לא פר תנועה ,זה יאפשר אחר כך
חלוקה יותר-
ירון סולברג :הבנתי 45 ,44 ,זה סך הכול  ,15%אני לא בטוח שאני מבין אותך ,אז אני שואל .סעיף
 45 ,44במצטבר זה .15%
משה חנוכה :נכון.
ירון סולברג 10% :תמיכה בגין פרויקטים משותפים אחד מתנועות הנוער הפועלות בעיר שהוגדרה
בעירייה ,ו 5%-מהתמיכה בתחום זה תינתן בגין ביצוע פרויקטים מיוחדים חד שנתיים ורב שנתיים
שהפעולות מאוד ...הסכומים של ה 5%-הם מאוד מאוד נמוכים ,קח בחשבון ,זה אלפי שקלים בודדים.
חנה גולן:

הסברנו את זה גם בוועדה.

ירון סולברג:

בסעיף .45

משה חנוכה :אני לא הייתי בוועדה.
ירון סולברג :לא ,לא ,בסדר ,בסדר ,לא קרה כלום ,זה אותם  5%מה 100%-של תנועות נוער .מדובר
על סכומים מאוד-
נדב דואני:

מתוך העוגה של תנועות הנוער זה .5%

ירון סולברג:

כן ,זאת אומרת הסכום הוא יוצא מאוד קטן ,אין לי כאן את הנתונים של שנה שעברה.

נדב דואני:

משה ,מה ההבדל בין מה שעושים היום לבין מה שאתה רוצה?

שנייה ,שנייה ,אני רוצה להבין אותך וגם לסכם את זה פה .יש פה עניין עקרוני אם זה
חי אדיב:
 ₪ 1,000או  ₪ 100,000לי זה כרגע לא חשוב .חשוב ,ירון בהנחה שתנועות הנוער מחלקת הנוער
רוצים להקים קריטריונים מסוימים בעניין הזה ,הוא שואל שאלה ,האם זה צריך לבוא לאישור פה ,או רק
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ועדת תמיכות יכולה לרכז ולסכם את זה? אם כן לישיבה הבאה להביא את זה ,אם לא אז לא ,זו השאלה.
נדב דואני:

רגע אני רוצה לשאול משהו לפני כן-

חי אדיב:

בכל מקרה אפשר להביא את זה למועצת עיר בלי קשר.

נדב דואני:

משה ,קח לדוגמא-

חי אדיב:

שיידעו ויכירו.

נדב דואני:

את התמיכה בקבוצות הספורט-

יגאל שמעון :תבדוק אחר כך.
רגע ,רגע ,ירון אפשר את תשומת ליבך? משה תקשיב ,קח את סעיף  )8( 68ובו יש לך
נדב דואני:
טבלת ניקוד מסכמת על פי קריטריונים :שיעורי תורה ,ימי עיון ,הרצאות ,הרצאות וכנסים ,פעילות וכו' וכו',
כל פעילות שווה ניקוד מסוים וכל ניקוד שווה כסף.
משה חנוכה :אבל כאן כבר החלטנו על זה.
אז אני אומר ,אם זה מה שאתה רוצה ואתה רוצה לקבוע שפעילות מסוימת שווה  Xכסף,
נדב דואני:
אתה צריך להביא טבלה ולשנות את התבחינים ולהגיד שזה מה שאתה רוצה.
משה חנוכה :אז אני חושב שכרגע נכון להשאיר את זה כפי שזה.
אתה רוצה ,רגע סליחה ,טיול ברחבי העיר שווה  ,Xפעילות עם נוער בסיכון שווה  ,Yזה
נדב דואני:
מה שאתה צריך ,צריך להגיע לפה.
משה חנוכה ... :זה לא מתאים ,אז נשאיר את זה כפי שזה הכול בסדר.
ירון סולברג :אני הייתי משאיר פתוח באופן הבא ברשותכם ,כיוון שאנחנו מדברים רק על סעיף 45
שכל ערכו הוא  5%מהכול ,בואו נחכה לדיון שיבואו החברים עם המלצה של תנועות הנוער ,ויסבירו וינמקו
איך הם מחלקים את החלוקה של  ,5%כי לא כתוב פה שזה יחולק שווה בשווה בין כולם ,לא כתוב .מצד
שני אנחנו אוהבים תבחינים ,כי רוצים שיהיה ברור שאנחנו לא נותנים מישהו על חשבון מישהו אחר .אז
אנחנו נעשה הסכום גם לא גדול ..ב ,5%-ננסה השנה-
זה תחרות יפה ,זה תבחין של תחרות יפה ,שתנועות הנוער יעשו תחרות ביניהם כדי
חי אדיב:
לעשות יותר פעילויות ,אני...
ירון סולברג:

בסדר גמור.

משה חנוכה :מעולה ,תודה ,בסדר גמור ,תודה.
חי אדיב:

לא אמרת ,להביא את זה ,לפרסם את זה.
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ירון סולברג:

אנחנו כבר החלטנו.

חי אדיב:

או קיי תודה.

ניצה משה:

מי רוצה עוד להתייחס?

חי אדיב:

מישהו רוצה להתייחס?

אני רוצה לשאול ,האם מצביעים ,יש מספר שינויים בתבחינים מופיע לנו בנספח ג' ,אנחנו
נדב דואני:
מצביעים פר שינוי?
חי אדיב:

מה?

נדב דואני:

מצביעים פר שינוי לא מצביעים כמקשה אחת ,מצביעים פר שינוי לחדד את זה.

חי אדיב:

ירון מה השאלה-

נדב דואני:

מצביעים פר שינוי? לא כמקשה אחת ,כי יש פה גם דברים שהם סותרים.

ירון סולברג:

לא ,ברור ,בטח ,בטח ,מה פתאום מקשה אחת.

נדב דואני:

או קיי בסדר.

חי אדיב:

בואו נעבור אחד אחד ,ניצה בואו נעבור אחד אחד.

נדב דואני:

אחד אחד ונדבר על זה או שאתה רוצה...

חי אדיב:

 ...אם רוצה לעשות שינוי שיגיד.

נדב דואני:

לא ,אני רוצה לשאול שאלות .שינוי זה לא הזמן לשינוי.

 ...אז אחד אחד .אם יש שאלות ושינוי .קדימה תעברי אחד אחד מי שיש לו שאלות אם
חי אדיב:
לא עוברים קדימה.
ניצה משה:

אני עוברת לנספח שהוא המסמך המרכז של התיקונים .אחד אחד.

חיים שאבי:

לא ,לא הכול ביחד הכול ביחד.

נדב דואני:

חיים ,זה עכשיו מה שסגרנו סעיף סעיף.

ניצה משה:

סעיף סעיף ,אני עוברת סעיף סעיף.

חי אדיב:

נושא נושא קדימה.

ניצה משה:

הפניתי אתכם לנספח ,נושא נושא.
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חי אדיב:

ניצה ,נושא נושא ,תעלי את הנושא ,אם יש שאלה שישאלו ולא מצביעים ,קדימה.

ניצה משה :סעיף  19לתבחינים ההצעה במקום "העמותה תהיה רשאית להגיש בקשה למתן תמיכה
ל 2-תחומים שונים בלבד" יבוא" :העמותה תהיה רשאית להגיש בקשה למתן תמיכה לתחום אחד בלבד".
מי בעד?
נדב דואני:

מה עמד מאחורי-

חי אדיב:

מה הבעיה?

נדב דואני:

רגע ,מה עמד מאחורי השינוי הזה?

חי אדיב:

ירון ,ירון-

ניצה משה:

סעיף  1בשינויים.

חי אדיב:

ירון-

ניצה משה:

אחד מהשינויים ,נספח ג'.

נדב דואני:

אני מנסה להבין מה הרציונל שעומד מאחורי זה.

חי אדיב:

עוברים נושא נושא ,אני מבקש לתת תשובות ,אנשים רוצים תשובות.

נדב דואני:

אני מזכיר שבעבר-

חי אדיב:

נושא ראשון.

אני מזכיר שבעבר שינינו את זה כדי לאפשר באמת לעמותות שמקבלות סכומים מאוד
נדב דואני:
מאוד זעירים לקבל קצת יותר כסף .כי באמת לסייע להם ,כי בתמיכה התקצוב הוא מאוד נמוך.
ירון סולברג :אני רק אולי אבהיר את המסמך הזה ,מה התוקף שלו ,כי אולי זה לא ברור לכם .אנחנו לא
והצוות המקצועי שדן בזה הוא לא אומר במה הוא תומך במה הוא לא תומך ,הוא בא ואומר בדקנו את
הסבירות של זה ,אתם חברי המועצה יכולים לאשר כל דבר שמופיע כאן ,זה הרעיון .אנחנו בעניין סעיף
 19נכון?
נדב דואני:

כן ,אפשר להציג אותו או שכך הוא ?as is

ירון סולברג:

לא ,יש  2תחומים.

נוה גור:

תסביר את השינוי.

חנה גולן:

היא התחילה בדת.
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ירון סולברג:

מי התחיל בדת?

נוה גור:
נדב דואני:

לא ,אנחנו בסעיף .19
סעיף  1בנספח ג'-

נוה גור:
ירון סולברג:

אנחנו עוברים על הנספחים.
יש סעיף  1התבחינים סעיף  19עוברים לפי הסדר ,אני לא מבין מה היא החליטה.
היא אמרה ,אמרה סעיף .1

חנה גולן:
(מדברים יחד)
נספח ג' זה סעיף  1הוא מתייחס לסעיף .19
נדב דואני:
חנה גולן:

ואז אנחנו עוברים לנספח ג'.

ניצה משה:

סעיף  1סעיף  19לתבחינים ,זה מה שאמרתי.

נוה גור:
ירון סולברג:
נוה גור:

אתה יכול להסביר את זה ירון זה מה שאנחנו רוצים.
כן.
בבקשה.

ירון סולברג :כמו שנדב אמר ,בעבר היה מצב שבו היה רק תחום אחד ,כלומר עמותה שפעילה בתחום
אחד ,זאת אומרת עמותה תקבל תמיכה אם היא פעילה בתחום אחד ,היא לא תקבל אם היא פעילה ב2-
תחומים ,אלא בגין תחום אחד בלבד .לימים כמדומני לפני שנתיים או שלוש ,הציעו חברי המועצה אני לא
זוכר מי ,בא ואמר אנחנו רוצים  2תחומים ,זה התעורר אם מותר לי לומר בעניין עמותה אחת שהייתה
קהילת יהונתן שהיתה לה גם פעילות בתחום דת וגם בתחום-
עדי ברמוחה:

לא היתה יש...

ירון סולברג :סליחה ,אני טועה הרבה לא נורא ,כל דבר יש את העיקר .היא פעילה גם בתחום הדת
ופעילה גם בתחום התרבות .ולכן המחשבה הייתה בואו ניתן תמיכה בגין  2תחומים .ההצעה הזאת נדונה
במועצת העיר ,החלטתם לתקן את התבחינים לאפשר  2תחומים ,פעלנו כמדומני בשנתיים האחרונות
לפי  2תחומים .כרגע הועלתה הצעה
חנה גולן:
ירון סולברג:
נוה גור:
ירון סולברג:

לא שנתיים שנה.
שנה אוקיי ,שוב טעיתי .כרגע יש הצעה לגבי-
לצמצם את זה חזרה.
להחזיר את זה לתחום אחד בלבד.
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אפשר להסביר למה?

נוה גור:

אני יכולה להסביר למה ,היות ומי שפועל בתחום התרבות הוא נפגע בסך הסכום שהוא
חנה גולן:
יכול לקבל אם מישהו אחר גם בתחום התרבות וגם בתחום הדת ,אז לכן עדיף-
חי אדיב:

וכל עמותה יכולה לשחק משחק באותו נושא-

חנה גולן:

בדיוק.

חי אדיב:

לעשות לו איזה ...2

עדיף ...את זה ,ובמקרה הספציפי הזה מי שנפגע מאוד זה התזמורת הבין דורית שהיא
חנה גולן:
פועלת בתחום התרבות-
נדב דואני:

מה זה ...כמה כסף?

תחום התרבות נחלק עכשיו בין קהילת יהונתן ובין התזמורת הבין דורית .התזמורת הבין
חנה גולן:
דורית לא יכולה לשרוד יותר-
נדב דואני:

אמרת נפגעה מאוד ,כמה כסף?

חי אדיב:

אבל אותו דבר גם הדת-

ירון סולברג:

אני לא יכול לעמוד מאחורי הנימוק הזה.

חי אדיב:

את יכולה ...ומוסיקה...

ירון סולברג :אני לא יכול לעמוד כיועץ משפטי מאחורי הנימוק הזה ,כי זה לא הנימוק שלפגוע
בתזמורת ,אז אפשר להוסיף עוד כסף ואז זה ייפתר ,זה לא נימוק-
חנה גולן:

אני אומרת ממה זה נבע  -מזה.

עמותה שקצת יותר מתוחכמת קצת יותר זה ,אז היא ממציאה  2נושאים ואז אתה חייב
חי אדיב:
לתת לה ,ואם היא תמציא  3מחר בבוקר .כל עמותה עכשיו יכולה להחליט לעצמה  2יעדים-
אמיר כוכבי ... :זה לפני  3שנים ,מה לפני  3שנים לא חשבת שעמותות ימציאו ,לפני  3שנים ישבת פה
התגאית בהצעה הזו.
חי אדיב:

קיבלתי את ההצעה שלך אתה היית סגן ראש העיר והצבעת-

אמיר כוכבי :בוודאי ואני עדיין גאה בה ,מה קרה נבהלת? שנת בחירות ,דתיים מנחסים עליך מה
קרה? למה אתה פחדן?
חי אדיב:

אין לי כיפה.
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אמיר כוכבי :אין לך כלום ,גם אלוהים אין לך ,לא צריך כיפה בשביל זה .אבל למה אתה פחדן? תגדיל
את התמיכות שכולם ייהנו מזה.
חי אדיב:

מי שלא פחדן הוא לא אמיץ.

אמיר כוכבי:

שכולם ייהנו מזה.

חי אדיב:

מי שלא פחדן הוא אמיץ.

אמיר כוכבי :הא או קיי עכשיו אתה מאמץ את הפחדנות כערך עליון הבנתי .סך הכול זה די ברור ,למה
אתה שולח את המנכ"לית להגיד אין כסף לעמותות ,במקום להגיד אני ראש עירייה-
חנה גולן:

לא אמרתי את זה.

אמיר כוכבי:

שנת בחירות תוסיף כסף לעמותות ,תיתן תמיכות של  5מיליון -₪

חנה גולן:

לא אמרתי את זה.

אמיר כוכבי:

במקום  2מיליון .₪

חי אדיב:

בואו נראה אתכם מצביעים בעד התמיכות-

אמיר כוכבי:

למה אתה-

חי אדיב:

נראה אתם מצביעים-
יש פה מישהו שלא יצביע?

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :הנה הרגע אמרת נצביע בעד  5מיליון  ₪תמיכות.
תביא עוד...
נדב דואני:
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אתה אוהב לריב עם התושבים-
חי אדיב:

נושא הבא ,מי בעד או נגד?

אמיר כוכבי :לשסות עמותות אלה באלה ,לתת להם קצת מידי ,לפגוע ביכולת שלהם לעבוד בעיר
שלך ,אתה פחדן.
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

לפני שאתה מצביע אני גם רוצה להתייחס ולשאול שאלה.
רגע ,אבל שאלנו מי בעד מי נגד.
אבל עוד לא-
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אמיר כוכבי:

תיתן לו הזדמנות להגיד ,גם אם אתה לא רוצה.

משה חנוכה :אמיר  10שנים חבר מועצה רק פה הוא...
דיון אקדמי ,זה דיון אקדמי ,אם לא היית לומד באריאל באקדמיה היית מבין את ...

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
משה חנוכה 10 :שנים הפרובוקציות זה מה שיודעים לעשות ,סתם מיותר .הדתיים נוהרים איזה פחד.
אם היינו שומעים את הקול שלך נגיד בנושא קהילת...

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :יש לכם במקרה איזה צנצנת של חמוצים פה אולי ,צנצנת חמוצים או פח?
נוה גור:
חיים שאבי:

אני רוצה רגע להבין ,ירון אם אפשר בהמשך למה שאמרה פה המנכ"לית.
 ...אתם פוגעים בעמותות .יש לכם מה להגיד לדתיים?

משה חנוכה :זו חוכמה לשסות קבוצה בקבוצה ,מגזר במגזר זה החוכמה.
אמיר כוכבי:

עם הכיפה על הראש אתה משקר? אתה לא מתבייש?

חיים שאבי:

אני צריך להתבייש?

אמיר כוכבי:

?₪ 120,000

חיים שאבי:

אתה צריך להתבייש.

אמיר כוכבי:

זה מה שיש בדת?

חיים שאבי:

תסתכל ...בעמותות.

אמיר כוכבי:

תביא ,תביא את ה-

חיים שאבי:

תפתח אתה מומחה גדול.

אמיר כוכבי:

תביא את הספרים של החברה שלך.

חיים שאבי:

תפתח .מה?

אמיר כוכבי:

תביא את הספרים של החברה שלך ,בוא נראה ,לא הבאת אותה לדיון עדיין.

חיים שאבי:

איזה חברה?

אמיר כוכבי:

תביא את הספרים בוא נראה כמה עובר לדת.

חיים שאבי:

הא מיליונים ,שם זה מיליונים ,אבל זה לא ה-
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אמיר כוכבי:

הא מיליונים.

חיים שאבי:

זה לא העמותות...

אמיר כוכבי:

כן.

חיים שאבי:

זה לא הצינורות שאתה מדבר עליהם.

אמיר כוכבי:

הא יש צינורות אחרים?

חיים שאבי:

כן בטח.

אמיר כוכבי:

איזה צינורות? צינורות ביוב?

חיים שאבי:

בתקציב אתה תראה.

אמיר כוכבי:

בתקציב?

חיים שאבי:

כן.

אמיר כוכבי:

בוא נראה ,תביא.

חיים שאבי:

אל תדאג.

משה חנוכה :לשסות קבוצה בקבוצה זה מומחיות קטנה מאוד.
אמיר כוכבי:

אגב אני אוהב את זה שאתה לא מכחיש שזאת החברה שלך ,יפה.

משה חנוכה :קטנה מאוד .מומחיות קטנה מאוד לשסות ציבור בציבור.
חי אדיב:

קדימה ,דבר.

משה חנוכה :זו מנהיגות.
רק שאלה קצרה ירון בהמשך למה שנאמר ,בסיטואציה שהייתה עד עכשיו
נוה גור:
העמותה הייתה רשאית להגיש בקשה למתן ל 2-תחומים ,אבל אנחנו בכל הסיטואציה בוועדה רשאית
לסרב ולהגיד לה אנחנו מאשרים רק בתחום זה או אחר מתוך  2תחומים ,אני טועה? כמו שאתם לוקחים
את קהילת יהונתן ואומרים היא ביקשה לתחום דת והיא ביקשה לתחום תרבות ,אז שנייה ,אם אני מבין
נכון מה מביא השינוי הזה? אם בסופו של דבר הסמכות וההחלטה היא של הוועדה או של חברי המועצה,
זה לא משנה בסוף מי ,מה זה משנה לי להשאיר את זה ככה ולהחליט ,אני לא רוצה לפגוע בגורם אחר
בתרבות ,אז אני אחליט אני לא מאשר לעמותה הזאת תרבות ונותן לה רק דת ,ומעביר את הכסף לכאן.
וכמובן כמובן כל מה שאני אומר הוא ללא קשר להסכמתי לצורך בהגדלת כספים פה ,ללא מעט עמותות
כפי שנאמר זה בכלל לא חלק מהדיון ,הרי זה היה פותר הרבה מהדילמות ,אבל ספציפית לסעיף הזה
שרוצים לשנות תסביר לי מה הואילו חכמים?
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ירון סולברג:

התשובה היא כן ולא.
מצוין ,כיאה ליועץ משפטי אתה עונה יפה.

נוה גור:

ירון סולברג :חכה אני אסביר לך ,כן אפשר להחליט לא לתת ,לא אי אפשר להחליט אם זה מנוגד
לתבחינים וזה בלי נימוקים .עכשיו אני אסביר .כלומר אם זה כתוב שיש בתבחינים יש אפשרות לקבל ,אם
העמותה מוכיחה פעילויות ב 2-תחומים ,אני לא חושב שמסמכותנו כוועדה מקצועית להחליט בגלל הרוח
אתם לא מקבלים ב 2-תחומים ,לא .אם הוכח בפנינו שיש  2תחומים ויש עשייה אמתית ב 2-התחומים
הללו בהתאם לתבחינים ,ועדת התמיכות הוועדה המקצועית תמליץ בפני מועצת העיר לתת ב 2-תחומים.
אבל היא צריכה לנמק את זה.

נוה גור:

ירון סולברג :רק שנייה ,רק שנייה ,דקה ,אם אנחנו נגיע למצב שאנחנו נניח תומכים בכך ,ועכשיו חברי
המועצה צריכים להחליט ,והם רוצים להגיד לא אנחנו לא מקבלים את ההצעה שלכם ,או לחילופין אם
ועדת התמיכות המקצועית תרצה לסרב לתת ב 2-תחומים ,היא חייבת שיהיו נימוקים כבדי משקל ,מדוע
על אף שכתוב בתבחינים שניתן לקבל ב 2-תחומים מחליט מישהו מחליט צוות מחליטה מועצת העיר
שלא לפעול לפי התבחינים ולא לתת ב 2-התחומים ,זה הרעיון ,לכן כשאתה שואל את זה אנחנו יכולים
לסרב ,התשובה היא כן ,אבל הסירוב חייב להיות מבוסס ,הוא חייב להיות מנומק .ואם עמותה תוכיח שיש
פעילויות נהיה מחוייבים במירכאות או שלא במירכאות לתת לה ב 2-התחומים.
יגאל שמעון :אבל זה בעייתי אני חושב .כי כשאתה נותן לעמותה בתחום מסוים ,אתה צריך לבחון איזה
פעילות ,האם הפעילות שלה היא -10%
ירון סולברג:

נכון.

יגאל שמעון :תיתן לה  100%בפעילות  90%תיתן לה-
ירון סולברג:

לא ,אבל יש תבחינים שקובעים אחוזים.

יגאל שמעון:

לא ,מה זה תבחינים?

ירון סולברג:

התבחינים קובעים אחוזים.

יגאל שמעון :איך אתה יודע שהעמותה למשל יהונתן ,כמה היא עובדת בתחום התרבות וכמה
הפעילות שלה בתחום הדת ,אתה יכול להגיד לי?
נדב דואני:

יש לך פרמטרים.

יגאל שמעון:

מה? תגיד לי מה?

נדב דואני:

יש לך רשום פרמטרים ,אתה בוחן אותם על פי הפרמטרים שאתה קובע.

ירון סולברג:
(מדברים יחד)

לא משנה ,על פי מספר הרצאות ,אתה אומר כמה הרצאות-
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יגאל שמעון:

אם אני נותן תמיכה בנושא תרבות והתקציב של-

חנה גולן:

 ...אבל היא יכולה להגיש ב 2-תחומים.

יגאל שמעון :אז מה שאומר נוה אני חושב שזה שמחלקים את זה בתבחינים ב 2-תחומים ,אני חושב
שזה אחד הטעויות הכי גדולות שלנו.
משה חנוכה :אני חושב ,אני אגיד לכם מה אני חושב-
חנה גולן:

נכון ,זה היה שנה אחת וגילינו שזה לא נכון.

משה חנוכה :חנה אני חושב שהעמותה צריכה לבחור באיזה נתיב היא נגשת ,ואם היא רוצה להיות
מוגדרת כעמותת דת אז תגיש והעירייה תבחן את זה ,אם היא רוצה להיות מוגדרת לעמותת תרבות,
תראה זה שיש עמותה אחת שהזרם שלה הוא רפורמי או אורתודוקסי זה לא הופך את זה לתרבות ,גם
עמותות אחרות יכולות לעשות הרצאות מחר בבוקר להגיד זה תרבות ,אז צריך להחליט אין בעיה ,את
רוצה לקבל בכובע של תרבות ,תיגשי בתרבות .רוצה בדת ,תיגשי בדת .אבל אי אפשר לשתות את כל
התקציב של עמותות התרבות האחרות ,וזה מה ש-
(מדברים יחד)
בכמה כסף מדובר אמרה מנכ"לית העירייה שזה פוגע באופן מאוד מאוד קשה בתזמורת,
נדב דואני:
בכמה כסף? אפשר לקבל תשובה?
חנה גולן:

זה לא עניין של כסף ,זה יכול-

נדב דואני:
על כסף.

אני שואל על כסף ,עזוב עקרוני ,כסף .אני רק שואל על כסף .לא באופן עקרוני אני שואל

חיים שאבי:

בתקציב תראה.

חנה גולן:

אבל זה עקרוני כי כל עמותה יכולה לפתוח עוד אפיק פעילות-

מצוין שיפתחו ,מעולה ,שיעשו עוד אנחנו בעד .חבר'ה אני שאלתי ,אתם אומרים זה
נדב דואני:
עקרוני ,אני שואל כמה כסף ,אתם בורחים מהשאלה ,כמה כסף?
חיים שאבי:

יש עוגה.

נדב דואני:

מישהו יכול לתת תשובה כמה כסף?

חיים שאבי:

יש עוגה.

נדב דואני:

אני יודע ,בואו נגדיל את העוגה.

ירון סולברג:

השאלה היא ,חיים ברשותכם ,השאלה היא-

מדברים יחד
ירון סולברג:

קודם כל לא יודע מה זה שלנו ,אני לא יודע מה זה שלנו ,אני לא הצעתי-
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יגאל שמעון:

שלי מה זה משנה.

ירון סולברג:

אני לא הצעתי דבר כזה.

חנה גולן:

אני הצעתי.

ירון סולברג :לא ,אנחנו בחנו סבירות ,אני לא יודע אם מישהו הציע ,לא זוכר מי הציע ,יש לנו ניירות
בכתב לזה ,אנחנו בחנו ,זה  2דברים שונים .מה שרציתי לומר הוא שהמבחן בעיניי הוא מה אומר המנהל
הרלוונטי בעירייה ,אם מנהל מחלקת התרבות בא ואומר לנו :כן ,העמותה הזאת עושה פעילות גם בתחום
התרבות  ,1,2,3מבחינתי זה מספיק כדי לבסס מתן תמיכה בתחום הזה ,זה לא סתם כמו שנאמר כאן
היא מתחילה לפעול .לצורך העניין אם מחלקת ספורט לא מכירה בפעילות של עמותה מסוימת שעושה
ספורט ,והעמותה הזאת בעיני עצמה היא עושה ספורט ,אבל מחלקת הספורט לא מכירה אותה ,לא
בדקה אותה ,לא בחנה אותה ,לא עשתה לה ביקורות פתע ,לא בדקה אצלה כלום ,אז סליחה אז ועדת
התמיכות מוסמכת להגיד :לא ,אנחנו לא ניתן לה תחום נוסף ,זה כן.
משה חנוכה :אני אגיד לך מה ,אני לא עם אג'נדה של שנאה לאף אחד מהזרמים ,אבל אם מחר בבוקר
תבוא לצורך הדוגמא סתם עמותת אל המעיין ,תבוא ותגיד אני מתחילה להפעיל הצגות במרכז האומנויות
שמדברות על יוסף וכתונת הפסים ,ואני עושה גם פעילות תרבות ,ואז היא תגיש בקשה גם בתרבות וגם
בדת.
חיים שאבי:

זה רעיון דרך אגב.

משה חנוכה :רעיון מעולה ,ואז מחר כל-
חיים שאבי:

 ...את זה ל ,2-אז תאשר את זה ל 2-בסדר.

משה חנוכה :לא ,אני שואל.
משה ,אם אתה אומר שלוקחים את חצי מהסכום של התמיכה בתרבות ,אז אותה עמותה
נדב דואני:
שמדברים עליה תגיד את הכסף רק לתרבות ועדיין תיקח חצי ,כי זה יותר כסף ממה שהיא מקבלת בדת,
זה לא פתרון ,אתם מחפשים פה-
משה חנוכה :לא ,אני לא מחפש פתרון כזה ,אני חושב שעמותה צריכה לבחור בנתיב שבו היא צועדת,
ואם זה עמותת דת שתקבל במסגרת הדת ,ואם זה עמותת תרבות אין בעיה ,אבל צריך לבחור ,אי
אפשר-
דוגמא שאליצור ,אתה תגיד עכשיו לאליצור בואו תגישו שאתם אליצור עמותה דתית ,בואו
נדב דואני:
תגישו גם בעמותת הדת ,חוץ מהספורט גם בדת ,אז עכשיו זה גם-
אופיר טואיל :אבל הם עמותת דת?
נדב דואני:

זה לא משנה-

אופיר טואיל :בטח זה משנה ,שיעשו פעילות בתחום הדת ושיגישו.
64

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

נדב דואני:

זה ספורט דתי-

אופיר טואיל :מה זה ספורט דתי? מה זה ספורט דתי?
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :אדוני היועץ המשפטי ,משה הוא חבר מועצה צעיר ולא עוסק פה פרובוקציות ,אבל הוא
בטח לא ידוע שתקציב התמיכות אמור לרכז את כל ההיבטים של התמיכות של העירייה .זאת אומרת אם
חברת בת של העירייה מקצה מחוץ לתקציב התמיכות שטח ציבורי לעמותות כאלה ואחרות ,כדי לעשות
בהם פעילות ,גם הדבר הזה היה אמור להיות מגולם בתמיכות ,ואם זה לא מגולם בתמיכות-
משה חנוכה :חברת בת עירונית?
אמיר כוכבי :כן .ואם זה לא מגולם בתמיכות יוצא שיש תמיכה כפולה למעשה ,או תמיכה עקיפה שהיא
לא מופיעה בספרים.
משה חנוכה :הייתי מציע לחבר המועצה הוותיק והמנוסה ובעל הידע לעשות הבחנה בין חברות בת
עירונית לחברות מסוג אחר ,ואם יש לך טענה ספציפית אז תעלה אותה לא ברמזים.
אמיר כוכבי:

לא ,לא ברמזים.

ירון סולברג :לא ,אבל אמיר לא הבנתי ,זה הוועדה ,רק שנייה ,זה לא קשור לתבחינים זה קשור
בהחלט לעבודת הוועדה ,זאת אומרת שאנחנו מביאים בפניכם המלצות חייב להיות איזה ביטוי אם
עמותה מקבלת נכס לשימוש בלי לשלם עליו ,חד משמעית התשובה היא כן.
אמיר כוכבי:

...

ירון סולברג :אוקיי ,אבל כיוון שאנחנו לא ראינו את זה ...זה לא צוין בחוברות הקודמות שהעברנו
אליכם בהמלצות אז אנחנו לא יודעים .אם ידוע על מקרה אחר שלא צוין בחוברות בהמלצות הקודמת
שלנו אז תגידו לנו ,כי אנחנו לא יודעים על זה.
חיים שאבי:

חב"ד.

אמיר כוכבי:

חב"ד אתם לא נותנים להם ...אתם לא עושים פעילות בגנים שישי קבלת שבת.

חיים שאבי:

איך עלית על זה? על זה עלית?

משה חנוכה :קבלת שבת קהילתית וואוו ,אמיר אתה עכשיו הפלת אותנו מהכיסא.
אמיר כוכבי:

מהר מאוד הגעת למצב שמתאים לך לשבת ליד חיים.

משה חנוכה :תקשיב ,חיים שאבי זה לא עלבון אמיר ,אתה עשית הסכם עודפים לא אני חמוד.
אמיר כוכבי:

זה שטח ציבורי-

משה חנוכה :הציבור שהצביע לך הצביע לחיים שאבי.
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חיים שאבי:

עלית על קבלת שבת.

אמיר כוכבי:

 ...אתה ישר חושב שאתה...

משה חנוכה :לא ,אתה עשית עם חיים שאבי הסכם עודפים.
אמיר כוכבי:
ובוער.

זה כבר פעם שנייה היום שאף אחד לא אומר שום דבר רע ,וישר אתה עם כובע של הגנב

משה חנוכה :קואליציה הסכם עודפים ,קואליציה-
אמיר כוכבי:

זה פעם שנייה.

משה חנוכה :מי שהצביע למרץ הצביע לרשימה הדתית.
אמיר כוכבי :אז חוסר ביטחון ,זה נכון ,כי אצלנו אין שנאה ,אבל אצלנו יש שקיפות ולא גונבים את
הציבור .לתת לעמותה-
חיים שאבי:

איזה עמותה? איזה עמותה?

אמיר כוכבי:

חב"ד לא עמותה?

חיים שאבי:

זה עמותה?
לא עמותה חב"ד? לא עמותה.

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :חב"ד לא עמותה.

משה חנוכה :אז תבדוק ,תבדוק .הנה הוא שתק כי הוא הבין שהוא טעה ,אז בוא תבדוק ואחר כך
תחפש.
אמיר כוכבי :לא ,אל תיתן פרשנויות ללמה אני שותק .אם אתה מחלק לחברים שלך זה יותר גרוע
מלחלק לעמותות.
משה חנוכה :אז כן מתחם  1200זה חברים שלי ,כל הציבור מתחם  1200חברים שלי-
חיים שאבי:

אבל איך זה עלית על זה?

אמיר כוכבי:

זה מאוד...

משה חנוכה :התנועה לאיכות השלטון בדרך.
אמיר כוכבי:

זה מאוד קשה.
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משה חנוכה :מהתנועה לאיכות השלטון ,כל הכבוד.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :נעשה פה ,אדוני היועץ המשפטי ,חוכא ואיטלולא של חברי המועצה ,אבל בפועל נכסים
ששייכים לעירייה ניתנים ככול הנראה ללא שום חוזה וללא שום דיווח למועצה לגופים נוספים בעיר ,משהו
שאמור להופיע בתמיכות ,לידיעתך.
משה חנוכה :חב"ד מקבלת תמיכה מעיריית הוד השרון?
אמיר כוכבי:

מה זאת אומרת? מה זאת אומרת? קרקע זה תמיכה ,אתה נותן להם מפתח-

משה חנוכה :זה עמותה ,זה עמותה ,יש עמותת חב"ד.
ירון סולברג:

אמיר ,אם רוצים שהנושא הזה ייבדק תפנו את תשומת ליבנו וזה ייבדק-

אמיר כוכבי:

אין בעיה אני אפנה.

משה חנוכה :תתלוננו.
ירון סולברג:
לתמיכות.

בוועדת תמיכות ואתם תראו את תוצאות הבדיקה במסמכים שנעביר אליכם עם ההמלצה

אמיר כוכבי:

בסדר גמור.

יגאל שמעון:

טוב ,אפשר-

מאיר חלוואני :סליחה ,שאלה אדוני היועץ המשפטי ,אתה זימנת את חברי המועצה לדבר על השינויים
האלה?
ירון סולברג:

החל מחודש מאי הפצתי לכולם.

מאיר חלוואני :אז אני מבקש לבדוק למה אני לא מקבל כבר שנה שנייה-
חיים שאבי:

עוד פעם?

מאיר חלוואני :כן ,עוד פעם ,לא מקבל-
ירון סולברג:

זה הופץ דרך ניצה.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע-
ירון סולברג:

ניצה הפיצה לכל חברי המועצה.

מאיר חלוואני :רגע ,אני אומר לכם שאני לא מכיר את זה-
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???:

באמת?

מאיר חלוואני :כן ,כי אני שואל את חברתי פה לשולחן המועצה ,והיא אמרה לי שכן זימנת את כל חברי
המועצה ,לפני ישיבת ועדת התמיכות-
???:

ועדה של יגאל הררי.

ירון סולברג :לא ,זה התחיל ממסמך שאנחנו מפיצים כל תחילת מאי מופיע לנו ביומן ,אנחנו מפיצים
לכולם את התבחינים המאושרים-
מאיר חלוואני :אז אני רק מבקש ,יכול להיות שזה בטעות ,כן יכול להיות טעות קורית-
ירון סולברג:
שנדב היה-

בנוסף ,לא אתה שאלת על ישיבה ,בנוסף הייתה ישיבה הזמנו מפגש לגבי ,אני חושב

נדב דואני:

ועדת משנה.
ועדת המשנה זימנה-

חנה גולן:
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :חנה אני לא מתווכח-
חנה גולן:

לא ,ועדת המשנה.

מאיר חלוואני :אני לא מתווכח.
חנה גולן:

כל ועדת המשנה זה יגאל הררי.

מאיר חלוואני :לא התווכחתי אני רק שאלתי איך זה קורה .אז לדעתי זה לא מגיע לכולם.
חנה גולן:

הזמנו להציע הצעות.

מאיר חלוואני :אולי שלחתם בטעות לשרונה במקום למאיר ,אבל זה בסדר קורה ,אני לא מתווכח.
יגאל שמעון:

אוקיי חברים סעיף ,כן בבקשה כנרת.

מאיר חלוואני :נדב אומר שהוא הזמין אותי ,אבל אתה לא הזמנת אותי ,אני זוכר שיח כזה אבל לא
קיבלתי ...תבדוק.
יגאל שמעון:

כן בבקשה.

כנרת א .כהן :טוב ,אני רוצה לעדכן שאני ביקשתי ,אני ומנהלת אגף הרווחה ביקשנו להעלות את
התמיכה לעמותת רעים ב-₪ 50,000-
ירון סולברג:

לא עמותת רעים ,זה עמותה שמחלקת סלי מזון.
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כנרת א .כהן :עמותה שמחלקת סלי מזון ,וזה נובע ממצוקה ,אנחנו ליווינו אותם-
נדב דואני:

לא הצבענו עדיין על הסעיף הזה.

כנרת א .כהן :לא ,אני רק ,זה הערה שביקשו ממני להגיד אותה עכשיו .ואנחנו פשוט בחג האחרון
הייתה שם מצוקה ,ואני גייסתי מאיזה שהוא תורם חיצוני עוד  160סלים ,ומכאן באה בקשה שלנו.
נדב דואני:
?₪ 100,000

אז אולי שווה להגדיל ב ₪ 100,000-ולא ב ?₪ 50,000-למה ב ₪ 50,000-אולי ב-

כנרת א .כהן :אנחנו עשינו את החשבון ,זאת ההצעה-
נדב דואני:

אפשר להציג את החשבון?

כנרת א .כהן :כן ,אני ישבתי איתם ,אני עובדת איתם  4שנים בצמידות ,ואני ישבתי איתם וזה מה שאני
בתור ,יחד עם הגוף המקצועי יחד עם מנהלת אגף הרווחה זה הסכום שאנחנו ביקשנו.
אתם בשנה שעבר אגף הרווחה הגיש בקשה של  ₪ 140,000לדעתי ,זה בערך הסכום,
נדב דואני:
הגשתם .₪ 140,000
כנרת א .כהן ... :יש צורך.
לא רגע יש לי שאלה ,כנרת אם העלית את הסוגיה הזאתי ,בשנה שעברה אגף הרווחה
נדב דואני:
הגיש אם אני לא טועה  ,₪ 140,000ואני הצעתי  ₪ 200,000קיבלו את ההצעה .עכשיו אתם מבקשים
להעלות ל .₪ 250,000-מה השתנה בין ה ₪ 140,000-בשנה שעברה ל ₪ 250,000-השנה ,אפשר
בבקשה להציג את זה מקצועית?
כנרת א .כהן :אז כרגע אני הסברתי לך מה השתנה.
נדב דואני:

לא הבנתי ,זה לא הסברת.

כנרת א .כהן :אמרתי לך שפנה אליי יהודה וביקש אמר לי בחג הקודם שיש לו בעיה חסר לו סלים.
עכשיו תקשיב אנחנו גם כן יש גבול למה שאתה יכול לתמוך בעמותה ,אתה לא יכול לתמוך רק בעמותה
הזאת ולא בעמותה-
נדב דואני:

אבל כל שנה הם פונים שיש חוסר והצעתם שנה שעברה .₪ 140,000

כנרת א .כהן :שנייה רגע ,שנייה ,אני יכול תשובה מאביטל? אתה רוצה לקבל תשובה? אתה רוצה גם
מאביטל-
נדב דואני:

כן ,גם מאביטל בבקשה.

כנרת א .כהן :גם אביטל תענה שנייה .מותר לנו עכשיו לענות-
נדב דואני:

בטח יש לך דיון מה זאת אומרת ,אבל לא הצבענו על הסעיף הקודם ,לא כדאי לסיים
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אותו?
כנרת א .כהן :לא מצביעים ,אני ביקשתי להעיר הערת ביניים ,בחג הזה פנה אליי יהודה אנחנו גם
משאירים תמיד כמה סלים במוקד ,כי לפעמים במהלך החג יש בעיה ומישהו צץ-
נדב דואני:

כן ,מכיר את זה ,זה כל שנה קורה.

כנרת א .כהן :הפעם הוא אמר לי תקשיבי אין לי לתת לך גם את הסלים לשים במוקד יש לנו מצוקה .אני
הלכתי וגייסתי לו  160סלים נוספים מתורם-
נדב דואני:

כל הכבוד.

כנרת א .כהן :לא קשור לכבוד הייתה מצוקה פתרנו אותה.
נדב דואני:

אז לא כל הכבוד.

כנרת א .כהן :אז לא כל הכבוד .ועכשיו מתי שבחנו את הדברים ,ההצעה שלנו היא להעלות ב50,000-
 ₪נוספים.
או קיי ,אז אפשר לקבל תשובה של אביטל? למה בשנה שעברה הוצאתם ₪ 140,000
נדב דואני:
והשנה  .₪ 250,000רגע אני רוצה לחדד את השאלה שלי ,האם בשנה שעברה בחישוב שעשיתם האם
הייתה בעיה ,האם לא הייתם קשובים לעמותה? האם היו חסרים לכם נתונים? האם החישוב שעשיתם
היה בעייתי? כי הפער הוא עכשיו הוא הגדלה של  ₪ 110,000מההצעה שלכם של שנה שעברה ,מה
קרה? האם העיר יש יותר עניים יש יותר נזקקים ,ואתם מחלקה מקצועית ,אבקש לקבל לזה תשובה.
נוה גור:

אביטל ,רק עוד משפט-

נדב דואני:

אבל אני לא מתנגד לזה ,שלא יהיה ספק.

יגאל שמעון:

או פחות תורמים.

נדב דואני:

אז שיסבירו בבקשה ,בבקשה שיסבירו .אני מבקש שאביטל רגע תענה לשאלה שלי.

אביטל ,בהמשך לשאלה הזאת רק עוד משהו קטן ,אני לא כל כך ,אני אומר את
נוה גור:
זה דווקא ממקום חיובי כנרת ,אין לי ספק שהבקשה להעלות כסף היא מצורך ,אין פה בכלל דיון .אז אני
לא מבין למה נבהלים מהשאלה ,אלא כל מה שצריך לבוא ולומר זה-
כנרת א .כהן :מי נבהל?
נוה גור:

לא ,לא ,אולי גם לא נבהלים ,הכול בסדר.

כנרת א .כהן :אני לא נבהלת בכלל-
נוה גור:

מצוין ,מצוין.
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כנרת א .כהן :שישאלו אותי  400שאלות בנושא.
מצוין ,אז מה שאני בא ואומר יכול להיות שהסיבות להגדלה הן עלויות של סלי
נוה גור:
מזון גדלו ,יכול להיות שסיבות להגדלה-
כנרת א .כהן :תורמים שנעלמו.
שנעלמו ,יכול להיות שיש יותר מצוקה היום ,יש רשימה ארוכה של דברים .כל מה
נוה גור:
שאתן מתבקשות להציג זה למה זה גדל ,ויכול להיות שאם צריך להגדיל עוד ,וגם יכול להיות דרך אגב
שבשנה הבאה תידרש עוד הגדלה ,כי לא הכול יודעים מה ייקרה בעוד שנה מבחינת סלי מזון.
כנרת א .כהן :נכון.
אז פשוט-

נוה גור:

כנרת א .כהן :גם כשפנינו לתמיכות פנינו-
נדב דואני:
לקבל תשובה?

אני ביקשתי מאביטל אגב תשובה לעניין הזה ,כי היא אשת המקצוע ,כן אביטל אפשר

התשובה שלי היא מאוד דומה לתשובה של כנרת .אני חושבת שבעיקר מה שקרה עם
אביטל בר:
רעים ואני חושבת שלאורך השנים כן כל הזמן יש...
נדב דואני:

בואו נהיה מרוכזים בבקשה בתשובה.

פנה אליי יהודה לסקו ובעיקר דיבר על ההבדל בין שנה שעברה לשנה זו ,שהם מצליחים
אביטל בר:
לגייס פחות משאבים ,נקודה .יש להם פחות תורמים ,יש להם פחות יכולת להביא כסף מבחוץ ,ולמשל
בחג האחרון הוא ביקש ממני בצורה מפורשת לצמצם את המספר של מקבלי הסלים.
נדב דואני:

כמה סלים חולקו השנה וכמה בשנה שעברה?

אביטל בר:

אנחנו מחלקים ,אנחנו ,הם מחלקים בחגים סביב -350

חי אדיב:

זה אנחנו ,זה אנחנו.

אביטל בר:

כן-

חי אדיב:

זה לא לבד.

נדב דואני:

זה עמותת רעים ,זה עמותת רעים.

אביטל בר:

עמותת רעים מחלקת בחגים כ 350-סלים ובשוטף הם מחלקים .120

נדב דואני:

זה עכשיו נכון להיום?
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בחג האחרון הם ביקשו ממני לא להוסיף את התוספת שאנחנו מוסיפים כל חג ,כי קשה
אביטל בר:
להם .וכנרת באמת עזרה להם ,היא הביאה שווה כסף-
אני מנסה להבין שנייה ,בשנה שעברה הצעתם  ,₪ 140,000זו הייתה ההצעה שלכם,
נדב דואני:
הצעה מקצועית שלכם ,זה מה שחשבתם-
אביטל בר:

נדב מה אתה שואל אותי? אתה שואל-

נדב דואני:

מנסה להבין מה הפער-

אביטל בר:

אל תשאל אותי על ה ,₪ 140,000-אני מסבירה לך-

נדב דואני:

בטח שאני אשאל-

אביטל בר:

לא ,אני מסבירה לך שבשיחות-

נדב דואני:

אביטל את טועה-

אביטל בר:

של העמותה איתי-

אביטל ,אני שואל את מה שאני חושב שצריך לשאול ,ואני שואל מה השתנה בהערכות
נדב דואני:
שלכם מ ₪ 140,000-ל ₪ 250,000-זה הכול.
אביטל בר:

קודם כל-

נדב דואני:

כי התנגדתם ל ₪ 200,000-שהצעתי בשנה שעברה ,אני מנסה להבין מה קרה.

אביטל בר:

א' אף אחד לא התנגד ,זה לא נכון.

כנרת א .כהן :לא רק שלא התנגדנו ,כשנכנסנו העמותה תוקצבה-
אביטל בר:

ממש לא נדב.

כנרת א .כהן :ב ₪ 20,000-ולאורך כל השנה-
נדב דואני:

לא ,זה לא נכון.

כנרת א .כהן :מה זה לא נכון ,זה עובדתית.
נדב דואני:

נבדוק את העובדות.

כנרת א .כהן :אז בבקשה ,יושבת פה מנהלת אגף-
אביטל בר:

לא ,לא ,עם השנים זה עלה.
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כנרת א .כהן ₪ 20,000 :כל שנה דאגנו להעלות את זה.
נדב דואני:

זה עלה-

כנרת א .כהן :באופן סיסטמתית.
בואי כנרת זה ירד בצורה דרמטית לפני למעלה מ 12-שנים ,חתכו את כל התקציב
נדב דואני:
שלהם ,אנחנו יודעים גם למה חתכו ,ואחר כך בעקבות מלחמה של חברי מועצה פה זה עלה ,אנחנו
מכירים את הסיפור ,אנחנו יודעים למה חתכו את הכסף-
כנרת א .כהן :אין לי מושג אני יודעת מה עשיתי ב 4-שנים שאני נמצאת-
נדב דואני:

אנחנו יודעים בדיוק מה הסיפור.

כנרת א .כהן :אני לא הולכת לשנת תרפפו  12שנה-
נדב דואני:

אבל אנחנו בטח נבדוק ,אתם מספרים דברים-

אביטל בר:

נדב תקשיב-

נדב דואני:

תראו איפה זה התחיל ולאן זה הגיע.

כנרת א .כהן :תבדוק מה שאתה רוצה לבדוק ,אנחנו בשקיפות מלאה ,כל מה שבאנו זה לבקש-
נדב דואני:

אני לא צריך את השקיפות של זה.

כנרת א .כהן :אני החג הזה ישבתי שבועיים וחצי לגייס  ₪ 40,000כדי שיהיה עוד-
נדב דואני:

כל הכבוד מצוין.

כנרת א .כהן 160 :סלים ,אז אל תדבר איתי על שקיפות.
נדב דואני:

כל הכבוד זה התפקיד שלך כחברת מועצה-

כנרת א .כהן :יפה.
נדב דואני:

לדאוג כמו שכולם פה דואגים להרבה אנשים ,ולאו דווקא מדברים על זה על השולחן.

כנרת א .כהן :כולם דואגים אף אחד לא מדברים על כולם.
נדב דואני:

נכון.

כנרת א .כהן :הכול בסדר.
נדב דואני:

מצוין ,אז אני מבקש לקבל תשובה מה קרה האם האגף נכשל-
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כנרת א .כהן ... :אתה אפילו לא מקשיב.
נדב דואני:

אני מקשיב.

כנרת א .כהן :אתה לא מקשיב ,היא  4פעמים נתנה לך את התשובה הזאתי.
נדב דואני:

היא לא נתנה את התשובה.

כנרת א .כהן :וגם נוה שאל וקיבל תשובה והוא לא מתעקש כמוך.
נדב דואני:

מה זה לא להתעקש ,את אומרת שקיפות-

כנרת א .כהן :אבל קיבלו תשובה.
נדב דואני:

אני מתעקש.

כנרת א .כהן :תתעקש.
נדב דואני:

התשובה לא מספקת אותי ,אני רוצה לדעת למה.

אביטל בר:

אז אני אענה לך ,נדב אני אענה לך-

נדב דואני:

אני רוצה לדעת תשובה ,זה לא תשובה אמתית ,זו התעלמות.

כנרת א .כהן :לא ,זו לא תשובה אמתית.
אז אני אענה לך עוד ,אז באמת אנחנו המלצנו על  ,₪ 140,000והמעורבות הגדולה של
אביטל בר:
כנרת וגם הבקשה שלך הגדילה את זה וזה מעולה ,אני מסתובבת עם איזה שהוא פול מסוים ,ואני עושה
את השיקולים המקצועיים שלי מי יקבל מה ,למשל עמותת עמיחי שעושה עבודה מדהימה לדעת כולם,
היא עמותה מאוד חזקה ,יש להם יכולת יותר מעמותת רעים להביא כסף מבחוץ .אני הייתי רוצה לתת
לעמיחי כמו שנותנים-
נדב דואני:

אז אני שאלתי מה השתנה השנה .לשיקולים המקצועיים מה השתנה?

אביטל בר:

לא ,אתה שאלת מה השתנה מה ₪ 140,000-ל.₪ 200,000-

נדב דואני:

נכון.

אביטל בר:

ואני-

נדב דואני:

זה אומר שמשהו השתנה משנה שעברה לשנה.

בפול שאני מחלקת לא יכולה להגדיל מאוד ,אבל באה כנרת שעשתה איתם עבודה מאוד
אביטל בר:
קרובה ,ובאת אתה שאתה מעריך מאוד את העבודה שלהם ,והמעורבות שלכם הגדילה להם.
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נדב דואני:

אני מדבר מה ההבדל בין ההערכה של שנה שעברה לשנה?

אביטל בר:

כנרת מבקשת יותר כי היא-

נדב דואני:

אני בעד אני תומך.

אביטל בר:

בחג האחרון-

נדב דואני:

אני תומך אין ספק.

אביטל בר:

עשתה עבודה מאוד גדולה בשביל להביא להם משאבים.

נדב דואני:

אני בטח רוצה להקשיב אתם מסיקים מסקנות.

חי אדיב:

אביטל תודה ,אני רוצה להשלים.

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

רק משפט ברשותך.
כן.
תציגו מסמך ,שנייה ,שנייה-

אביטל בר:

אבל אני עניתי נוה ,אתם סתם מתעקשים באמת.

נוה גור:

להיפך ,רגע את לא מקשיבה לי.

אביטל בר:

אני לא יודעת להגיד כמה תורמים היו ,אני יודעת שיו"ר העמותה אומר לי-
אביטל אני לא נגד...

נוה גור:
(מדברים יחד)
טוב ,אני רוצה להשלים-
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

רגע ,אני התחלתי לומר משהו אבל פשוט-
אז תשלים ,אז תדבר.

בהמשך לאביטל מה שאמרת וכנרת כל מה שנראה לי מתבקש זה להציג ,זה לא
נוה גור:
חייב גם להיות בדקה זו ,להציג את התנאים שהשתנו ,אני חושב שזה חשוב .זו עמותה שכל מי שיושב
פה בשולחן לא משנה מאיזה צד מהמתרס א' יודע באמת שהיא עושה עבודה מדהימה ,ולראות מה
שעושים בני הנוער וכל חג זה להתפעל ,זה אחד .שתיים ,יש ידיעה ברורה במדינת ישראל שהמצוקה
הולכת וגדלה ,ולכן אני חושב שנורא נורא חשוב לא רק שמהדיון הזה ייצאו דברים שליליים אלא איך
מובילים-
חי אדיב:

והמחירים עולים.
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בסדר ,אז אני אומר יכול להיות שהמחירים עולים ,יכול להיות שכמות האנשים
נוה גור:
הנזקקים צריכים ,בואו זה נורא פשוט ,כנרת להגיד ולא עכשיו שוב פעם ,אם אין את הנתונים ,להגיד זה
מה שהיה אז זה מה שצריך ,זה גם מה שאנחנו צופים ,כולל לייצר צפי עתידי למצב שאולי שיהיה יותר
גרוע ,וככה להיערך זה לא מסובך ,אביטל לא יודע איפה ...אני מחזק את מה שאת אומרת .זהו אין מה
לעשות מזה עניין.
יעל ברזילי :אני רוצה לחזור ולהתייחס לסעיף הראשון .יש תחושה כל שנה מחדש שהדיון הזה לוקה
בחסר ואנחנו חוזרים לתוך מנגנוני הבקרה שאני לא מצליחה להבין למה הם כל כך מפחידים אותנו,
כעירייה חזקה שעומד בראש סדר העדיפויות שלה לתת תמיכות אמתיות לעמותות שפועלות בעיר ,אנחנו
לא אמורים לפחד מזה שהן הולכות להתרחב להגדיל את הפעילות ,נאמרו כאן כל מיני דברים על
המצאות ,מצד שני נאמרה כאן אמירה של מנכ"לית העירייה שיש כאן סיטואציה אמתית של החלוקה,
חלוקת תקציב מסוימת שאומרת שבמידה ועמותה אחת ספציפית תקבל תקציב עמותה אחרת לא תקבל,
התשובה היא פשוטה ,צריך להגדיל את התקציב הזה .אמרת שאם שהעמותה הזו-
חנה גולן:

אם עמותה אחת מקבלת עבור  2תחומים-

יעל ברזילי:

תקבל תקציב מ 2-סעיפים אז זה יוריד לה.

חנה גולן:

אז העמותה השנייה שהיא רק בתחום אחד ברור שזה נגזר.

יעל ברזילי :נכון ,זה ברור ומובן ,כולנו יודעים איך לשחק בחלוקת עוגת התקציב ,אני רק אומרת
שאנחנו כל שנה נכנסים לנקודה הזו במקום פשוט להגדיל אותו-
חנה גולן:

זה לא...

יעל ברזילי:

להגדיל אותו לתת את הפלטפורמה האמתית לעמותות כאן לפרוח-

חי אדיב:

על חשבון מי?

יעל ברזילי:

על חשבון אף אחד-

חי אדיב:

הא על חשבון אף אחד.

יעל ברזילי:

על חשבון אף אחד.

חי אדיב:

למה לא?

יעל ברזילי:

מה זאת אומרת למה לא?

מאיר חלוואני :אם למה לא למה אתה שואל על חשבון מי?  Any wayזה על חשבון משלם המיסים ,אז
אני לא מבין.
חנה גולן:

אנחנו כל שנה בוחנים וכל שנה יש שינויים בתבחינים ,זה לא הדבר היחיד.

76

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

מאיר חלוואני :אז מגיע מצב שהתזמורת הבין דורית-
חנה גולן:

אז לא משנה ,זאת הייתה דוגמא ,מה זה איך מגיע המצב?

מאיר חלוואני :אז זה דוגמא שאת נתת ,לא אני.
אמיר כוכבי:

זו הייתה דוגמא שמשרתת הלך רוח.

חנה גולן:

 ...אני חושבת שעשינו טעות כשהצבענו ,אני לא הצבעתי ,אבל על  2תחומים.

יעל ברזילי:
האמתית.

סליחה ,כנראה האמירה הזאת נפלטה ולא הייתה צריכה להיאמר ,אבל ...לתמונת המצב

יעל קיבלתי ,שמענו בסדר .אני רוצה רק להתייחס אם אפשר ,סיימתם? תראו ,תקציב זה
חי אדיב:
לא עוד  ₪ 100,000ועוד לא  ₪ 100,000לשם ,יש הרבה עמותות בעיר ,חלק יגידו לאלה לתת ואלה לא
לתת .יש פה דינמיקה ,שאלתם מה היה לפני  12שנה כן? לפני  12שנה היה  100מיליון  ₪מינוס בקופת
העירייה-
יעל ברזילי:

זה לא מעניין חי ,זה לא מעניין כמה היה בקופה...

חי אדיב:

לא משנה אבל את צריכה להבין ,אנחנו לא מטפלים בעמותה-

יעל ברזילי :אני מבינה ,אני לא באתי לטפל באף עמותה ,אני מסתכלת על הראייה התקציבית אם
היא נכונה ,והסיפור הזה.
רק רגע ,כשאנחנו מורידים למה מורידים ,כשאנחנו מוסיפים למה מורידים ,עזבו .כרגע על
חי אדיב:
פי הצעת התקציב ועל פי הדרישות של הצוות המקצועי ,זה המצב .הסבירו פה כי יש בעיה של גיוס
כספים של העמותה ,קורה .יש מצבים כאלה ,יש תקופות כאלה ,יש שנים כאלה-
יעל ברזילי:

אתה מתייחס למה שאני אמרתי או שאתה מתייחס...

חי אדיב:

שנייה ,יש המלצה של הצוות המקצועי-

יעל ברזילי:

זה לא מה שאני אמרתי ,אני לא אמרתי שום דבר ממה שאתה התייחסת-

חי אדיב:

אני מסכים עם מה שאת אומרת ,אני גם רוצה יותר ממך ,אבל מה אפשר לעשות?

יעל ברזילי:

למה כראש עירייה אתה לא מקדם את הגדלת תקציב התמיכות.

חי אדיב:

זה המצב.

יעל ברזילי :מה זאת אומרת ,אתה ראש עירייה ,אתה אומר לי מה אתה יכול לעשות? אתה יכול
לעשות מה שאתה רוצה-
חי אדיב:

אני לא יכול לעשות מה שאני רוצה ,אני עושה את מה שאני מאמין ועל פי החוק-
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יעל ברזילי:

ואתה מאמין שצריך להגדיל את תקציב התמיכות.

חי אדיב:

יחד עם זאת גם על פי מקורות התקציב ,כשלא מעלים ארנונה אז אי אפשר-

יעל ברזילי:

די ,אבל אתה מעלה ארנונה.

לא ,אם לא מעלים ארנונה וכולם רוצים להיות בסדר ,לא רוצים להעלות ארנונה אבל
חי אדיב:
רוצים לתת לכולם מיליונים.
יעל ברזילי:

הארנונה רק עולה ,אתה לא יכול להגיד אני לא מעלה ארנונה-

חי אדיב:

אי אפשר זה לא עובד ככה.

יעל ברזילי:

מה זאת אומרת זה לא עובד ככה?

חי אדיב:

טוב ,זה לא הדיון ,זה לא הדיון.

יעל ברזילי:

אתה מאמין שצריך להגדיל את תקציב התמיכות ,תגדיל את תקציב התמיכות.

אני מסכים עם כל מה שאמרתם ואני זורם אתכם .אבל היום יש הצעה ספציפית של
חי אדיב:
הצוות המקצועי להוסיף עוד  .₪ 50,000אם יבוא הצוות המקצועי מחר בבוקר-
מאיר חלוואני :לא ראיתי את זה ,איפה זה?
חי אדיב:

ויגיד לי צריך מיליון  ₪נשקול את זה ,בינתיים הוא מציע רק -₪ 50,000

יעל ברזילי:

למה אנחנו מפחדים מהעובדה שעמותות ירחיבו את הפעילות שלהם-

חי אדיב:

זה הכול ,מי אנחנו שנתווכח על זה?

יעל ברזילי:

אתה לא סומך על הצוות המקצועי שיעשה את עבודתו-

חי אדיב:

תודה רבה.

נוה גור:

שנייה ,אם זו הצעה חדשה אז עוד משפט ,כי עד עכשיו לא הבנתי באיזה סעיף-

מאיר חלוואני :כן ,גם אני לא.
נוה גור:

אנחנו מדברים ,אני מבין-

יעל ברזילי:

 ...הוא מתייחס למה שהוא רוצה להתייחס.

חי אדיב:

זה לא מופיע ,זה הופיע בתקציב -2018
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נוה גור:
חי אדיב:

שנייה ,הבנתי ,הבנתי-
אבל זה לא נכנס לקריטריונים ופה העירה כנרת...

אדוני ראש העיר אני רוצה רגע לעשות ברשותך סדר בדיון ,אחד התחלנו לדבר
נוה גור:
על סעיף  19ועוד לא התקיימה הצבעה-
חנה גולן:

נחזור לזה.

רגע ,ואיך שהוא ברחנו לדיון אחר ,שאני חשבתי שהוא חלק מזה ,אני מבין שזה
נוה גור:
משהו חדש .הדבר השני ,בהקשר למה שאמרת ובהקשר לדברים החשובים שיעל אמרה ,יש לי בקשה
אם אפשר גם ממך אדוני היועץ המשפטי ,להמציא לחברי המועצה בבקשה ,זה מסודר זה פשוט ,טבלה
שמסכמת ב 14 ,13-שנים האחרונות את תקציב התמיכות מבחינת עליית התקציב או ירידתו ,אפשר
לקבל דבר כזה?
ירון סולברג:

תמיד חלמתי להיות גזבר אבל לא הצלחתי.
אז בבקשה-

נוה גור:
ירון סולברג:

בגזברות הם יכולים...

חי אדיב:

אם תאשר את הגזבר בדיון הבא ,אז הוא יביא לך.
לא ,לא ,אל תתנה לי תנאים ,אל תתנה לי תנאים.

נוה גור:

מאיר חלוואני :מה זה אם תאשר ,יש כזה?
אל תתנה לי תנאים .אתה כל הזמן אומר שאי אפשר ואין כסף-

נוה גור:

מאיר חלוואני :אולי תכירו לנו אותו ,אם הוא יושב בקהל.
חי אדיב:

כשנגיע לסדר.

מאיר חלוואני :למה? הוא בן אדם בפני עצמו ,תקים אותו.
נוה גור:
להעלות ארנונה-

מבקשת חברת המועצה יעל ברזילי להעלות את התקציב ,אתה אומר אין ,צריך

חי אדיב:

אני בעד להעלות מיליון  ,₪אתם בעד?

חיים שאבי:

זה לא הדיון עכשיו.

נוה גור:
חי אדיב:

זה כן הדיון.
מיליון  ₪אתם בעד?
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נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

אבל אתם העליתם עכשיו בקשה להעלות ב ₪ 50,000-לעמותה-
מה הבעיה?
מישהו אמר שיש בעיה?
על מה הדיון?
איפה שמעת שיש בעיה?
על מה הדיון.
מה הדיון-

יעל ברזילי:

הדיון הוא למה אנחנו כל כך מפחדים שהעמותות ירחיבו את הפעילות שלהן-

חי אדיב:

מה הדיון?

נוה גור:

אני אסביר מה הדיון.

חי אדיב:

בוא תסביר ,אני רוצה ללמוד פעם מה הדיון.

יעל ברזילי:

ירחיבו את הפעילות שלהם ולמה אנחנו כל כך-

משה חנוכה :אני מסכים איתך שצריך להגדיל את תקציב העמותות ,אבל זה לא הדיון עכשיו.
יעל ברזילי :אני אמרתי שהדיון הזה לוקה בחסר ,כי אני לא מצליחה להבין מה הבעיה שלנו כעירייה
ברמת תפיסת העולם שהעמותות ירחיבו את הפעילות שלהן ,הרי אנחנו יודעים ויודעות שהעמותות
מרחיבות את פעילותן ואף אחד לא ממציא פה דברים ,ואם ממציאים יש כאן צוות מקצועי ...יכול לבחון
את הדברים האלה.
חי אדיב:

סיימנו אלא אם יש לך ,חנוכה סיימנו את הדיון-

יעל ברזילי:

אני היחידה אולי שמתייחסת לסעיף הרלוונטי ,אני מדברת על הסעיף הראשון.

שנייה ,אני מבקש לפני שפונים לסעיף  ,1נכנס הנושא הזה ,גמרנו את הדיון ,אני מבקש
חי אדיב:
לאשר או לעדכן שבתקציב הבא יהיה  ₪ 50,000נוספים לעמותות רעים.
נוה גור:

אבל איך אפשר להצביע ,אדוני ראש העיר איך אפשר להצביע-

מאיר חלוואני :בכל מקרה זה לא עכשיו ,הם לא מקבלים את הכסף השנה.
חי אדיב:
המשפטי?

אל תשאל אותי ,אני אשאל את היועץ המשפטי ,איך אפשר להצביע אדוני היועץ
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נוה גור:
חי אדיב:

לא ,לא זה-
ביד או ברגל או במה?

לא ,לא זה מה ששאלתי ,אם תרצה אפשר להצביע גם באוזן ,זו לא הנקודה .רק
נוה גור:
תקשיב ,אולי תוכל להצביע...
חי אדיב:

אני אקשיב.

נוה גור:
חי אדיב:

יופי .גם זה מה שנאמר פה ואני חושב שאתה לא מקשיב לדברים האלה.
אז מה השאלה?

אני מסביר ,אם עכשיו מבקשים להעלות ב ₪ 50,000-לעמותה כל שהיא ,אז
נוה גור:
מדברים פה ואומרים למה לא להעלות ולהגדיל אצל סך כל העמותות ,זה דיון כל כך לא מקצועי לבוא
ולהגיד בואו נוסיף עכשיו -₪ 50,000
לא ,לא ,לא ,זה יהיה בספר התקציב ,אתה תראה את זה ותחליט אם העלו את זה
חי אדיב:
מספיק או פחות ותביע את דעתך ,זה לא הדיון על כסף .פה במקרה הספציפי-
לא הבנתי מה אמרת?

נוה גור:
חי אדיב:

תסביר.

חנה גולן:

בסעיף הזה מופיע סכום ,לכן זה תבחין של סכום-

חי אדיב:

בתבחין שמופיע-

חנה גולן:

ולכן פה צריך...

חי אדיב:

בסעיף ,איזה סעיף זה?
לא הבנתי.

נוה גור:
(מדברים יחד)
 21.3לפי הסכום  ₪ 200,000לעמותות המחלקות סלי מזון.
חנה גולן:
עמוד  4בחוברת.

חי אדיב:
(מדברים יחד)
ירון סולברג :זה הופץ בסדר יום.
חנה גולן:

 .21.3לא ,זה לא בנספח .נוה זה בנספח ב' עמוד .4

ניצה ,למה לא להצביע על סעיף  1ולהגיע לזה בסוף כשונות ,בואו נסיים  1עד  7ותעלו
נדב דואני:
לשונות ,למה ככה?  1עד  11סליחה ,אני לא מבין.
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אמיר כוכבי:

אני לא מבין ,חוות הצוות המקצועי כדי להגיש נספח כדי שאפשר יהיה להתייחס אליו.

מאיר חלוואני :אדוני היועץ המשפטי ,אני רוצה לשאול שאלה-
נוה גור:

אבל איך אפשר לדון ...אני לא מבין-

אני לא יודע ,נכנסתם לדיון אני לא הייתי פה .התחלתם דיון ...אם אתם רוצים סדר נקפיא,
חי אדיב:
נגיע לסעיף  21ונצביע בעד זה .אנחנו מצביעים בעד זה ,למה מצביעים בעד זה? כי פה כתוב 200,000
 ₪ובבדיקה נוספת ומעמיקה של כנרת ושל הצוות המקצועי ,רוצים  ,₪ 250,000ולכן מעירים את ההערה
הזו ,לא כי אנחנו רוצים להגדיל תקציב-
אמיר כוכבי:

אז אנחנו עשינו בדיקות מעמיקות על סעיפים אחרים ורוצים גם אותם לשנות.

חי אדיב:

אז תגיד ,אז תגיד מה אתה רוצה ונצביע.

אמיר כוכבי:

אם אנחנו מצביעים-

מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר-
חי אדיב:

אנחנו נצביע נגד ואתם תצביעו בעד.

מאיר חלוואני :אני מבין שמספר התבחינים הוא לא סגור ,אני מבין.
חי אדיב:

לא ,רק בזה-

מאיר חלוואני :מה זה לא?
חי אדיב:

רק בזה.

מאיר חלוואני :מה זה רק?
חי אדיב:

בעינינו רק בזה.

מאיר חלוואני :עכשיו אני אומר לך אל המעיין-
חי אדיב:

שהנהלת העירייה ...רק בזה.

מאיר חלוואני :אל המעיין שלחו לי עכשיו הודעה-
יעל ברזילי:

פתאום ראש העירייה יכול לעשות מה שהוא רוצה?

מאיר חלוואני :תקשיב ,שלחו לי הודעה אל המעיין שהם צריכים תמיכה של  ,₪ 100,000אני רוצה
להוסיף את זה גם כן.
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חי אדיב:

אז תרים ונצביע נגד.

מאיר חלוואני :מה אכפת לך אתה ,אני רוצה להוסיף  ₪ 100,000לאל המעיין-
חי אדיב:

הסעף הראשון-

מאיר חלוואני :שיעשו קבלת שבת בכל הגנים.
חי אדיב:

סעיף  ,1מי בעד?

ניצה משה :אני מעלה להצבעה את סעיף  ... ,1סעיף  19לתבחינים יבוא – העמותה תהיה רשאית
להגיש בקשה למתן תמיכה לתחום אחד בלבד ,מי בעד? חי ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,חנוכה ,כנרת,
תקוה ,יואב ,אופיר .מי נגד? אמיר ,יעל ,נדב ,עדי .מי נמנע? נוה ומאיר נמנעים.

תבחינים כלליים למתן תמיכה:
 .1סעיף  19לתבחינים:
הצבעה:
 8בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב
רוזן,
אופיר טואיל.
 4נגד  :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 2נמנעים :נוה גור ,מאיר חלוואני.
החלטה מס' :84/17
מועצת העירייה מאשרת את התיקון בסעיף  19לתבחינים ,ובמקום "עמותה תהיה רשאית
להגיש בקשה למתן תמיכה לשני תחומים שונים בלבד" – יבוא " :עמותה תהיה רשאית
להגיש בקשה למתן תמיכה לתחום אחד".
===========================================================
יגאל שמעון :סעיף  1אושר.
ניצה משה:

אני עוברת לסעיף הבא.

ירון סולברג :רק שנייה ,לפני שאת מתחילה בסעיף הבא ,אני רק רוצה להעיר הערה לגבי הדיון
הקודם ,כי נאמר כאן דבר מסוים שאני רוצה לחדד ,אני לפחות מחזיק בדעה אחרת ממה שנאמר ,זה
חשוב שתדעו אותה .לגבי הסכום ,אני חושב שאתם תוכלו ואתם תהיו רשאים לדון בסכום כמו בסכומים
אחרים אותו דבר לגבי כל הפעילויות במסגרת ספר התקציב ,העובדה שכרגע לא מאשרים או לא דנים
בזה ,זה לא אומר שחייבים כרגע .זה נכון שזה תבחינים ,אבל בעצם ה ₪ 200,000-או  ₪ 250,000זה
לא תבחין ,זה סכום כי אף אחד לא יכול לקבוע תבחין אחר ,אז קבעו את זה .זה כמו למשל עמותת שובל,
שכרגע רוצים לבטל ,אבל לפני כן היה לה סכום פיקס פרייס  ₪ 170,000או  ₪ 180,000כמדומני .לכן
תוכלו לדון כשתדונו בכסף לגבי כל העמותות ,תוכלו לשקול גם את הדבר הזה של הסכום כאשר הוא
מיוחד.
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נוה גור:

למה מבלבלים שמחה בשמחה? אז למה צריך לדון עכשיו בעמותה-

עדי ברמוחה :לא היה צריך.
ירון סולברג:
נוה גור:

אני אמרתי את דעתי.
אוקיי ,אז אני חושב-

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף .2

יגאל שמעון:

חברים סעיף .2

חי אדיב:

בסדר ,נגיע לסעיף הזה נדבר .הלאה קדימה סעיף .2

ניצה משה :סעיף  ,2סעיף  21.4לתבחינים ,לבטל את הסעיף .זה סעיף שאומר" :עמותת שובל
בכפוף לעמידה" ,לבטל אותו פשוט.
אני רוצה לשאול שאלה וזה גם אותו דבר כמו סעיף  5אגב ,אני לא יודע למה זה מופיע
נדב דואני:
פעמיים ,זה אותו סעיף.
ירון סולברג:

לא טעות ,טעות ,טועים.

נדב דואני:

אוקיי ,אז אני מציע שתורידו את סעיף  5זה אותו דבר.

ניצה משה:

אני מורידה.

ירון סולברג:

נכון ,נכון ,נכון ,טעות.

אני רוצה ,ביקשתי לשאול שאלה ,בשנה שעברה הובטח שיהיה פתרון לנושא של עמותת
נדב דואני:
שובל ,אמרו שיהיה פתרון מפתח תקווה אמרו את זה ,אני רוצה לדעת מה הפתרון .הבטיחו פתרון אני
רוצה לדעת .תבחרו מי שאתם רוצים שיענה.
כנרת א .כהן :לא שמעתי את השאלה סליחה.
עמותת שובל אתם מבקשים לבטל את הסעיף .בשנה שעברה הבטחתם שתפתחו ,יהיה
נדב דואני:
לכם פתרון אחר משהו עם פתח תקווה איזה יוזמה אחרת ,אני רוצה לדעת מה היוזמה.
כנרת א .כהן :מה שעשינו אנחנו פנינו לעיריית פתח תקווה ,ועיריית פתח תקווה בעצם מרפאת השיניים
מטופלת דרך אגף הרווחה ,היא מתופעלת על ידי אגף הרווחה ,והעובדים שלה רוב העובדים שלה הם
עובדים של אגף הרווחה.
נדב דואני:

מרפאת השיניים?

כנרת א .כהן :כן .בגלל שעמותת שובל לא רצתה להמשיך גם אם הצענו להכפיל לה את הסכום לעזור,
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הם החליטו שהם עבדו בהתנדבות גם כמובן ,הם החליטו שהם לא רוצים להיות בעניין והם יצאו .אנחנו
היינו שם כמה פעמים למדנו את תהליך העבודה ,הכנו תכנית עסקית ,קיבלנו אותה בשבועיים האחרונים,
אנחנו יושבים לראות כיצד אפשר לתפעל את מרפאת השיניים דרך אגף הרווחה-
נדב דואני:

כרגע אין מרפאת שיניים היא לא עובדת ,למרות שזה היה לפני שנה.

מאיר חלוואני :לא ,היא לא.
נדב דואני:

היא לא עובדת .אפשר לקבל הערכת זמן מתי זה אפשר-

כנרת א .כהן :היא סיימת את הטיפולים ,זה לא שהיא לא עובדת ,היא סיימה-
מאיר חלוואני :המתמשכים ,היא סיימה אותם.
כנרת א .כהן :טיפולים מתמשכים-
נדב דואני:

כן ,אבל אין לה חדשים.

מאיר חלוואני :בגלל זה תקצבנו אותה.
נדב דואני:

אין חדשים.

כנרת א .כהן :היא סיימה את הטיפולים המתמשכים ,אנחנו כרגע הולכים לפתוח אותה בעזרת השם
ממש בקרוב ,קיבלנו את התוכנית העסקית-
נדב דואני:

מה זה ממש בקרוב ,כמה זמן? הערכת זמן ,אל תתחייבו על יום.

כנרת א .כהן :לא רוצה להגיד ולהיתפס-
נדב דואני:

אל תתחייבו על יום ,תגידו חודש חודשיים שלושה ארבעה חמישה.

כנרת א .כהן :לא ,אני מקווה שבחודשיים הקרובים אנחנו נפתח אותה ,אנחנו עובדים על זה כל יום,
מחר יש לנו פגישה של כמה שעות עם המנכ"לית.
יגאל שמעון:

כן ,סעיף  2חברים.

כנרת א .כהן :הכוונה היא לפתוח אותה כמה שיותר.
יגאל שמעון:

סעיף  2מי בעד?

מאיר חלוואני :אז זה יהיה באותו קונספט כמו פתח תקווה?
כנרת א .כהן :כן.
ניצה משה:

מי בעד?
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יגאל שמעון:

אפשר פה אחד חברים?

נדב דואני:

לא ,אני נמנע.

יגאל שמעון:

טוב מי בעד? יגאל-

ניצה משה:

רגע ,יגאל ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ,יואב ,אופיר .מי נגד? יעל ואמיר.

יגאל שמעון:

מי נמנע?

ניצה משה:

מי נמנע? נדב ,נוה ומאיר.

תבחינים לעמותות הפועלות למען מעורבות בקהילה:
 .2סעיף  21.4לתבחינים-הצעה  -לבטל את הסעיף – עמותת שבל.
הצבעה:
 7בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר
טואיל.
 2נגד :אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
 3נמנעו :נוה גור מאיר חלוואני ,נדב דואני.
החלטה מס' :85/17
מועצת העירייה מאשרת ביטול סעיף  21.4לתבחינים -עמותת שבל.
===========================================================
יגאל שמעון:

אוקיי ,הסעיף בוטל ,סעיף  2אושר.

ניצה משה:
טריאתלון.

אני עוברת לסעיף הבא ,סעיף  22.2לתבחינים .לאחר המילים טניס שולחן יבוא

מאיר חלוואני :אני לא מבין עכשיו זה כן  ,2מה לא הבנתי ,מה קרה פה? תסבירו לנו.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :יש גם דרך אגב ענף אולימפי חדש של ריקוד על עמוד ,יש כזו עמותה .אפשר להגיש?
יגאל שמעון :הם לא הגישו .סעיף  3חברים מי בעד? בעד :יגאל ,כנרת ,משה-
אמיר כוכבי:

רגע ,אבל זה על אותם אחוזים?

יגאל שמעון:

הייתה הצבעה.

אמיר כוכבי :לא ,פה עכשיו במקום  3עמותות זה  ,4פה זה בסדר שהעמותה תיפגע בספורט זה
בסדר שהעמותה תיפגע.
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יגאל שמעון:
נוה גור:

מי בעד חברים?
מה?

יגאל שמעון:

סעיף .3

ניצה משה:

מי בעד סעיף ?3

אמיר כוכבי:

מי בעד לחלק אותה עוגה ליותר עמותות ספורט על פי בקשת הנהלת העירייה-

יגאל שמעון:

סעיף  3מי נגד?

נוה גור:
יגאל שמעון:

רגע ,שנייה ,שנייה יגאל-
אני מצביע.

מאיר חלוואני :אבל אנחנו לא מבינים את זה.
נוה גור:
יגאל שמעון:
נוה גור:

אבל אפשר לדון בכל סעיף.
אבל דיברתם כבר.
מותר להתייחס לסעיף.

אמיר כוכבי :עמדת הנהלת העירייה הייתה שאין לפגוע בעוגה ,פה אתם מבקשים לפגוע בעוגה ,אז
אני מנסה להבין-
יגאל שמעון:

אבל אתה לא יודע איזה עוגה.

אמיר כוכבי:

אני רואה את העוגה 10% ,לשחייה ,סיף וטניס שולחן-

יגאל שמעון:

אבל אתה לא יודע מה הסכום.

אמיר כוכבי:

ועכשיו טריאתלון.

יגאל שמעון:

אבל אתה לא יודע מה הסכום.

אמיר כוכבי:

אני רואה מה הסכום ,הסכום הוא  10%מתקציב התמיכות בספורט.

יגאל שמעון:

אבל מה התקציב?

אמיר כוכבי:

זה בכלל לא משנה-

יגאל שמעון:

בטח זה משנה-
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אמיר כוכבי:

אתה לא משנה אותו.

יגאל שמעון:

כי התקציב יכול להיות אחר.

אמיר כוכבי:

אבל אתה לא משנה את התקציב ,התקציב הוא אותו תקציב-

יגאל שמעון:

לא ,הוא לא אותו תקציב-

אמיר כוכבי:

ואתה מוסיף לאותם  10%עוד עמותה.

יגאל שמעון:

לא אותו תקציב.

אמיר כוכבי:

זה אומר שאתה מקטין-

ניצה משה:

רבותיי...

אמיר כוכבי:
עושה פה.

אתה מקטין ב 25%-את התקצוב של עמותות השחייה ,סיף וטניס שולחן ,זה מה שאתה

מאיר חלוואני :יגאל זה נכון ,אם אתה מוסיף מקצוע נוסף ,אז אתה צריך להגדיל את התקציב ,אני לא
מבין.
יגאל שמעון:

בסדר ,זה בתקציב תגדילו אותו-

מאיר חלוואני :אז תגיד שאתם מגדילים.
אמיר כוכבי:

אבל אתה לא מגדיל אותו ואתה לא מתחייב ואתה לא...

יגאל שמעון:

בתקציב תגדילו אותו.

ניצה משה:

רבותיי אחד אחד.

אמיר כוכבי:

לא ,את צריכה לשמור על השקט מסביב ,לא על השקט של השולחן ניצה.

ניצה משה:

נכון אמרתי ביציע שקט בבקשה.

אמיר כוכבי :מחזיק תיק הספורט אולי יגיד לנו למה הוא מעודד פגיעה בעמותות ספורט .שאבי ,שאבי
למה אתה פוגע בספורט? למה אתה מוסיף עוד עמותה על אותם .10%
חיים שאבי:

מה זאת אומרת?

אמיר כוכבי:

תסתכל סעיף  22.2מקטין את העוגה ,מוסיף עוד עמותה על אותם .10%

חיים שאבי:

לא מקטין.
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אמיר כוכבי:

מקטין ב 25%-אתה מקטין את התמיכה בשחייה ,סיף וטניס שולחן ,הוספת עוד עמותה.

חיים שאבי :אני אגיד לך מה קרה ,יגאל הררי הזמין את נדב דואני ישבו בוועדת תמיכות וכל אחד
המציא איזה משהו-
אמיר כוכבי:

אבל אתה תומך בזה.

נדב דואני:

אגב זה לא הצעה שלי.

אמיר כוכבי:

אז תסתכל רגע על הסעיף ותגיד לי אם זה הגיוני ,אבל לא על אוטומט.

חיים שאבי:

א' יש כמה טעויות בספורט ,לא רק זה ,לא רק זה-

אמיר כוכבי:

אז תסתכל אבל עכשיו-

חיים שאבי:

יש כמה ,יש גם לבטל את כיתות הספורט.

אמיר כוכבי:

אבל תסתכל לפני ,הוא רוצה להצביע בעד זה.

חיים שאבי:

אני מציע לא לשנות את התבחינים של הספורט וזהו.

נדב דואני:

בכלל?

חיים שאבי:

בכלל.

ניצה משה:

עכשיו הם הגיעו לסעיף  ,3עכשיו הם אומרים-

אמיר כוכבי:

למה הנה ,מחזיק תיק הספורט נותן תשובה.
טוען אמיר ,את העוגה אתם מחלקים עכשיו ליותר-

ניצה משה:
(מדברים יחד)
ירון סולברג :אפשר להסביר משהו על סעיף  ?3סליחה שהיינו עסוקים במשהו אחר שנייה .האם
אפשר שנייה? סעיף  22.2חברים אני אקריא רגע את זה ,נאמר ככה ענפים אישיים-
ניצה משה:

רבותיי.

ירון סולברג :ענפים אישיים כתוב שחייה ,סיף ,טניס שולחן ,אני קורא מה בתוקף לא מה משנים ,כרגע
מה בתוקף .שחייה ,סיף ,טניס שולחן וכדומה .וכתוב המילה וכדומה ,כלומר רשימה ,אני מזמין אותך
מאיר גם לזה-
מאיר חלוואני :אני מבקש את סליחתך היועץ המשפטי ,תמשיך.
ירון סולברג:

לא ,לא ,אמרתי אז זה שחייה ,סיף ,טניס שולחן וכדומה.

מאיר חלוואני :וכדומה שמעתי.
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ירון סולברג :כלומר בחלק הזה זאת לא רשימה סגורה ,אלא משאירים איזה מרווח פעולה .אני לא
זוכר ,מישהו ביקש ואמר אני רוצה להוסיף לפה טריאתלון .אמרנו זה ממילא יכול להיות כלול ב-וכדומה.
עדי ברמוחה :זה אני.
ירון סולברג :עדי .אבל ממילא כלול ב-וכדומה ,אבל אמרו הבנו אנחנו רוצים שייכלל טריאתלון וכדומה,
אני לא מוצא בזה שום משקל מיוחד .אפשר היה לתת לטריאתלון גם אם הוא לא היה כתוב פה ,וגם אם
זה כתוב פה אז זה בסדר .אבל זה לא דרמטי וזה לא משנה כלום ,רוצה שיהיה טריאתלון זה חוקי זה
בסדר ,אז יבוא שחייה ,סיף ,טניס שולחן ,טריאתלון וכדומה.
אמיר כוכבי:

אז בוא נבטל את כל השמות-

מאיר חלוואני :בדיוק.
אמיר כוכבי:

של ענפי ספורט ונגיד וכדומה.

ירון סולברג:

נכון ,אבל העניין היה לתת-

אמיר כוכבי :אבל זה מייצר אפליה מובנית .יבוא מחר טניסאי והוא לא מופיע ברשימה ,והוועדה לא
בדיוק מסתכלת ,ולא רואים את ה -וכדומה ו-
ירון סולברג:

העניין הוא הפוך-

עדי ברמוחה :מכאן נבע טריאתלון-
אמיר כוכבי:

הנה בבקשה .אז מה?

ירון סולברג:

מה יש מה?

אמיר כוכבי:

היא אומרת שבדיוק בגלל זה היא הגישה טריאתלון.

ירון סולברג:

הטריאתלון לא קיבל בענפים אישיים?

נדב דואני:

לדעתי היו שם גם...

ירון סולברג :תראי לי.
אמיר כוכבי:

למה לא להשאיר את זה ענפי ספורט אישיים וזהו.

ירון סולברג:

מה?

אמיר כוכבי:

למה לא ענפי ספורט אישיים וזהו?

ירון סולברג:

גם בסדר ,הפוך ,אני לא מכיר מישהו שהיה בענף אישי-
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יגאל שמעון:

בסדר ,אבל זה בקשה של עדי.

חנה גולן:

זה בקשה של ועדת המשנה לתמיכות.
או קיי .טוב חברים בואו נצביע על סעיף  .3חברים סעיף  3מי בעד?

יגאל שמעון:
(מדברים יחד)
חיים שאבי :לגבי הספורט שנייה אני רוצה להגיד כמחזיק תיק הספורט .בשביל לא לפגוע ב-
עדי ברמוחה :מי זה מחזיק תיק הספורט?
חיים שאבי:

בשביל לא לפגוע בספורט היה פה איזו תקלה-

חי אדיב:

תקלה טכנית.

חיים שאבי :תקלה שלצערי הזמינו ישיבה ועדת משנה לתמיכות שזה לא התפקיד שלה ,ודנו
בתבחינים והם המליצו כל מיני המלצות-
עדי ברמוחה :מה? מה אמרת עכשיו?
חיים שאבי:

יש פה-

עדי ברמוחה :תחזור ,תחזור עוד הפעם על מה שאמרת שאני אראה...
את תסתכלי בפרוטוקול מה שאמרתי.

חיים שאבי:
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :איזה חצוף ,אתה חצוף .אתה בחיי שאתה חצוף.
חיים שאבי:

מה את אומרת.

עדי ברמוחה :כן.
חיים שאבי:

באמת?

עדי ברמוחה :כן.
מאיר חלוואני :מה זה תקלה תסביר לנו.
חיים שאבי:

תקלה ,הייתה פה תקלה ,הייתה פה תקלה ,שאני לא שמתי לב אליה-

עדי ברמוחה :רגע ,רגע ,רגע ,אני מבקשת שהצוות המקצועי יקשיב למה שאתה אומר.
חיים שאבי:

שנייה רגע ,שנייה ,הרי מי שמחליט אם את יודעת או לא יודעת זה הרוב פה ,אוקיי?

עדי ברמוחה :ואני לא ברוב.
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חיים שאבי:

דקה ,את לא ברוב ,את לא ברוב ,את לא ברוב-

עדי ברמוחה :אוקיי ,אז? אז?
חיים שאבי:

אז תירגעי אחד .עכשיו תני לי לסיים ,מכיוון-

עדי ברמוחה :אז אתה חושב שאתה מנהל את...
חיים שאבי:

מכיוון שיש חברי מועצה-

עדי ברמוחה :יש לכם טעות ,תוריד ,תוריד ,תוריד קצת את המפלס ,תוריד את ההתנסחות שלך-
חי אדיב:

הייתה פה תקלה ואי אפשר להאשים אף אחד.

חיים שאבי:

לא ,לא ,לא מאשימים .אני לא מאשים אני רק אומר שמכיוון-

עדי ברמוחה :אתה מתנשא ההתנשאות הזאתי לא מתאימה ויש לך פה צוות מקצועי ,אז כדאי שתפנה
גם את הדברים שלך לצוות המקצועי.
חיים שאבי:

הצוות המקצועי לא ממליץ שינוי קריטריונים.

עדי ברמוחה :מה רצית להגיד? מהו?
חיים שאבי:

הוא לא ממליץ על שינוי קריטריונים.

עדי ברמוחה :אבל יש פה צוות מקצועי-
חיים שאבי:

אבל הוא לא ממליץ שינוי קריטריון ,מי שממליץ זה אנחנו.

ירון סולברג:

חיים בוא נצביע-

עדי ברמוחה :חיים ,אני רוצה שאתה תפנה את מה שאתה אומר עכשיו לצוות המקצועי.
חיים שאבי:

הם לא אשמים.

עדי ברמוחה :אתה מחפש אשמים?
חיים שאבי:

זה לא ,זה חברי המועצה שהמליצו ואחד מהם-

חי אדיב:

חיים...

חיים שאבי:

אני ממליץ לא לשנות את הקריטריונים של הספורט ,הם סך הכול נתנו-

נדב דואני:

גם לא חלוקה של ה?30%-
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חיים שאבי :גם לא ה ,30%-הם נתנו פחות או יותר מענה לכל העמותות ,לא הייתה שום תלונה על
משהו שהוא חריג ,ופה להמליץ לא לתקצב את כיתות הספורט ,ממש רשום לבטל את זה ,זה פשוט
לפגוע בענף שלם.
יגאל שמעון:

על איזה סעיפים אתה לא רוצים להצביע?

חיים שאבי:

כל מה שקשור לספורט.

יגאל שמעון:
(מדברים יחד)

איזה סעיפים? איזה סעיפם?

חיים שאבי:

אבל היא לא ממליצה לשינוי תבחינים.

עדי ברמוחה :אני רוצה אבל לשמוע את דעתה של מנכ"לית בעניין ,מותר?
חנה גולן:

לא לעשות שום שינוי.

חיים שאבי:
(מדברים יחד)

אוקיי ,זה הכול ,זה ההחלטה.

חיים שאבי :אני לא מוסיף ,אני לא מוסיף .הם לא מקבלים את זה ,הם לא מקבלים את זה פשוט .סך
הכול אנחנו לא משנים שום דבר ,אנחנו לא מקבלים את השינוי הזה ,זהו פשוט.
מאיר חלוואני :אבל מה התקלה ,כמה זה ...התקלה הזו?
חיים שאבי:

אני אסביר לך משהו ,מה שקרה הייתה-

חיימק'ה ,ניצה ,תעברי סעיף סעיף תגידי זה ספורט נתקן את מה שחיים ביקש .ספורט
חי אדיב:
נתקן מה שלא ספורט...
(מדברים יחד)
ניצה משה:
(מדברים יחד)

מי בעד סעיף -22

ספורט מקבלים את ההמלצה של מחזיק תיק הספורט ,אנחנו נגד הדבר הזה קדימה.
חי אדיב:
הנה אני מרים יד.
ניצה משה:

אוקיי ,חי נגד-

חי אדיב:

הקואליציה נגד.

ניצה משה:
(מדברים יחד)

נגד הסעיף הזה :חי,
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מאיר חלוואני :אתם באמת נגד? אני לא מאמין.
עדי ברמוחה :נגד ההמלצה של הצוות המקצועי שלכם שישבו וחשבו ,שישבו איתנו בשולחן.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :אדוני מחזיק תיק הספורט ,סגן ראש העיר ,אתה מוכן להסביר לנו מה התקלה?
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :דמגוגיה ונגד....
ניצה משה:

אני מעלה  22.2מי נגד? חי ,יגאל שמעון-

אמיר כוכבי:

יגאל חבל.

ניצה משה:

חיים שאבי-

מאיר חלוואני :בטח ,כי את יודעת שהם נגד.
ניצה משה:

חנוכה ,כנרת ,אופיר-

עדי ברמוחה :למה התחלת מהנגד ולא מי בעד?
מאיר חלוואני :אדוני סגן ראש העיר אולי תספרו לנו מה התקלה כבר?
עדי ברמוחה :מצביעים מי בעד ,מי נגד ומי נמנע .אומנם ראש העיר יכול לעשות הכול-
חיים שאבי:

מי בעד לאשר את הסעיף?

חי אדיב:

מי בעד לאשר את הסעיף?

ניצה משה:

מי בעד לאשר? מאיר-

חי אדיב:

 ,5 ,4 ,3 ,2 ,1הלאה .מי נגד?

עדי ברמוחה :מה זה  2 ,1זה שמי אתה יודע?
(מדברים יחד)
יגאל שמעון:

מאיר ,עדי ,נדב ,יעל ואמיר בעד.

ניצה משה:

נדב היה בעד ,יעל ואמיר.

חיים שאבי:

מי נגד?

ניצה משה:

נגד היו :חי ,יגאל ,חיים שאבי ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ואופיר טואיל ויואב-
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ניצה משה:

נמנע נוה.

יגאל שמעון:

א וקיי הסעיף בוטל.

הצבעה עלתבחינים נוספים בתחום הספורט ענפים אישיים:
 .3סעיף  22.2ענפים אישיים – ההצעה  -לאחר המילים "טניס שולחן"יבוא "טריאתלון".
הצבעה:
 5בעד  :מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 8נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב
רוזן ,אופיר טואיל.
 1נמנע :נוה גור
החלטה מס' :86/17
מועצת העירייה דוחה את הצעת התיקון בסעיף  ,22.2כך שלאחר המילים "טניס שולחן"
יבוא
"טריאתלון".
==============================================================
ירון סולברג :עכשיו רגע הסבר לגבי הסעיף הבא הרבה לחץ ,לא צריך להיות בלחץ-22.32 .
עדי ברמוחה :כל דבר יוצר פה אקסטזות אצל חיים.
ירון סולברג:

רגע ,מה שכתוב כרגע בתבחינים-

עדי ברמוחה :אז חיים שאבי נגד-
ירון סולברג :זה מועדון הספורט כדורעף כתוב :העמותה מפעילה  3כיתות ספורט ,כל כיתה 30,000
 ₪ 90,000 ₪ככה חיינו עם זה .התעוררה במהלך השנים האחרונות שאלה גם במועצת העיר אם
תפתחו פרוטוקולים ,וגם בדיון בוועדת המשנה העלה את זה חבר המועצה הררי שלא נמצא כאן כרגע,
ובאו ואמרו חברי הוועדה את הדבר הבא ,אני לא מדבר על סכומים אלא על העיקרון ,כי במקום 30,000
 ₪זה גם יכול להיות  ₪ 50,000לכל כיתה ,בסדר ,לא  ,₪ 50,000 ₪ 30,000העיקרון הוא אחר .אם
מדובר בפעילות ,חיים זה מתייחס למה שאתה אמרת ,אם מדובר בפעילות שהיא קשורה לבית הספר,
קשורה זה אומר גם אם היא אחרי צהריים ,אבל היא קשורה לבית הספר ,כלומר ההשתתפות בכיתות
הללו היא חובה ,ולכן גם כנראה קוראים לזה כיתות חובה ,אז תואיל העירייה לממן את הכיתות הללו
באיזה סכום שהיא תיבחר אתם תיבחרו ,ב ₪ 100,000 ₪ 50,000 ₪ 40,000 ₪ 30,000-לכיתה ,כי
מדובר בפעילות נקרא לה הממלכתית .לחילופין ,אם מדובר בפעילות שהיא חוג לגמרי ,חוג כדורעף
שהנוכחות של התלמידים שם היא לא חובה וזה חוג כמו כל חוג אחר ,אז לא צריך לקרוא לזה גם כיתות
ספורט ,כי זה לא קשור לכיתות ,זה חוג כדורעף .ואז לחוג כדורעף אין בעיה לתת מימון כמו שכתוב כאן
 ₪ 30,000או  ₪ 40,000או  ,₪ 50,000כי זה חוג ואז אין שום בעיה ,כל ההבחנה הגדולה שעלתה
בוועדת המשנה לתמיכות היה החידוד הזה ,האם הפעילות הזאת היא פעילות אינטגרלית חלק בלתי
נפרד מפעילות בית הספר ,ואז העירייה תממן את זה ישירות ,או לחילופין מדובר בפעילות שאין לה שום
קשר לבית הספר שום קשר ,והשתתפות הילדים בחוגים הללו היא לא חובה ,ואז זו פעילות וולונטרית ואז
אין שום בעיה להשאיר את הסעיף הזה ,ואפילו להוסיף  ₪ 40,000להוסיף  ₪ 50,000איזה סכום
שתמצאו לנכון ,זאת נקרא לזה הסוגיה במקרה הזה .עכשיו אפשר לפתח דיון ואתם תחליטו.
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חי אדיב:
כיתות ספורט-

רק לעדכן את כולם זה חינוך לא פורמלי ,זה אחרי שעות הלימודים ,אבל קוראים להן

חנה גולן:

זה משרד החינוך מממן.

חי אדיב:

אז אם בשביל ההבהרה המשפטית אז נקרא להם חוג ,חוג שנקראת כיתת ספורט.

ירון סולברג:

בעיניי זו לא הבהרה אני חייב לומר-

חי אדיב:

זה הבהרה של מנהלת האגף.

ירון סולברג :סליחה כתוב ,בימים האחרונים הייתה התכתבות ענפה עם המנכ"לית בעניין ואני כתבתי
באופן מאוד מפורש ,אפשר שמנהל בעירייה כולל מנהלת החינוך שאתה אומר יכתבו מסמך-
חי אדיב:

כתבו .כרגע מראים לי את זה.

ירון סולברג :בסדר ,אני יודע לקרוא ,בסדר אני יודע לקרוא ,אני גם חושב שאני מבין טקסט .לא כתוב
שמדובר בפעילות ממלכתית שחלק אינטגרלי בבית הספר ולא כתוב גם ההיפך שזה חוג פרטי לחלוטין.
מדוע? משום שכנראה ואני אומר ,כנראה שמדובר על מורכבות מסוימת שקיימת .אני לא יודע לומר
אותה ,אם יש מישהו שיודע לומר אותה-
חי אדיב:

יפה פה והיא תגיד

ירון סולברג:

על הכיפאק ,עד היום זה לא נכתב ,נכתב שזה בשעות אחר הצהריים-

חי אדיב:

על כיתות ספורט.

ירון סולברג:

בשעות אחר הצהריים זה עדיין לא אומר לי האם זה חלק מבית הספר-

נדב דואני:

אני רוצה שאלת הבהרה-

ירון סולברג:

כן או לא.

אני רוצה להבין רגע ,זה לא משנה אם ההתייחסות היא ככה או אחרת נכון שהיה
נדב דואני:
מהותית ,אבל ההתייחסות שלי טיפה שונה .מכיוון שמוגדר פה מועדון הספורט כדורעף ,ואין שם רק כיתת
של כדורעף יש גם מחול היה גם שחייה וזה ירד .יש כל שנה את הדילמה הזאת האם הכסף מגיע לכל
הילדים או מגיע רק לחלקם ,האם הוא מתקצב גם את הילדים של המחול או רק את הילדים של
הכדורעף .צריך לקבל תשובה אחת חדה וחד משמעית ,לדעת שהכסף הזה מתקצב את כל ילדי המגמה
ללא הבדל ,ולא יגידו למנהל עמותת הכדורעף שזה רק לילדים של הכדורעף והילדים של המחול צריכים
לקבל כסף ממקור תקציבי אחר .אם יש תשובה אני אשמח.
חי אדיב:

אבל רק רגע לפני זה ,יפה תתייחסי רק ליועץ המשפטי שדיבר על-

נדב דואני:

אבל אולי כדאי שמאיר יוסיף על זה ותקבלו תשובה מסודרת.
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חי אדיב:

על כיתת ספורט ,זה חלק ממערכת החינוך או מחוץ למערכת החינוך?

יפה עזרא:

חלק... ...

חי אדיב:

אבל היא לא בשעות הלימודים.

מאיר חלוואני :חד משמעית בשעות הלימודים ,הבת שלי למדה בראשונים ולמדה בשעות הלימודים
הממלכתיות ,לא אחר הצהריים ,גם אחר הצהריים.
איציק בן דור :כן ,אבל התמיכה לא מתקיימת על שעות הלימודים ,זה משרד החינוך נותן את השעות-
מאיר חלוואני :זאת אומרת על החלק שהוא לא-
איציק בן דור :התמיכה מתקיימת אחר הצהריים של ה 8-שעות שמתאמנים ביום א' ,אם אתה יודע,
שלישי וחמישי ,כל יום כזה מקבלים  4שעות יש לימודים-
חי אדיב:

בסוף יום הלימודים.

איציק בן דור :יש  8מאמנים ורכז.
נדב דואני:

גם מחול?

איציק בן דור :רגע ,מחול זה משהו אחר .והתמיכה הזאת של ה ₪ 30,000-שרוצים להעלות אותה ל-
 ₪ 40,000היא עבור המאמנים והרכז והביגוד וההסעות של התחרויות אחר הצהריים ,לא בשעות
הלימודים .שעות הלימודים מקבלים  5שעות לימודיות.
דוברת:

ממשרד החינוך.

נדב דואני:

מחול זה חלק מכיתת הספורט.

חיים שאבי:

מחול הוא לא כיתת ספורט.

נדב דואני:

הם חלק מכיתת הספורט...

איציק בן דור :לא ,היום הם כבר לא חלק מכיתת ספורט ,היום המחול הוא כמו מועדון בית ספרי-
נדב דואני:

מה היה בשנים עברו?

איציק בן דור :בשנים עברו היה חלק...
נדב דואני:

והם קיבלו חלק מהכסף?

איציק בן דור :כן .קיבלו הרבה ,הם קיבלו הכי הרבה מהכסף.
נדב דואני:

איך?
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איציק בן דור :כי שלושת המורים המורות למחול מקבלות  ₪ 320,000משכורות מעיריית הוד השרון
כל שנה ,זאת אומרת אחד הדברים שהרוויחו הכי הרבה זה המחול ,כי  ₪ 320,000משכורות מעירייה,
הן עובדות עירייה שלושתן ,עוברות מעיריית הוד השרון.
נדב דואני:

בכדורעף לא שילמתם לאף מאמן?

איציק בן דור :כן ,בכדורעף יש  ₪ 100,000זה הרכז והמורה לחינוך גופני-
נדב דואני:

חוץ מה?₪ 90,000-

איציק בן דור :חוץ מהתמיכה.
נדב דואני:

זה ה ₪ 190,000-כבר הגענו.

איציק בן דור :כן.
נדב דואני:

והם כמה קיבלו ?₪ 230,000

איציק בן דור.₪ 330,000 :
נדב דואני:

?₪ 330,000

איציק בן דור :כן .וזה משכורות רק ,זה לא בעיה לראות את זה .ולכן-
נדב דואני:

ביקשנו מזמן ולא הצגתם את זה.

איציק בן דור :לא ,אנחנו תמיד הצגנו.
נדב דואני:

אני זוכר ביקשתי ולא קיבלתי.

איציק בן דור :שנים רבות כבר המחול מקבל  3משכורות של  3מורות 20 ,שנה ומעלה.
חיים שאבי:

זה שנים ,שנים.

איציק בן דור :אם אתה רוצה אני אראה לך.
נדב דואני:

ומה עם השוטף של הכיתה? מה עם השוטף של הכיתה? אוטובוסים תלבושות-

איציק בן דור :זה הכסף של הילדים-
נדב דואני:

זה הכסף שהילדים משלמים בנוסף.

איציק בן דור :הילדים משלמים -₪ 200
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נדב דואני:

נכון.

איציק בן דור ₪ 200 :ומקבלים מה שהם צריכים את השעות את המחול את הסיום שנה תלבושות
הכול הם מקבלים.
נדב דואני:
יש שם חוב.

קרה מקרה שהיו צריכים לשלם עבור הפעלה של האולם בדרום השרון ונשארו בלי כסף,

איציק בן דור :השנה זה לא ייקרה-
נדב דואני:

מה קרה אפשר להסביר?

איציק בן דור :השנה זה לא ייקרה כי זה עבר אלינו.
נדב דואני:

מה עבר אליכם?

איציק בן דור :המחול...
נדב דואני:

למי זה לספורט או לחינוך?

איציק בן דור :זה הספורט דרך יחד עם  ...זה עבר הכסף.
(מדברים יחד)
איציק בן דור :אנחנו נדאג....בסדר? קיבלתם תשובה?
נדב דואני:

כן.

חיים שאבי:

מי בעד לבטל את הסעיף הזה? תצביעו בעד? מי בעד לבטל את הסעיף הזה?

ניצה משה:

מי בעד ביטול הסעיף  ?22.3.2מי בעד?

מאיר חלוואני :אז כן צריך לתמוך בהם אני לא מבין.
נדב דואני:

אז בוא נצביע נגד.

מאיר חלוואני :הצלחתם לבלבל אותנו חבר'ה .יושב פה ראש הרשות ואומר-
חיים שאבי:

אז מי בעד? אז אתה נגד לבטל.

מאיר חלוואני :הא אתה מתחיל עם הבעד פתאום?
חיים שאבי:

זה מה שהיא דרשה.

מאיר חלוואני :או קיי.
חיים שאבי:

מי בעד?
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חי אדיב:

חיים מה אתה מציע?

חיים שאבי:

אני מתנגד לבטל את הסעיף הזה.

חי אדיב:

להשאיר את הסעיף הזה.

חיים שאבי:

לא-

חי אדיב:

לבטל את הסעיף ,קדימה ,מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד לבטל את הסעיף?

יגאל שמעון:

לא ,מי בעד הסעיף-

נדב דואני:

מי בעד הסעיף .ניצה מי בעד סעיף  4לנספח.

חיים שאבי:

דקה רגע ,ההמלצה שהוגשה לכם זה לבטל את הסעיף הזה.

ניצה משה:

נכון.

חיים שאבי:

אז אני אומר מי בעד לבטל? מי נגד?

יגאל שמעון:

חיים לא ככה ,חיים .חיים יש סעיף ,מי בעד הסעיף נגד הסעיף שהוא...

חיים שאבי:

אז זה מה שאני אומר.
מה?

יגאל שמעון:
(מדברים יחד)
חיים תדבר בשפה ברורה ,אתה נגד הסעיף הזה? אתה נגד הסעיף הזה?
חי אדיב:
חיים שאבי:

אני נגד הסעיף.

ניצה משה:

אז אני מתחילה במי בעד הסעיף?

חי אדיב:

קדימה.

ניצה משה:

מי בעד סעיף  22.3.2ביטול הסעיף הזה? מי בעד ביטול הסעיף?

נדב דואני:

או קיי ,אין לך אף אחד.

ניצה משה:

אין אף אחד.

חיים שאבי:

מי נגד?
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ניצה משה:

מי נגד?

חיים שאבי:

זה מה שרציתי.

ניצה משה:

רגע ,מי נמנע?

מאיר חלוואני :אפילו חי התבלבל הוא לא יודע מה להצביע.
ניצה משה:

אף אחד לא נמנע?

חיים שאבי:

פה אחד נגד הסעיף הזה.

ניצה משה:

פה אחד נגד

 .4סעיף  22.3.2לתבחינים -מועדון ספורט כדורעף:
הצבעה:
בעד0 :
 14נגד (פה אחד) :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה,
תקוה גלם,
אופיר טואיל ,עדי ברמוחה ,נוה גור ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב
דואני.
החלטה מס' 87/17
מועצת העירייה דוחה את הצעת התיקון בסעיף  - 22.3.2ביטול סעיף כתות ספורט.

חיים שאבי:

אתה מבלבל אותם.

יגאל שמעון:

אתה מבלבל ,יש סעיף...

חיים שאבי:

אבל זה מה שהוצע.

יגאל שמעון:

לא ,אתה לא מדבר נכון .סעיף  4אתה נגדו או בעדו.

מאיר חלוואני :יגאל ,הוא חשב זה אל המעיין.
חנה גולן :ניצה צריכה לעלות את זה...
ניצה משה:

אני העליתי את זה בדיוק ....

יגאל שמעון:

אל תתייחסו למה שכתוב ,תתייחסו לסעיף.

ניצה משה :אני עוברת למספר  ,6לגבי סעיף  23ו 24-לתבחינים .הצעה לבטל את סעיף  23זה ביטול
 10%מסל התמיכות לענפים קבוצות ...שיינתנו בהתאם להמלצת רשות הספורט ,ולשנות את סעיף 24
101

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

כך שבמקום  20%מכספי התמיכות שיחולקו בחלוקה שווה בין כלל עמותות הספורט בענפים קבוצתיים
יבוא  .30%מי בעד סעיף  6כפי שהוצג פה עכשיו כפי שהקראתי? מי בעד? נדב ועדי .מי נגד? חי ,חיים,
יגאל ,חנוכה ,כנרת-
עדי ברמוחה :יופי יגאל שמעון הצבעת ל-
נוה גור....... :
ניצה משה :נוה ,סעיף  6בשינויים מדבר על ביטול סעיף  23בתבחינים ומשנה את סעיף  ,24כך
שבמקום  20%יהיה  ,30%מה אתם מצביעים?
יגאל שמעון:
נוה גור:
חיים שאבי:
נוה גור:
של הביטול-
חיים שאבי:
נוה גור:

אז היא שאלה מי בעד סעיף .6
אני מבקש לקבל הסבר על הסעיף ,זה מה שאני מבקש.
אני אסביר לך ,בוא אני אסביר לך.
בוא תסביר לי בבקשה ,אני מרגיש פה במבחן פסיכומטרי למה לבטל את הביטול
של האישור.
בבקשה תסביר לי מה אתה רוצה פה.

חיים שאבי:

אנחנו נסביר לך בפשטות.

אמיר כוכבי:

 ...זה לא אתה הגשת את זה.

חיים שאבי :לא ,לא אני הגשתי ,היה פה איזה רעיון ,אני לא יודע ממה הוא נובע ועל מה הוא מתבסס,
אולי נדב דואני יגיד לך מה הייתה המטרה שלו ,לשנות את התבחינים ,זה לא היה לא על דעת ועדת
ספורט ולא על דעת מנהל רשות הספורט ולא על דעתי-
עדי ברמוחה :זה עבר בפה אחד בוועדה.
נדב דואני:

 ...זה עבר בוועדת המשנה כולל יגאל הררי יו"ר.

עדי ברמוחה :וכולל יגאל שמעון שישב שם.
חיים שאבי:

אבל משנה לתמיכות זה לא התפקיד שלה ,אתם עוד פעם מבולבלים.

מאיר חלוואני :תקלה ,תקלה ,תגיד תקלה.
חיים שאבי:

הבנת? יש איזה צוות פה מיוחד שהוא חושב שהוא בא לשנות את העולם ,הבנת?

עדי ברמוחה :אז מי משנה את העולם? מי משנה את העולם?
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חיים שאבי:

אני אסביר לך מה-

עדי ברמוחה :לא ,לא ,תגיד לי-
מאיר חלוואני ... :את הסעיף.
חיים שאבי:
ספורט-

אם רוצים לשנות משהו אז מכבדים את האגף שמנהל את התחום הזה ,וזה היה בוועדת

עדי ברמוחה :הוא הוזמן ולא הגיע.
חיים שאבי:

תקשיבי רגע ,הוא הוזמן למה?

אמיר כוכבי:

לוועדת משנה.

חיים שאבי :ועדת משנה לתמיכות תקראי את החוק מה התפקיד שלה ,אתם כל פעם מבולבלים,
המשנה לתמיכות .המשנה לתמיכות התפקיד שלה לבחון את ההמלצה של הצוות המקצועי ,זה הכול לא
לשנות תבחינים.
עדי ברמוחה :חיים שאבי ,עייפת אותי ,עייפת אותי.
חיים שאבי:

אז את יכולה לצאת החוצה ,ושם הכול בסדר.

עדי ברמוחה .... :אני לא צריכה את רשותך.
חיים שאבי:

בקיצור תצביעי חבל על הזמן ,יאללה.

ניצה משה:

אני מעלה להצבעה-

עדי ברמוחה ... :גועל נפש ,הזלזול הזה...
ניצה משה:

מי בעד ההצעה...

אמיר כוכבי:

רגע ,אנחנו מבקשים הסבר-

מאיר חלוואני :הסבר ממי שעמד מאחורי ההצעה ,אני לא מבין את זה.
קודם כל אני רוצה להגיד שהסעיף הזה התקבל פה אחד בוועדת משנה לתמיכות .יש לי
נדב דואני:
מחלוקת איתך אגב איך ועדת משנה לתמיכות צריכה לעבוד-
חיים שאבי:

קראת את התפקיד שלה.

עדי ברמוחה :איזה דיבור.
נדב דואני:

תראה ,ההסבר הוא נורא פשוט ,מה שקרה במהלך השנים שה 10%-האלה הפכו להיות
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 10%שהם מעין צ'ופר ,שאדם אחד מחליט למי הוא רוצה לתת ,מי מצא חן בעיניו בשנה הזאתי ,וזה
ראש העירייה אגב ,והוא נותן  10%צ'ופר לעמותה-
חיים שאבי:

אבל הוא מחליט...

בסדר ,בסדר ,מה שהוא צריך להחליט הוא יחליט ,ומה שאנחנו צריכים להחליט אנחנו
נדב דואני:
נחליט .בסעיף הזה הוא תלוי בנו בחברי המועצה ,ולכן אני חושב שכדי לנהוג בשוויוניות כלפי העמותות
האחרות ,שיש פה עמותות שכולם עושות עבודה מצוינת ,גם בכדורגל וגם בכדורסל וגם בכדורעף ,כולם
עובדים נפלא ועושים עבודה ,ומגיעים להישגים מאוד יפים ,למרות שעוברים עליהם ימים מאוד מאוד
קשים על חלקן .חלקן מקצצים להם תקציב-
חיים שאבי:

אבל איפה הטענה אני לא מבין-

רגע חיים תן לי אני אסביר ,אני מוכן להסביר .ולכן כדי שהעמותה תוכל להיות מתוכננת
נדב דואני:
ולעבוד בצורה חכמה קדימה ,כי ה 10%-האלה מגיעים הרי בדקה ה ,90-פתאום אומרים אנחנו נצ'פר
אתכם ,ניתן לכם עוד צ'ופר ,ניתן לכם כסף  ,10%אני אומר למה? בואו ניתן לכולם באופן שווה ,יש לנו את
ה 30%-נחלק אותו כל עמותה תקבל  10%וקדימה ,רוצו קדימה תעבדו .תהיו מתוקצבים תהיו מסודרים,
לא מי שיימצא חן יקבל איזה מענק.
חיים שאבי:

אבל היה לזה היגיון ,היה לזה היגיון.

נדב דואני:

מה ההיגיון?

חיים שאבי :ההיגיון זה שבמידה שיש עמותה שהיא צריכה את התקציב הזה יותר מעמותה אחרת או,
נגיד סתם הכדורסל עלו לליגת העל ואתה רוצה כן לתת להם ,אז יש לך את האופציה ,אוקיי?
משה חנוכה :גם ההיגיון זה לקדם את תפיסת העולם ,זה לא בושה.
נדב דואני:

אבל זה בדיוק תפיסת העולם שלנו ,משה זה ההבדל.

חיים שאבי:

חוץ מזה מדובר על עמותות שהם תחרותיות-

נדב דואני:

נכון.

חיים שאבי :ויש קבוצה שעלתה מליגה ב' לליגה א' ,ויש קבוצה שמליגה לאומית שאולי תהיה בליגת
על ,ויש את הפריבילגיה הזו-
נדב דואני:

חיים אני מסכים-

חיים שאבי:

אני אגיד לך משהו דקה ,שהשנה זה חולק שווה ,אז מה הבעיה? כאילו מה לשנות?

נדב דואני:

ברגע שאתה נותן שוויוניות ונותן לכולם-

חי אדיב:

...
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רגע סליחה חי ,סליחה .ברגע שאתה נותן לכולם שוויוניות ואתה נותן לכל אחד שיש לו
נדב דואני:
יכולת לתכנן לטווח ארוך קדימה ,אני חושב שזה הרבה יותר תקין להתנהל כלפי העמותות ,מעבר לזה
חיים ,מעבר לזה חיים סליחה ,אני בטוח שאתה תסכים איתי שבתקציב צריך להעלות את סך התמיכות
הכולל ואת סך התמיכות של עמותות הספורט ,שלא יכולות להמשיך להתקיים על תקציבים שהם
מקבלות היום.
חיים שאבי:

זה לא אותו-

נדב דואני:

בשלב הבא בתקציב העירייה.

חיים שאבי :זה לא קשור ,זה לא קשור .בספורט ובטח בתחרותי ,יש לך את האופציה לתת למישהו
שאולי כן מגיע לו.
נדב דואני:

בסדר ,זאת תפיסה אחת וזאת תפיסה אחרת.

חי אדיב:

חיים בוא ,זה לא ייגמר הוויכוח הזה .כן רצית להגיד משהו עוד? נדב?

נדב דואני:

סליחה?

חי אדיב:

סיימת?

נדב דואני:

כן ,כן.

ניצה משה:

אנחנו היינו באמצע ההצבעה נכון?

חי אדיב:

טוב ,קדימה ניצה להצבעה.

ניצה משה :אוקיי ,אני שוב מעלה להצבעה .מי בעד ההצעה שהוגשה פה בסעיף  6לגבי סעיף  23ו-
 24כפי שהקראתי ,מי בעד? נדב.
יגאל שמעון:

נדב לבד.

נדב דואני:

עדי הייתה מקודם אבל היא יצאה.

חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה:

מי נגד? חי ,יגאל ,חיים שאבי ,חנוכה ,תקוה ,יואב ואופיר.

חי אדיב:

וכנרת.

ניצה משה:

כנרת אני לא רואה אותה.

חי אדיב:

היא פה מאחורי. ....

ניצה משה:

מי נמנע? יעל ,אמיר ,נוה ומאיר.
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קריטריונים בחלוקה לענפים קבוצתיים:
 .6הצבעה על סעיפים  23ו :24-ההצעה :לבטל את סעיף  23ולשנות את סעיף  24כך
שבמקום 20%
יבוא .30%
מי בעד ההצעה בסעיף ?23
הצבעה:
 7נגד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,יואב רוזן ,אופיר טואיל.
 1בעד :נדב דואני.
 4נמנע :נוה גור ,מאיר חלוואני אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
החלטה מס' 88/17
מועצת העירייה דוחה את הצעת התיקון סעיף  23לתבחינים.
(שינוי סעיף  24לא עמד להצבעה)
===========================================================
יגאל שמעון:

ההצעה לא עברה.

חיים שאבי:

ההצעה לא עברה.

ניצה משה :אני עוברת לסעיף הבא ,סעיף  26לתבחינים ,מספר  7שהוא סעיף  26לתבחינים .הסעיף
אומר ההצעה בתחום כדורסל במוסד  2ליגה לאומית לשנות כך שבמקום  120נקודות יבוא  200נקודות.
מאיר חלוואני :חיים ,אתה יכול להסביר לנו את זה או שלא היית שם?
חי אדיב:

איציק ,איציק ,תסביר אתה יותר-

איציק בן דור :אני ראיתי באמת שיש עיוות קל בניקוד בכדורסל ,שלחתי מכתב לוועדת התמיכות ,ליו"ר
ועדת התמיכות להעלות מ 120-נקודות לכדורסל שיהיה  150נקודות בליגה לאומית .היום כתוב 120
נקודות.
נדב דואני:

רשום .200

איציק בן דור :כן ,רשום  200זה טעות סופר ,כי המכתב שלי מדבר על -120
ירון סולברג:

אבל זה מה שהוחלט בוועדה זה לא טעות סופר...

איציק בן דור :לא ,תראה לי את המכתב שלי.
ירון סולברג:

המכתב שלך נדון בוועדה שהיה-

מאיר חלוואני :והוועדה החליטה .200
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איציק בן דור :איזה ועדה? עוד פעם המשנה?
ירון סולברג:

הוועדה-

איציק בן דור :לא ,אני רוצה איזה ועדה?
ירון סולברג:

הוועדה שהתכנסה לדון-

איציק בן דור :איזה ועדה התכנסה?
ירון סולברג:

הייתה ועדת תמיכות,

חי אדיב:

הוא שואל אם זה ...או ה-

ירון סולברג :אני מבין שהוא שואל זה אם ועדת תמיכות וועדת משנה ,כל מי שעניין אותו נושא
התמיכות הגיע לדיון .וההחלטה הייתה בסוף על  ,200שום טעות סופר אין פה ,אתם לשנות-
איציק בן דור :או קיי ,אז אני אמליץ עכשיו-
ירון סולברג:

הו יופי זה בסדר.

איציק בן דור :אני שלחתי מכתב המלצה שבכל זאת להעלות-
חי אדיב:

וכנראה זה לא התקבל.

איציק בן דור :כן .ביקשתי להעלות ,המלצתי להעלות את הניקוד לכדורסל מ 120-ל 150-נקודות ,כי אני
חושב שיש שם איזה עיוות מסוים ,אני חושב שמגיע לכדורסל את הנקודות ל.150-
נוה גור:

מה המשמעות של הנקודות האלה?

איציק בן דור :נקודות זה אם תיקח-
נוה גור:

מה ההבדל בין -200 120

איציק בן דור :קשה לי ,קשה לי להגיד לך בערך  ₪ 10,000בערך -₪ 5,000
חיים שאבי:

זה תלוי בסכום-

איציק בן דור :תלוי סכום.
נוה גור:
ירון סולברג:
נוה גור:

לא שאלתי מה-
התשובה היא שצריך לקחת את כל ה-
לא שאלתי מה המשמעות הכספית .אני לא שואל מה המשמעות הכספית של
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זה.
איציק בן דור :אז מה אתה שואל?
נוה גור:
ירון סולברג:

אני לא מבין בכלל מה המשמעות של הנקודות האלה שאתה-
אז כדי ל-

איציק בן דור :הנקודות האלה ככה :אנחנו נותנים ניקוד לכל עמותה ,מחברים את סך הניקוד מחלקים
את הכסף לנקודות ורואים כמה שווה כל נקודה ,ואז אתה מחלק את הכסף .אז אם מגיע לה  ,120נניח כל
נקודה  ,₪ 1,000היא תקבל  .₪ 120,000אם תיקח  150אז מגיע לה  ,₪ 150,000זה המשמעות.
ואתה מבקש עכשיו ביחס לכדורסל-

נוה גור:

איציק בן דור :אני מבקש להעלות רק לכדורסל מ 120-ל.150-
כי מה?

נוה גור:

איציק בן דור :כי אני חושב שיש עיוות ,כשאתה מסתכל על הטבלה ,אז אם תסתכל הטבלה טוב ,אני
השתכנעתי מראשי הכדורסל שבאו אליי והמלצתי-
חיים שאבי:

זה גם היה בוועדת ספורט ,אושר בוועדת ספורט.

איציק בן דור :זה גם אושר בוועדת הספורט.
מאיר חלוואני :אז עכשיו  200זה טוב ליהודים או לא אדוני?
איציק בן דור.150 :
מאיר חלוואני :אבל כתוב .200
איציק בן דור :זה טעות.
חיים שאבי:

ההמלצה שלנו היא .150

חי אדיב:

זה לא טעות ,זה מבחינתו זה טעות והוא חושב ש-

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

רגע ,אבל השאלה אם אפשר להצביע עכשיו על מה שהוא מבקש-
או זה או זה.
לא ,אבל אני יכול לשנות את המספר?

עדי ברמוחה :אין או זה או זה ,או מה שרשום פה או מה שהיה בעבר.
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ירון סולברג:
נוה גור:

א' כן ,אתה יכול לשנות את המספר.
 ...את ההצבעה.

ירון סולברג :אתה יכול לשנות את המספר ,מי שקבע את המספר יו"ר ועדת המשנה של תמיכות
שהוא לא נמצא כאן ,הוא בא ואמר היה דיון ,היה דיון על כל מיני שינויים זה לא רק זה ,פתאום התחיל
להתעורר ,היה דיון ארוך ,נמשך שעה ארוכה רק על שינוי הנקודות ועוד כל מיני מקומות בטבלה .בסוף
בסוף בסוף בסוף הוחלט לוותר על הכול ולהישאר רק עם זה ,רק עם הנקודה הזאת ,עכשיו שום דבר,
תראו יכולה להיות בעיה אם משנים את כל הנקודות באופן שיוצר עיוות קשה .אם לא נוצר עיוות קשה וזה
סכום של בין  120ל 150-וכו' ,זה בתחום שיקול הדעת אין פה שום דבר קדוש במספר הזה ,זה מה שאני
רוצה לומר.
נוה גור:
חי אדיב:

ירון מה שמבקש פה איציק-
 150במקום .200

 ...את זה ל .150-אז מה שאני מבקש ברמה התקינה ,אם רוצים להצביע עכשיו
נוה גור:
על  150זה צריך לעלות כהצעה שהיא שונה ממה...
ירון סולברג :הבנתי ,הבנתי ,נוה אני אומר ככה :אם ועדת התמיכות אישרה  200שזה שינוי יותר
קיצוני ,אז מבחינת קל וחומר שאפשר גם לאשר בניקוד  150ולא .200
נוה גור:

רק רציתי להבין שאנחנו-

מאיר חלוואני :אבל יכול להיות שוועדת התמיכות בחרה לתת יותר לכדורסל.
חיים שאבי:

...אנחנו נשאל את יגאל הררי.

ניצה משה:
חנה גולן:

או קיי ,אז אני מעלה להצבעה.
תעלי להצבעה עם התיקון.

נדב דואני:

אז תתקנו את זה-

חיים שאבי:

לא ,ל .150-איציק מנהל רשות הספורט ממליץ לשנות את זה במקום  120ל.150-

אמיר כוכבי:

אבל אין לזה משמעות באיזה ליגה?

איציק בן דור :יש בטח ,יש טבלה.
חיים שאבי:

לא ,אבל יש טבלה.

איציק בן דור :ליגה לאומית.
ניצה משה:

זה בליגה הלאומית.
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חיים שאבי:

זה ניקוד ,ניקוד יש לכל...

ניצה משה:

זה מספר  2בטבלה בעמוד .5

יגאל שמעון:

אתה בעד הסעיף הזה?

חיים שאבי:

אני בעד-

ניצה משה:

פה בסעיף הזה במקום -200

חיים שאבי:

לשנות במקום  200ל.150-

עדי ברמוחה :אם אנחנו משנים את זה אז אני מבקשת גם להוסיף את ההצעה של כנרת ובואו נעשה
את זה.
חיים שאבי:

אחרי זה נדבר עליה.

עדי ברמוחה :לא ,לא.
חיים שאבי:

את תצביעי נגד ,הכול בסדר.

עדי ברמוחה :לא ,לא ,אני רוצה שאם-
חיים שאבי:

לא שואלים אותך בכלל.

עדי ברמוחה :אם אנחנו-
אנחנו לא שואלים מה את רוצה בכלל ,את מבולבלת.

חיים שאבי:
(מדברים יחד)
חיים שאבי :במקום  120נקודות  150נקודות.
(מדברים יחד)
כמה שווה כל נקודה?
נדב דואני:
חיים שאבי:

זה תלוי בסכום-

נדב דואני:

היום הסכום הקיים כרגע ,כמה שווה כל-

חיים שאבי:

בערך ,בערך.

נדב דואני:

אתה נתת הדמיה.

נדב דואני:

לא ,רגע ,רגע ,שואלים שאלה.

איציק בן דור :קשה לדעת...
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נדב דואני:

בערך ,כמה שווה-

איציק בן דור :בערך אני אגיד לך-
ירון סולברג :קח ,קח את הסימולציה.
איציק בן דור.₪ 3,000 :
נדב דואני:

כל נקודה-

איציק בן דור :כל נקודה  ₪ 3,000כן.
נדב דואני:

ואתה מבקש לעלות להם לכמה? ל?150-

איציק בן דור :כן ,כאילו  30נקודות יותר.
נדב דואני:

 ₪ 90,000תוספת.

איציק בן דור :משהו כזה כן.
נדב דואני:

זה כמובן משתנה מכיוון שהפול גדל ,אז כל נקודה קצת פחות ,אז זה לא ...₪ 90,000

איציק בן דור :בדיוק.
ירון סולברג:

בערך כל נקודה שנה שעברה היה .₪ 1,800

נדב דואני:

לא ?₪ 3,000

ירון סולברג:

זה בסימולציה שלך.

חיים שאבי:

.₪ 1,800

נדב דואני:

אז כל הסיפור הוא כמה? כל הסיפור הוא-

איציק בן דור :כל הסיפור .₪ 60,000
נדב דואני:

?₪ 54,000

איציק בן דור :כן.
אז אני רוצה לשאול שאלה ,אני בעד תוספת ,נכון שזה לא בדיוק  ,₪ 54,000זה קצת ירד
נדב דואני:
כפול גדל ,מה לגבי דרישת תשלום שהם קיבלו על סך  ₪ 400,000לפי כמה חודשים ,לפני חצי שנה?
איציק בן דור :לא ,הם לא קיבלו דרישת תשלום.
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נדב דואני:

מה הם קיבלו?

איציק בן דור :הם משלמים עבור שימוש ב-
נדב דואני:

נכון.

איציק בן דור :באולמות ספורט.
נדב דואני:
חיים שאבי:

אבל זה סכום חריג.
 ...קבלת שבת.

נדב דואני:

חיים תכף נעשה קבלת שבת פה ,נו.

איציק בן דור :תשמע זה דיון גדול ,אבל זה חשוב.
איציק בן דור :אני אגיד לך על רגל אחת.
אבל זה בדיוק ,רגע סליחה ,כל נושא התמיכות יש תמיכה ישירה ותמיכה עקיפה ,אנחנו
נדב דואני:
מדברים כרגע על הישיר על  ,cash moneyאני שואל עכשיו על העקיף שהוא גם רלוונטי על הדיון פה,
רגע ניצה אי אפשר ככה אני מצטער ,לא יכול להיות שיש כזה רעש ,אל תכבדו אותי תכבדו את איציק,
בסדר?
איציק בן דור :ככה זה תראה ,אנחנו התחלנו לגבות כסף מלפני  5בערך על תמיכה עקיפה שזה שימוש
במתקני ספורט .בדקתי בכל הערים מסביב ,בעיר כמו כפר סבא משלמים על אולם ספורט ₪ 80
לעמותה ,אנחנו גובים -₪ 50
נדב דואני:

לשעה.

איציק בן דור :לשעה ,ל 45-דקות לפעמים או לשעה.
נדב דואני:

כן ,שעת אימון.

איציק בן דור :אנחנו גובים  ₪ 50לשעה .הכדורסל יש לו הרבה מאוד ילדים ,יש לו כמעט  1,000ילדים,
גובה את הכסף מההורים ,כשאנחנו בודקים את הכסף שהוא גובה הוא לא גובה פחות ,הוא גובה
לפעמים אפילו יותר ,ולכן אין שום סיבה שהוא לא ישלם את ה ₪ 50-לשעה ,אלא אם כן תבוא המועצה
פה ותחליט אחרת ,אני בטח ובטח לא מתנגד-
נדב דואני:

מתי זה השתנה?

איציק בן דור :אני צריך לעשות את התפקיד שלי ,יש לנו דו"ח שמאית ,איילת לרר לא פה חבל אבל היא
יזמה את זה ,והשמאות קובעת שעמותת הספורט תשלם על אולם כזה שמשתמשים בו עם מיזוג עם
ניקיון עם אב בית עם כל הפסיליטיז שיש שמה סך הכול  ₪ 50לשעה ,אבל זה כבר לא ברמה שלי אני
צריך לעשות את העבודה שלי.
נדב דואני:

אגב אם זו שמאית ,אז אנחנו לא יכולים לשנות את הסכום .אפשר אדוני היועץ המשפטי?
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חי אדיב:

אפשר להעלות אותו.

אם דו"ח שמאי ,לא ,אנחנו מעדיפים להוריד ,לא רוצים להעלות לעמותות הספורט חי ,כי
נדב דואני:
אנחנו בעד הספורט.
חי אדיב:

כולנו.

נדב דואני:

אבל עובדה כרגע רצית להעלות להם .הרי הם הגיעו אליך ,אמרו לך...

חי אדיב:

לא ,דיברת לתשלום לאחזקה-

נדב דואני:

אז אני שואל האם אנחנו יכולים להוריד?

חי אדיב:

תחזוקה אחזקה כל עמותה משלמת.

איציק בן דור :אני רוצה להגיד עוד משפט אז תרשה לי .זו עבירה לא לגבות ,אסור לא לגבות כי זה
תמיכה עקיפה  ...אי אפשר לתת בחינם.
בסדר ,שאלנו .אם אמרת שקבעו  ,₪ 50יש דו"ח שמאי שקבע  .₪ 50האם אנחנו יכולים
נדב דואני:
להחליט שבמקרה הזה אנחנו מחליטים שזה לא יעמוד על  ₪ 50אלא  ?₪ 40כחלק מניסיון לסייע.
ירון סולברג :אני לא יודע כל כך איך להשיב על השאלה משום שאני לא מבין את השאלה לעומק ,אני
מבין אותה אבל לא מבין אותה לעומק.
נדב דואני:

למה?

ירון סולברג :כי אם יש דו"ח שמאי ,לפי איך נחשב כמה שווה נכס? לפי דו"ח שמאי .אז מחלקת נכסים
הכינה דו"ח שמאי ,אתה בא ואומר בעצם אני רוצה את הדו"ח שמאי לגבי כל עמותות ,בוא נפחית אותם
ב .20%-נניח יש דו"ח שמאי  Xכל השווים לכולם .20%
נדב דואני:

אוקיי ,נגיד אתה אומר באופן שווה לכולם בלי לפגוע ,האם זה אפשרי או לא אפשרי?

ירון סולברג:

אני לא אמרתי ,אני הפוך אני לא אומר שלא-

נדב דואני:

שאלה אחת ,רגע ,שאלה אחת ,אני רוצה לשמוע ,אתה יודע תענה בסוף.

ירון סולברג :אני אומר שיש שמיכה שאתה מושך אותה לאיזה צד ,בסוף בסוף בסוף זו קופה ,הקופה
הזאת היא קופה סגורה שנתית .עכשיו אתה יכול להחליט שאתה נותן אותה בתמיכה ישירה ואתה נותן
אותה בתמיכה עקיפה ,על אף שחוזר מנכ"ל משרד הפנים אוסר לעשות תמיכה עקיפה ,אבל אי אפשר
להתמודד עם האיסור הזה אז אנחנו נותנים-
נדב דואני:

אבל היום אתה נותן להם.₪ 400,000 ...

ירון סולברג:

דקה אני יודע ,אבל כשאתה בא ואומר :רגע ,אני אוריד להם  ,20%זה כאילו אתה מושך
113

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

את השמיכה לצד השני ,מישהו יצטרך לכמת את הסכום הזה ולשים אותו בסעיף תקציבי במקום אחר.
נדב דואני:
זוכר-

מקודם דיברנו על נושא אחר ואמרת הערכת שמאי ,ואמרת ביקשנו הערכת שמאי ,לא

ירון סולברג:

ריאלית.

נדב דואני:

ריאלית.

ירון סולברג:

זה מה שאמרתי.

זה אומר המילה ריאלית זה אומר שאתה יכול ללכת איתה לקולה או לחומרה בהערכת
נדב דואני:
שמאי .לא בהערכת השמאי הזאת האם היא לחומרה-
ירון סולברג :לא ,גם פה ריאלית ,אנחנו בניגוד לרושם השמאים אנחנו מדגשים כשאנחנו מבקשים
שמאות אנחנו רוצים אותה מראש עם בשר ,ריאלית ולא לצורך מיקוח וניהול משא ומתן.
או קיי ,אז בבקשה לחדד את התשובה כי אני לא הבנתי ,האם באופן עקרוני ,עזוב עכשיו
נדב דואני:
שמיכה ,באופן עקרוני מועצת העיר יכולה להגיד :אני באופן גורף מחליטה להוריד ב 25%-את עלויות
השימוש במתקני הספורט.
ירון סולברג:

אז תן לי להקצין את השאלה שלך ברשותך-

נדב דואני:

תקצין .לא ,אל תיקח לחינם ,כי זה אסור ,זה אמרתם חד משמעית זה אסור.

ירון סולברג:
שזה-

לא ,אז  10%זה נהיה .רק שנייה יבואו ויגידו  10%רק לשלם מתוך ה .100%-אני חושב

נדב דואני:

משה ,מי שלא מקשיב ישאל שאלות אחר כך.

ירון סולברג :לא ,תראה אתה שואל האם יש סמכות ,יש סמכות .האם זה תקין ,אני לא בטוח ,צריך
לבחון את זה ,כי לבוא ולפתוח בצורה מוחלטת נראה לי כבעייתי.
מה זה בעייתי ,אתה יכול להגיד אני רוצה השנה נקודתית לעזור יותר והשנה אני חותך
נדב דואני:
ב 10%-ב 20%-נקודתית .איך אמרת השמיכה קצרה אין לי יכולת להגדיל את התקציב-
חי אדיב:

אני מסכם-

ירון סולברג:

רק משפט ,רק משפט ,רק משפט.

חי אדיב:

לא ניתן לקצץ ,לא ניתן לא מקבלים ולא מקובל.

נדב דואני:

אתה אומר אני לא רוצה-

ירון סולברג:

רק משפט-
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נדב דואני:

אמרת אני לא רוצה.

ירון סולברג :תודה לראש העיר ,כי בזמן שהוא דיבר הצלחתי לחשוב רגע .נדב ,תראה למה זה מעורר
בעיה ,כי בעצם אתה נותן את השימוש במבנים האלה בלי תבחינים .את הכסף הישיר-
נדב דואני:

למה בלי תבחינים?

ירון סולברג:

אני אסביר .את הכסף-

אמיר כוכבי:

אבל לחב"ד נותנים את זה בכלל בלי תבחינים.

ירון סולברג :נכון ,אוקיי אבל זה כבר מידתיות .את הכסף אתה נותן לפי תבחינים ,את השימוש
במבנים אתה לא נותן-
נדב דואני:

למה לפי מספר ילדים.

ירון סולברג :רק שנייה ,לא ,תן לי רגע להשלים שנייה .עמותת הכדורגל מקבלת שימוש בכדורגל
ועמותת הכדורסל משמשת ,והשוואיים של השימושים הללו הם לא זהים הם לא אחידים .הדרך לרפא זה
שהיא לא דרך מושלמת כי אנחנו לא מקיימים את הוראות חוזר המנכ"ל כמו שצריך ,היא לבוא ולהניח את
זה לפני המועצה בצורה שקופה ,ושתחליטו ותרימו את היד על זה .אבל נוצר פה חוסר איזון ,ואם אתה
פותר את כל השימושים ,נניח שלא ישלמו ,אז נוצר עיוות ,כי אז עמותות מקבלות בעצם תמיכה הרבה
יותר גדולה אחת מהשנייה ,כי הם לא משלמות בכלל על השימוש הזה ,אז תתקצב את זה בתקצוב
הישיר.
אבל החלוקה שלך את מתקני הספורט היא על פי הצרכים של אותן עמותות .אם יש
נדב דואני:
עמותה עם  1,000ילדים ,ואם יש עמותה אחרת עם  500ילדים ,אז הם מקבלים לפי מספר ילדים-
ירון סולברג:

לא ,לפי הצורך שלהם ,נדב...

נדב דואני:

אז יש קבוצה של  12שחקנים ,וקבוצה של  20שחקנים.

חי אדיב:

טוב ,קדימה רבותיי-

נדב דואני:

אבל זה מה שדיברנו על החיוב של ה.₪ 400,000-

חי אדיב:

התשובה היא לא .ירון ,נגמר הדיון-

נדב דואני:

לא נכון ,הוא לא אמר לא.

חי אדיב:

מבחינתי התשובה שלי לא.

נדב דואני:

הא מבחינתך אתה לא רוצה או קיי.

חי אדיב:

כפר סבא לוקחים  ₪ 80אנחנו  ,₪ 50יותר זול נקודה.
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נדב דואני:

אתה רוצה יותר?

חי אדיב:

קדימה מי בעד?

אמיר כוכבי:

הייתה אמירה של היועץ המשפטי שזה תמיכה על תמיכה...
חיים ,בעד או נגד? קדימה ניצה.

חי אדיב:
(מדברים יחד)
יגאל שמעון :חברים ,סעיף .7
חי אדיב:

מי בעד ?150

אמיר כוכבי ... :שעה מחויבת הרי בסכום מסוים לפי תחשיב שעשתה השמאית ,אז אפשר להתייחס
לזה מלכתחילה בתור סוג של תמיכה שאתה נותן-
ירון סולברג:

כן אבל הצוות המקצועי המליץ כל השנים לגבות סכום עבור השימוש-

אמיר כוכבי:

ההיפך אפילו שקל מול שקל העירייה זה יוצא יותר משתלם...

חי אדיב:

קדימה ,קדימה ,מי בעד?

חיים שאבי:

 ...אנחנו מציעים במקום  ,150 200מי בעד ?150

אמיר כוכבי:

אתה עוד לא ניצה ,כאילו צריך מזכירת מועצה כדי לקיים דיון.

יגאל שמעון :אני מבקש סעיף  7חברים ,אנחנו נשנה רק את המספר מ 200-ל ,150-אנחנו נצביע
בסעיף  7עם התיקון ,במקום  200יהיה רשום  ,150מי בעד בבקשה?
אמיר כוכבי:

למה במקום ?200

חנה גולן:

יגאל ,גם  120יהיה .150

חיים שאבי:

ההמלצה פה שאושרה הייתה .200

חנה גולן:

ובמקום  200גם יהיה-
לא ,במקום  120יהיה .150

יגאל שמעון:
(מדברים יחד)
במקום  .150 200קדימה מי בעד ההצעה ,מי בעד התיקון במקום -200
חי אדיב:
יגאל שמעון:

במקום  .150 ,200עוד פעם אני חוזר-

אמיר כוכבי:

אבל למה לא  200איציק?
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יגאל שמעון:

או קיי?

חי אדיב:

די נגמר הדיון.

יגאל שמעון:

מי בעד?

חי אדיב:

אני בעד לתקן את זה ל ,150-הלאה.

יגאל שמעון:

יגאל ,חי ,חיים ,משה ,כנרת ,תקוה ,אופיר-

חי אדיב:

לקבל את המלצת הצוות המקצועי.

יגאל שמעון:

נוה ,מאיר-

מאיר חלוואני ... :אל תגיד לי אני אוהב אותך היום ,כי אני לא אאמין לך.
יגאל שמעון:

עדי .מי נגד?

אמיר כוכבי:

אנחנו בעד .200

יגאל שמעון:

מי נגד?

אמיר כוכבי:

אנחנו לא מבינים למה אתם...

חי אדיב:

אתה נגד ההצעה ואתה בעד .200

יגאל שמעון:

שאלתי מי נגד?

חי אדיב:

אז הוא נגד.

יגאל שמעון:

מי בעד? אתה בעד?

אמיר כוכבי:

לא.

יגאל שמעון:

אז אתה נגד.

אמיר כוכבי:

לא.

חי אדיב:

נגד .150

יגאל שמעון:

מי נמנע?

אמיר כוכבי:

נמנע ,ואני מנמק ,כי אנחנו בעד .200

יגאל שמעון:

אמיר ויעל נמנעים.
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ניצה משה:

נדב מה הצבעת?
נדב בעד ,תודה ההצעה עברה עם התיקון שבמקום  200יהיה רשום .150

יגאל שמעון:
(מדברים יחד)
חיים שאבי :אני רוצה לחדד רגע דקה משהו .לנדב ועדי-
חי אדיב:

זה לא נגמר .תגיד מה שאתה רוצה ,אבל-

חיים שאבי:

תפקיד ועדת משנה לתמיכות ,פעם אחת ולתמיד-

חי אדיב:

המלצה.

חיים שאבי:

לא ,שפעם אחת ולתמיד יבינו מה זה ועדת משנה לתמיכות.

יגאל שמעון:

עכשיו זה לא ,עכשיו אמצע הדיון.

חיים שאבי:

לא ,אני אקריא להם.

ניצה משה:

תוציא להם מכתב.

יגאל שמעון:

סעיף  8חברים.

נדב דואני:

לא תקריא ,דווקא חשוב לשמוע.

אמיר כוכבי:

אבל תרשום שאתה מקריא את הסעיף הנכון.

חיים שאבי:

אל תדאג.

חי אדיב:

חיים ,תשלח להם את זה ב.SMS-

חיים שאבי:

האמת אתם לא שווים את זה אפילו.

ניצה משה:

אני עוברת לסעיף -8

חיים שאבי:

אתם לא שווים שאני אתאמץ.

אמיר כוכבי :זו ועדה כל כך חשובה הקמתם אותה כדי שתוכלו לשלוט בתבחינים ,ואז זה עבר מיגאל
למשה ליגאל השני-
חי אדיב:

קדימה.

אמיר כוכבי:
תעשה סדר.

תראה היא ...מה לעשות איתה ואז כשאתה רוצה להסכים עם התבחין ...למה שאבי
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מאיר חלוואני :אני מבקש לשאול שאלה.
אמיר כוכבי:

תעשה סדר חיים.

מאיר חלוואני :האם הסעיף הכתוב המסודר על  200לא חייב לבוא להצבעה לפני ה?150-
אמיר כוכבי:

כן ,לפני התיקון הזה.

מאיר חלוואני :עובדה שהוא מופיע חבר'ה בוועדת התבחינים ,אז אם אתם רוצים להצביע לפיו-
ניצה משה:

ככה היועץ המשפטי.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,אבל לתת הזדמנות ,יגאל למה כל הזמן להתנגד תגיד ,מה יש לך? כתוב
?200
חי אדיב:

אנחנו מתנגדים.

מאיר חלוואני :למען ההגינות-
חי אדיב:

התנגדנו.

מאיר חלוואני :היה צריך להציע-
אבל התנגדנו.

חי אדיב:
(מדברים יחד)
נעלה להצבעה בסדר עוד פעם.
חי אדיב:
חיים שאבי:

אתה צודק ,אתה צודק.

חי אדיב:

נעלה להצבעה ,נו די כבר באמת.

ניצה משה:

מי בעד?
רגע ,רגע ,אתם מצביעים על זה כ?200-

נוה גור:
חיים שאבי:

כן.

חי אדיב:

מי בעד-

מאיר חלוואני :רגע ,אתם מסכימים? אני לא מאמין.
חי אדיב:

מי בעד  ?200מי בעד ?200

ניצה משה:

מי בעד  200נקודות?
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עדי ברמוחה :רגע ניצה ,אם יש את הסעיף של ה 200-צריך את ההצבעה הקודמת לבטל ,כי יש לנו-
חי אדיב:

חכי רגע ,בואי נגמור את זה .מי בעד  ?200מי בעד ?200

ניצה משה:

מי בעד  ?200מי בעד ?200

חי אדיב:

מי בעד ?200

ניצה משה:

מאיר ,עדי ,נוה-

אמיר כוכבי:

מה זה מי בעד  ,200ככה את מקריאה את הסעיף?

ניצה משה:
בעד?

מי בעד בתחום כדורסל במס"ד  2לשנות כך שבמקום  120נקודות יבוא  200נקודות ,מי

חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה:

מאיר ,עדי ,נדב ,יעל ואמיר .מי נגד ותיקון ל?150-

מאיר חלוואני :לא ,לא נכון.
יגאל שמעון:

מי נגד ?200

מאיר חלוואני :הצבעה נוספת...
חי אדיב:

אנחנו נגד הלאה.

ניצה משה:

מי נגד? חי ,יגאל ,חיים שאבי ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ואופיר.

יגאל שמעון:

ההצעה לא אושרה.

ניצה משה:

מי נמנע? כי נוה לא ראיתי אותו מצביע?

חי אדיב:

מי נמנע?

ניצה משה:

נוה.

 .7הצבעה על סעיף  26לתבחינים  :ההצעה – בתחום כדוסל במס"ד ( 2ליגה לאומית) לשנות
כך
שבמקום " "120נקודות יבוא " "200נקודות.
**לטענת מנהל רשות הספורט מר יצחק בן דור " "200נקודות זו טעות וצריך להיות
" "150נקודות.
הצבעה על " "150נקודות:
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 10בעד :חי אדיב ,יגאל שמעון ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל,
נוה גור,
מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה נדב דואני.
 2נמנעים :אמיר כוכבי ויעל ברזילי.
מי בעד התיקון ל "200"-נקודות?
 5בעד  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי.
 7נגד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת אלישע כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם,
אופיר טואיל.
 1נמנע :נדב דואני
החלטה מס' :89/17
מועצת העירייה מאשרת בתחום כדורסל במס"ד ( 2ליגה לאומית) לשנות כך שבמקום
" "120נקודות יבוא " "150נקודות.
===========================================================
חי אדיב:

סעיף הבא-

חי אדיב:

הצבענו על זה כבר.

ירון סולברג:

לא ,הצביעו כבר ,תעברי ל.8-

חי אדיב:

תעלי ל.8-

אמיר כוכבי:

לא צריך לקבל אישור להעלות סעיף נוסף?
זה האישור.

חי אדיב:
(מדברים יחד)
ניצה ,ניצה ,לשדר  8 .8קדימה.
חי אדיב:
ניצה משה:

 8סעיף  35לתבחינים הצעת תיקון הגהה במקום על יבוא עד.

אמיר כוכבי:

את צריכה לקבל אישור להעלות סעיף-

חי אדיב:

תתמקדי ל 8-ולא להקשיב לאף אחד .קדימה .ניצה-

ניצה משה:

הקראתי.
קדימה ,מי בעד? מי בעד?

חי אדיב:
מדברים יחד)
ניצה משה :אבל הם הצביעו על ה.150-
מאיר חלוואני :הם הצביעו על ה.150-
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אם יש סעיף על  150אני מבקש להעלות ,סליחה זה סעיף חדש .אני מבקש להעלות כמו
נדב דואני:
כן בקשה בסעיף - 26
חי אדיב:

סעיף  8מי בעד מי נגד?

נדב דואני:

סליחה רגע ,חי ,חי סליחה ,רגע תן לי משפט.

חי אדיב:

הצביעו נקודה .לא רוצים את זה אמרתי די!

נדב דואני:

אני מבקש-

חי אדיב:

אני מבקש סעיף  ,8מי בעד סעיף  ?8מי בעד סעיף  8סעיף  ?35שאלתי מי בעד?

נדב דואני:

אתה לא יכול בצורה הזו .יפסלו לך את הדיון.

חי אדיב:

בבקשה ,חיים להרים יד מי בעד? מי בעד? מי בעד? מי בעד נקודה.

מאיר חלוואני :אני לא מבין אותו.
חי אדיב:

סעיף -8

מאיר חלוואני :אני לא מבין ,על מה אתה מצביע?
חי אדיב:

סעיף  8סעיף -35

מאיר חלוואני :תסבירו לנו את זה.
לתבחינים ,תקריאי את זה עוד פעם ,כי הם אומרים שהם לא קראו ,אז תקריאי להם עוד
חי אדיב:
פעם .סעיף  8תקריאי-
נדב דואני:

סליחה ,סליחה.

חי אדיב:

לא ,אין סליחה ,די! קדימה.

נדב דואני:

ניצה ,ניצה-

חי אדיב:

ניצה לא להקשיב להקריא.

ניצה משה:

אני הקראתי מי בעד ,כבר הצביעו ,מי נגד?

חי אדיב:

מי נגד? מי נגד סעיף ?35

ניצה משה:

על תיקון הגהה.

נדב דואני:

רגע ,לא ,לא ,לא.
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מאיר חלוואני :לא ,אני רוצה שתסבירו לי אותו ,אני לא מבין ,לא קורא עברית.
חי אדיב:

אז בבקשה ,מי יכול להסביר? על תיקון הגהה.

מאיר חלוואני :לא מבין ,לא מבין.
חי אדיב:

אנחנו הבנו והצבענו בעד .מי נגד?

רגע חי ,לפני שמצביעים אני רוצה להגיד משהו .אם העליתם סעיף של  150נקודות שהוא
נדב דואני:
בסדר ,אני מבקש באותו סעיף  26להעלות לכדורגל בליגת העל ל 390-מ ,360-אני מבקש להצביע על
זה.
חי אדיב:

אנחנו נגד.

נדב דואני:

אין בעיה ,אבל תעלה את זה להצבעה.

חי אדיב:

הלאה ,עוד מעט-

נדב דואני:

רגע ,לא ,לא ,לא-

חי אדיב:

קודם כל נגמור את הסעיף הזה.

נדב דואני:

לא ,זה באותו סעיף.

חי אדיב:

אתה לא מנהל את הישיבה ,זה הכול.

נדב דואני:

אתה לא יכול.

חי אדיב:

אתה לא מנהל .ניצה ,ניצה ,מי נגד?

ניצה משה:

מי נגד?

חי אדיב:

אף אחד לא מצביע? אז כולם נמנעים קדימה .תרשמי את השמות שנמנעים.

ניצה משה:

מי נגד-

חי אדיב:

אף אחד לא מצביע .מי נמנע?

נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי סליחה-

חי אדיב:

ניצה את לא מקשיבה-

ניצה משה:

הם רוצים דיון.
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חי אדיב:

לא מעניין מה הם רוצים ,מעניין מה אני אומר לך .תרשמי שהם לא מצביעים והם נמנעים.

נדב דואני:

אדוני היועץ המשפטי-

תרשמי שכל האופוזיציה נמנעים ,תרשמי .נוה גור ,דואני ,עדי ,נדב ,יעל וכוכבי ,כולם
חי אדיב:
נמנעים לא מצביעים קדימה לנושא הבא ,קדימה.
הצבעה על תבחינים לחלוקה לענפי ספורט אישיים:
 .8סעיף  35לתבחינים – הצעה :תיקון הגהה – במקום "על יבוא" עד".
הצעה :במקום "וזאת עד לסכום של  50,000ש"ח בשנה" ,יבוא
וזאת עד
לסכום של  ₪ 120,000בשנה".
הצבעה:
 7בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר טואיל ,עדי
ברמוחה.
נגד :אין
 5נמנעו  :נוה גור ,מאיר חלוואני ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
החלטה מס' :90/17
מועצת העירייה מאשרת את התיקון בכך סעיף  35לתבחינים כך שבמקום "וזאת עד לסכום
של  50,000ש"ח בשנה" ,יבוא וזאת עד לסכום של  ₪ 120,000בשנה".
===========================================================
ניצה משה:

הנושא הבא אני רק מקריאה-

נדב דואני:

ניצה-

ניצה משה:

ראש העירייה מנהל...

חי אדיב:

סעיף  45א' להקריא.

ניצה משה:

אני מקריאה-

חי אדיב:

תסתכלי על הכתוב ותקריאי.

ניצה משה :סעיף  45א' לתבחינים ,תנועת נוער שתוכיח בפני ועדת התמיכות כי היא מפעילה
ומשקמת בעיר הוד השרון ש"ש ,תהיה זכאית לקבל תמיכה ,אני רק מקריאה-
אמיר כוכבי:

ניצה ,את לא יכולה רק להקריא-

ניצה משה :לפי המפתח הבא  ₪ 12,500בגין כל מתנדב מתנדבת ש"ש ובסך הכול תינתן תמיכה עד
 6מתנדבי ש"ש.
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חי אדיב:

תודה רבה ,מי בעד? מי בעד?

ניצה משה:

חי ,יגאל ,חיים ,חנוכה ,תקוה ,אופיר-

מאיר חלוואני :אבל ...תספר לנו על הש"ש.
חי אדיב:

תודה .מאיר ,מה יש לך להגיד ,תדבר אל תפריע רק לדבר-

ניצה משה:

מי נגד?

חי אדיב:

אני נותן לך זכות לדבר ,נוה גור מה אתה רוצה?

נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

זה הדיון התרבותי שדיברנו בתחילת הדיון-
אבל אי אפשר ,אי אפשר-
רגע שנייה בוא-

מאיר חלוואני :זה לא מכובד שאמרת-
נוה גור:

קח שנייה אוויר.

מאיר חלוואני :תן לנו הזדמנות.
איך אנחנו נראים ,אנחנו עוסקים עכשיו בעמותות? לא מבין למה אנחנו צועקים
נוה גור:
פה וצורחים ,כל מה שמבקשים פה חברי המועצה וזה זכות בסיסית כנציגי ציבור זה לדון בכל סעיף וסעיף
ולהבין על מה מצביעים ,מותר לשאול שאלות ,מותר זה ,למה אתה-
חי אדיב:

עד כאן אני מסכים איתך.

יופי ,אז בבקשה בוא נחזור לדיון הנעים שהיה לפני  4שעות ,אם יש פה שאלות
נוה גור:
שרוצים ,זה הרי לא חוקי בעליל-
חי אדיב:

 ...הנושאים שנדב ביקש נרשום בצד ,נגמור את הדיון ונחזור לשאלה שלו...

מאיר חלוואני :אבל עוד לא הצבענו על סעיף .8
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:
נוה גור:

בינתיים אנחנו בסעיף-
אל תדלג סתם על-...
אני לא מדלג אנחנו נחזור.
בלי שתהיה לנו זכות לדון בה.
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חי אדיב:

סעיף  45א' אני מבקש-

מאיר חלוואני :לא ,אבל סעיף  8עוד לא הצבענו עליו.
חי אדיב:

סעיף  45נקרא על ידי ניצה מזכירת המועצה ,מי-
רגע ,על איזה סעיף אתה רוצה להצביע?

נוה גור:
חי אדיב:

בעד הצביעו ,נגד-

ניצה משה:

 45א' לתבחינים.

חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה:

אני קמה מפה והולכת-

חי אדיב:

את לא צריכה להתווכח-

ניצה משה:

אי אפשר.

חי אדיב:

כרגע הקראת את הכול ולחכות .מי נגד?

מאיר חלוואני :אפשר בבקשה רק-
חי אדיב:

מי נגד הנוער העובד מתנועות הנוער?

אמיר כוכבי:

סעיף  ₪ 70,000 8העברתם ככה בלי להגיד אפילו מה זה-

חי אדיב:

אז תסביר בבקשה-

אמיר כוכבי:

מה זה סעיף ?8

חי אדיב:

מי צריך להסביר פה ,סעיף .8

אמיר כוכבי:

מה זה סעיף  ,8על מה הצבעתם?  ₪ 70,000כאילו זה...

חי אדיב:

מנכ"לית תסבירי את הסעיף הזה.

ניצה משה:

דקה ...,רצה בחזרה בטח בספורט.

חי אדיב:

חיימקה-

חיים שאבי:

לא ,אבל עושים טעות פה.

חי אדיב:

על ?9
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חיים שאבי:

על .8

חי אדיב:

 8כבר היה.

חיים שאבי:

לא ,לא היה.

חי אדיב:

הצבענו.

???:

הצבענו על .8

חי אדיב:

הצבענו נקודה ,הלאה .מי בעד?

מאיר חלוואני :חי-
חי אדיב:

אחרי זה ,כל דיון אחר כך נעשה.

מאיר חלוואני :אתה טועה לא הצבענו ,לא הצבענו.
אמיר כוכבי:

מה חיים מה קורה? מה?

חיים שאבי:

 ...₪ 70,000מפה לפה
מה קרה? קמת פתאום ושמת לב שמי שמוביל אותך מוביל אותך לצוק? מה?

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
אבל אי אפשר לעצור...
חי אדיב:
אמיר כוכבי:

לאן הוא זורק אותך .אי אפשר לעצור ,קדימה סעיף .9

ניצה משה:

סעיף -9

חי אדיב:

 9להקריא.

אמיר כוכבי:

קדימה.

ניצה משה:

הקראתי.

חי אדיב:

מי נגד?

ניצה משה:

הקראתי את סעיף .9

רגע סליחה שנייה ,יש פה בסעיף  9ו ,10-יש פה עניין מהותי ,אני רוצה רגע להתייחס
נדב דואני:
לשניהם ביחד ,בסדר? תראו ,סעיף  9זה סעיף שהצעתי ,שאומר שכל תנועת נוער בעיר שמפעילה ש"ש
פה שנת שירות תוכל לקבל מימון .כלומר מי שיש לה עד  6ש"ש ,תוכל לקבל  ₪ 12,500עבור כל אחד.
סעיף  ,10שזה הסעיף שביקשתי לשנות שהוא נשאר פה כמו שהוא ,אומר שרק תנועה שיש לה  6תוכל
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לקבל תמיכה .עכשיו אם אתה רוצה לעודד ,ואתה רוצה לעודד ,אני לא אומר את זה בציניות ,שהצופים
יהיה להם פה ש"ש ,ואתה רוצה לעודד שלבני עקיבא יהיה ש"ש ,זה חלק מתפיסת עולם שכולנו מסכימים
עליה .אז אני חושב שסעיף  9הוא הרבה יותר נכון ,כי הוא אומר :אם אתה נוער העובד יש לך  ,6תקבל
סכום גבוה .אבל אם אתה צופים ואתה אומר :אני רוצה להכניס לפה  3 ,2אני גם אקבל מימון .סעיף 10
לא מאפשר מימון ,הוא אומר חייבים להיות .6
ירון סולברג:

לא ,מה פתאום.

נדב דואני:

בטח.

ירון סולברג:

מה פתאום נדב-

חי אדיב:

איפה קראת את זה?

נדב דואני:

כי היא מפעילה-

ירון סולברג:

סעיף  9אומר-

נדב דואני:

היא מפעילה ומשכנת בעיר-

ירון סולברג:

 ...עד  6מתנדבים.

נדב דואני:

לא רשום עד .כמפעילה ומשכנת בעיר הוד השרון  6ש"ש.

ירון סולברג:

אני לא יודע במה אתה מסתכל.

ניצה משה:

ב.10-

נדב דואני:

סעיף .10

ירון סולברג:

אבל אנחנו ב 9-עכשיו.

נדב דואני:

אבל רגע ,ביקשתי להתייחס ל-9-

ניצה משה:

הוא קושר את זה.

נדב דואני:

ו-10-

ניצה משה:

ביחד.

ביקשתי להתייחס על  9ו 10-כמקשה אחת .אני הצעתי בוועדת המשנה לתמיכות את
נדב דואני:
סעיף  9סעיף  10זה הסעיף ...אני מבקש שחברי המועצה יצביעו ,שהם יסתכלו על זה כמקשה אחת,
כשהם בוחרים בין זו לבין זו ,זה הכול .ברגע שאתה מצביע על  9אתה אומר כל תנועת נוער שתחזיק
אפילו  1תקבל ממני מימון ,והסעיף האחרון אומר רק .6
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חי אדיב:

אין לי בעיה ,מה אתה מציע? איפה חנוכה?

ירון סולברג:

סליחה הערה ,נדב הערה במקום-

נדב דואני:

נגיד הם 7 ...אני מממן .6

חי אדיב:

אתה מחזיק תיק.

ירון סולברג:

נדב הערה במקום 9 .ו-10-

נדב דואני:

אז לא מממן כל אחד ב ₪ 12,500-אתה מממן רק ...6

ירון סולברג:

בדיוק ,זה הולך  2אופציות :אחת זה שבודקים לפי מספר ה-ש"ש ,כל ש"ש "שווה"-

נדב דואני:

.₪ 12,500

ירון סולברג:

 ₪ 12,500עד  ,6זה סעיף .9

נדב דואני:

נכון.

ירון סולברג:
.₪

וסעיף  10בא ואומר אם יש אחת שמפעילה  6ש"ש היא תהיה זכאית לסכום של 50,000

נדב דואני:

נכון ,אם היא מפעילה  3היא לא תקבל כלום.

ירון סולברג:

נכון.

נדב דואני:

או קיי ,אז זהו היה חשוב לי להסביר את זה לפני-

ירון סולברג:

נכון הערה-

נדב דואני:

כי זה  2סעיפים עם תפיסת עולם-
לכן ההערה במקום.

ירון סולברג:
(מדברים יחד)
נכון ,כי הצופים היום אין לה תקצוב ,היא אומרת אתה יודע מה אני אתן  1אני אתן  2וגם
נדב דואני:
אקבל מימון.
ירון סולברג:

ההערה במקום ולכן  9ו ,10-אדוני ראש העיר-

חי אדיב:

כן.

ירון סולברג 9 :ו ,10-הנה זה גם חוסך זמן מעמידים אחת נגד השנייה .תעמידו מי בעד  9ומי בעד 10
וככה זה יהיה ברור .ניצה הבנו?
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ניצה משה:

כן.

ירון סולברג:
 2חלופות-

אז עכשיו מעמידים להצבעה ,ניצה הנה אני מנסח ,מעמידים להצבעה את סעיפים  9ו10-

חי אדיב:

ביחד.

ירון סולברג :כן 45 .א' לתבחינים ,נצביע מי בעד סעיף  9ומי בעד סעיף  ,10לא יהיה נגד יהיה נמנע
בסוף מי שירצה להימנע זה בסדר ,אוקיי? זה סדר ההצבעה תגידי מי בעד  9אחרי זה מי בעד .10
(מדברים יחד)
ירון סולברג :ניצה את יכולה להעלות להצבעה?
ניצה משה:

אני יכולה להעלות ,כן .מי בעד סעיף-

ירון סולברג:

מי בעד סעיף  9ניצה-

ניצה משה:

תבחינים.

ירון סולברג:

ואחר כך מי בעד סעיף .10

ניצה משה:

מי בעד סעיף  ?9מי בעד סעיף ?9

יגאל שמעון:

חברים סעיף  9מי בעד?

ניצה משה:

יגאל ,שאבי-

יגאל שמעון:

פה אחד אמיר?

אמיר כוכבי:

רגע ,תשאלו.

יגאל שמעון:

נו ,פה אחד ,תודה פה אחד.

הצבעה תבחינים לחלוקת התמיכות לתנועות הנוער
**סעיפים  9ו 10-עלו להצבעה אחד מול השני:
 .9סעיף 45א' לתבחינים – הצעה  " -תנועת נוער שתוכיח בפני וועדת התמיכות ,כי היא
מפעילה
ומשכנת בעיר הוד השרון ש"ש (מתנדבי/ות שנת
שרות) ,תהיה
זכאית לקבל תמיכה לפי המפתח הבא₪ 12,500 :
בגין כל מתנדב/ת
ש"ש ,ובך הכל תינתן תמיכה עד  6מתנדבי/ות
ש"ש.
הצבעה על סעיף :9
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 12בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל ,עדי
ברמוחה ,נוה גור ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
החלטה מס' :91/17
מועצת העירייה מאשרת " :תנועת נוער שתוכיח בפני וועדת התמיכות ,כי היא מפעילה
ומשכנת בעיר הוד השרון ש"ש (מתנדבי/ות שנת שרות) ,תהיה זכאית לקבל תמיכה לפי
המפתח
הבא ₪ 12,500 :בגין כל מתנדב/ת ש"ש ,ובך הכל תינתן תמיכה עד  6מתנדבי/ות ש"ש.
===========================================================

ירון סולברג:

מי בעד סעיף  10עכשיו.

יגאל שמעון:

מי בעד סעיף ( ?10אף אחד לא מצביע)

חנה גולן:

לא ,אז אם זה פה אחד אז סעיף  10מתייתר.

ירון סולברג:

לא ,אני לא אמרתי שסעיף  10מתייתר ,אני אמרתי לעשות הצבעה מי בעד סעיף .10

ניצה משה:

אף אחד לא הצביע.

ירון סולברג:

אז תגידי ,אף אחד אפס תודה זה הכול.

 . 10סעיף 45א לתבחינים עמד להצבעה מול סעיף 9
הצבעה:
מי בעד סעיף  :10אין מצביעים (.)0
===========================================================
חיים שאבי:
בלי כלום.

דקה ,דקה ,אמיר אמר פה דברים חמורים לקחתם  ₪ 70,000בלי להסביר ,בלי להגיד,

אמיר כוכבי :כן ,אבל אתה לא יכול לעשות מה שאתה עושה עכשיו ,כי אז אתה מתקן משהו לא נכון
במשהו לא נכון אחר ,אתה לא יכול לחזור-
חיים שאבי:

מה הצבעת בסעיף ?8

אמיר כוכבי:

אני נמנעתי ,אתה יכול להמשיך.

חיים שאבי:

אוקיי מעולה.

ניצה משה:

טוב-
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חיים שאבי:

רק שתדע שזה אתה אמרת.

חנה גולן:

סעיף .11

ניצה משה :אני עוברת לסעיף  11אחרון .פרק ג'  5לסעיף  60לתבחינים .הצעה :בכותרת הפרק
בנוסף למילים בתי ספר יבוא גם גני ילדים ויתווסף סעיף חדש מספר  60עמותה שמפעילה גן ילדים
במסגרת המסלול המוכר שאינו רשמי לגילאי  4 ,3ו 5-תהיה זכאית לקבל תמיכה לפי מפתח של 1,000
 ₪בגין כל ילד וילדה שנמצא במסגרת החינוכית הנ"ל ומתגורר בהוד השרון.
יגאל שמעון:

מה הבעיה עם ?11

נדב דואני:

אני רוצה להבין ,אופיר זה שלך מה עומד מאחורי זה?

אופיר טואיל :עומד מאחורי זה-
אמיר כוכבי:

הרצון לתת תמיכות לאותן עמותות ב 2-כובעים.

אופיר טואיל :זה לא נכון.
אמיר כוכבי:

אבל כשאופיר עושה את זה זה בסדר ,זה מקובל ,חנוכה מעודד את זה.

אופיר טואיל :בוא אני אסביר לך ,בוא אני אסביר לך.
אמיר כוכבי:

 ...כמה אפיקים מרוב אפיקים...

אופיר טואיל :בדיוק צריך לדעת איך לעשות.
אמיר כוכבי:

-14 ,13 ,12 ...

אופיר טואיל :אתה היית סגן שנתיים וחצי היה לך הרבה אפיקים.
אמיר כוכבי:

איזה אפיקים וי וי.

אופיר טואיל :הרבה צינורות.
אמיר כוכבי:

שנה פחות  7ימים ,זה שאתה ממציא  fake newsתוודא שלא שולטים פה.

אופיר טואיל :הא שנה ו-
אמיר כוכבי:

שנה פחות  7ימים.

אופיר טואיל :טוב בכל מקרה כחלק מפיתוח החינוך ,לא משנה לא מקשיבים.
אמיר כוכבי:

לא ,לא ,למה-
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אופיר טואיל :לא ,לא מקשיבים החבר'ה.
אמיר כוכבי:

אנחנו מקשיבים.

חי אדיב:

אופיר ,זה שלך?

אופיר טואיל :כן ,כן ,לאשר.
יגאל שמעון:

מי בעד סעיף ?11

חי אדיב:

מי בעד?

אמיר כוכבי:
חיים שאבי:

סליחה הוא ביקש הסבר .ביקש הסבר הוא לא התחיל-
פה טחד.

יגאל שמעון:

אז תנו לו לדבר.

אמיר כוכבי:

הוא לא דיבר.

יגאל שמעון :אני אומר ,כחלק מפיתוח החינוך הדתי אנחנו מתחילים ,הורדנו את כל הנסיעות את כל
היציאות של כל תלמידי החינוך החרדי מחוץ להוד השרון החזרנו אותם להוד השרון-
אמיר כוכבי:

הורדת את כל ההוצאות-

אופיר טואיל :כן ,כן ,הוצאות של כל הנסיעות ,נכון ,נכון ,המון נסיעות.
אמיר כוכבי:

לא ,אמרת הכול .זה הכול או המון?

אופיר טואיל :נו-
אמיר כוכבי:

לא ,רוצה לדעת.

אופיר טואיל :היו גנים ,אז אני אסביר לך ,היו גנים חרדיים שלמדו מחוץ להוד השרון ,כבר  10שנים 15
שנים ,ביטלנו את כל הנסיעות הבאנו את כולם לפה להוד השרון ,אז כחלק מהפיתוח ועזרה לעמותות
ומוכר שאינו רשמי ,אז אנחנו רוצים לעודד אותם להיות בהוד השרון ונותנים להם תמיכה על כל ילד.
רגע שאלה ,האם היום ,יש לנו פה הרבה חברי מועצה עם ילדים קטנים בבית .הגן שלהם
נדב דואני:
החליט לשנות את עצמו ולהיות עמותה ,ומוכר שאינו רשמי ,גם יקבל תקצוב? אתם מבינים איזה פתח
אתם פותחים פה? שכל ארגון פרטי יוכל לקבל תקציב מהעירייה ,חבר'ה זה לא נורמלי .ואתם יודעים
שגיל -3
משה חנוכה :לא ,אבל זה ארגון ...משרד החינוך.
נדב דואני:

נכון אז מה .כל אחד יקים עמותה ,יגיד אני לא עסק אני עמותה.
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משה חנוכה :לא כל אחד.
אופיר טואיל :אין ,יש היום גנים ממלכתיים-
נדב דואני:

כל אחד ,זה לא עסק זה עמותה .עכשיו מעבר לזה שאתה מקבל סבסוד לגילאים האלה-

אופיר טואיל :אתה לא מקבל סבסוד מלא מהמדינה ,אתה לא מקבל.
נדב דואני:

אתה מקבל סבסוד חלקי-

אופיר טואיל :חלקי אז אנחנו עוזרים להם.
נדב דואני:

אתם מבינים? חבר'ה תראו אתם פותחים פה פתח-

אופיר טואיל :תקשיב אנחנו לא פותחים פתח.
נדב דואני:

שאתם לא תוכלו לעצור אותו אחר כך.

אופיר טואיל :אני אגיד לך ,הלוואי והיינו יכולים לשים בכל מקום ,לא היינו מוציאים אותם החוצה ,שמים
אותם פה .להשקיע המון ,מאות אלפי שקלים החוצה ,תכניס אותם פה.
חי אדיב:

לבקשת החברים חוזרים לסעיף  ,8מה רצית להביע?

אמיר כוכבי:

אנחנו בסעיף  11באמצע דיון.

דובר:

תסיים אותו אבל.

חי אדיב:

הצבענו כבר.

עדי ברמוחה :הצבענו כבר זה עבר.
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :ניצה אני הייתי בעד ,אנחנו הצבענו ,לא חוזרים-
חי אדיב:

סעיף -11

עדי ברמוחה :אם חוזרים סעיף אחורה אני רוצה לחזור-
חי אדיב:

בואו נגמור קודם כל את הסעיף האחרון 11 .הצבענו או לא הצבענו?

ניצה משה:

לא הצבענו.

חי אדיב:

כי אני יצאתי לא ראיתי ,אז קדימה להצביע.

ניצה משה:

מי בעד סעיף ?11
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אמיר כוכבי:

רגע ,יש לי שאלה סליחה.

מאיר חלוואני :רגע ,גם לי יש שאלה ,מה יש לכם?
חי אדיב:

אבל דיברת.

אמיר כוכבי :לא ,עוד לא אמרתי מילה ,אופיר הסביר אני רוצה לקבל תשובה מאנשי החינוך שיושבים
פה ,הבאתם אותם שיתנו לנו הסבר על המשמעות של הדבר הזה .הרי יש מהלך בעירייה כבר שנים
שהעירייה מובילה צמצום של הגנים הפרטיים ,הכול נכנס לתוך מערכת הגנים של העירייה ,וזה מהלך
נכון-
חי אדיב:

זה היעד הארוך טווח.

אמיר כוכבי :זה מהלך נכון ומבורך מה שעושים פה ,זה הפוך ,אתה כאילו מתגמל עכשיו ב₪ 1,000-
לילד בגני חובה ,זה גילאים מטורפים ,זה בדיוק הגילאים שבהם בשנים האחרונות עשית מהלך הפוך
לגמרי ,עכשיו כל אחד ילך יקים לעצמו גן 30 ,ילד בגן  ₪ 30,000מהעירייה על מה?
אופיר טואיל :לשנה.
מאיר חלוואני :הו פה הייתה שאלה טובה ,כי בדיוק התכוונתי לשאול-
אופיר טואיל:

זה לשנה ,לשנה.

אמיר כוכבי :זה מטורף ,אני מבין מה אתה רוצה לעשות אבל ההשלכות של זה על העירייה הם
השלכות מטורפות.
מאיר חלוואני :אפשר לדעת בכמה ילדים מדובר?
אמיר כוכבי:

לא בגנים שלך ,במה שהיא הקריאה עכשיו זה הליך הפוך לגמרי למה...

???:

...

אמיר כוכבי:

בטח שכן.

נוה גור:

 ...בשביל  ₪ 30,000בשנה.
 ₪ 30,000שמחזיקים אותם-

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
אופיר ,אופיר ,שאלו שאלה ,רק רגע להירגע ,שאלו שאלה אני מבקש תן הסבר כללי כדי
חי אדיב:
שנצא לדרך ,מי עוד מכיר את זה חוץ ממך?
אופיר טואיל :מה השאלה?
מאיר חלוואני :אני שאלתי בכמה ילדים מדובר?
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אמיר כוכבי :איך זה מסתדר עם מדיניות העירייה לצמצם את הגנים הפרטיים בגילאים האלה ,אנחנו
הולכים פה לכיוון הפוך לגמרי ,יש לזה השלכות תקציביות על הגנים על כל מה שייקרה עכשיו.
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :זה סעיף שמשפיע על כל מה שהעירייה ניסתה לעשות ב 10-שנים האחרונות בתחום
הזה של גנים ,כל הפיקוח שהובלת כדי להכניס את זה פנימה לתוך העירייה ,עכשיו זה מחלק טופינים
לכל מי שרוצה לפתוח גן פרטי ,אתה תמצא את עצמך רודף גם אחרי תקציבים ,ועוד יותר מזה גם על
האחריות על הגנים הפרטיים.
אופיר טואיל :דבר ראשון זה לא גן פרטי ,זה לא גן-
אמיר כוכבי:

מה זה זה-

אופיר טואיל :תקשיב ,זה לא גן פרטי-
אמיר כוכבי:

מה יש לי בעיה לרשום עמותה אבל? כל אחד ילך ירשום עמותה עכשיו.

אופיר טואיל :תקשיב ,אבל אתה לא מקשיב.
חי אדיב:

אופיר ,אופיר ,דבר כשהוא יגמור.

אופיר טואיל :אז אני אומר-
אמיר כוכבי:

תקשיב-

אופיר טואיל :תקשיב אבל ,אתה אומר-
אמיר כוכבי:

אני אקשיב לך תן לי לסיים משפט.

חי אדיב:

תן לו לסיים משפט.

אמיר כוכבי :אתה מדבר מפוזיציה ,עזוב רגע את הפוזיציה באמת עזוב ,לא מעניין אותי עכשיו ,אתה
שליח ציבור ,דואג לציבור שלך זה בסדר .אני אומר שנייה לפני שמאשרים את זה צריך להבין מאנשי
החינוך שיושבים פה אם הם בכלל בחנו את ההשלכות של הדבר הזה על המדיניות שלהם ,עזוב אותך,
לדבר מפוזיציה זה אחלה זה המקום .יפה ,סליחה שאני זה ,יש פה השלכה מהותית ,זה גם חינוכית וגם
תקציבית.
חי אדיב:

אוקיי-

מאיר חלוואני :אני גם ביקשתי לדעת בכמה ילדים מדובר.
אמיר כוכבי:

זה בכלל לא שייך ,זה כולל בעיר מאיר.
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מאיר חלוואני :כמה? תן לי דוגמא כמה.
אני אתן לך דוגמא אחת ,תראו בית ספר תמר אנתרופוסופי ,הגנים שלהם מוכר שאינו
נדב דואני:
רשמי ,בדיוק נופל בסעיף הזה-
אמיר כוכבי:

הבית ספר הדמוקרטי.

 60ילדים ,לא דמוקרטי ,דמוקרטי מוכר ברשמי 60 ,ילדים  ,₪ 60,000עכשיו מאיפה
נדב דואני:
אתה מביא את הכסף? מאיפה? אתה מבין שלכל ילד כל משפחה ישתלם-
אופיר טואיל :כמו שכל דבר מתפתח ,אז גם זה מתפתח ,אני לא מבין מה-
נדב דואני:

אופיר ,דקה ,דקה ,דקה ,אופיר רגע ,רגע-

אופיר טואיל :כמה-
נדב דואני:

אפשר רגע להגיד לך משהו-

אופיר טואיל :כמה מסיימים בגן אנתרופוסופי?
נדב דואני:

לא יודע ,לא יודע?₪ 3,000 ,

אופיר טואיל :אז אני אגיד לך ,פה לא משלמים שקל כמו כל גן עירייה ,זה מה שהם משלמים-
נדב דואני:

אבל אז אתה מסבסד את הפרטי ,אתה מסבסד את הפרטי.

אופיר טואיל :אז אני נותן להם-
אמיר כוכבי:

אז גם הם לא משלמים-

אופיר טואיל :מה  ?₪ 60,000אתה רוצה לסבסד את הפרטי?
אמיר כוכבי:

גם הציבור לא משלם אגורה וגם אתה רוצה לתת להם ?₪ 60,000

אופיר טואיל :למי אני לא משלם אגורה ,הם לא משלמים ,הם לא משלמים.
אמיר כוכבי:

נו? מי לא משלם?

אופיר טואיל :הילדים.
אמיר כוכבי:

נו ,אז גם הם לא משלמים וגם אתה רוצה לתת להם?

מאיר חלוואני :ראש העיר ,ביקשתי לדעת בכמה ילדים מדובר.
חי אדיב:

אופיר ,בכמה ילדים מדובר?
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(מדברים יחד)
אופיר מה אתה אומר?
חי אדיב:
מאיר חלוואני :רגע ,רק רגע לפני שעוברים להצבעה ,אפשר לדעת בכמה ילדים תושבי העיר מדובר? לא
רק...
אופיר טואיל :אני לא יודע ,אי אפשר לדעת.
מאיר חלוואני :למה אתה אומר אי אפשר לדעת? תן הערכה.
חי אדיב:

יפה את יודעת להגיד כמה ילדים?

מאיר חלוואני :כן ,בבקשה.
קודם כל יש ,שנעשה הבהרה ,יש  3סטטוסים ,יש גן פרטי ,יש מוכר שאינו רשמי ,ויש גן
יפה עזרא:
ממלכתי מוכר ורשמי .לא מדובר פה על גנים פרטיים ,הורדנו את השכבה הזאת ,גם לא מדובר על גנים
ממלכתיים כמו הגן הדמוקרטי שהוא ממלכתי מוכר ורשמי .מדובר על מוכר שאינו רשמי ,שזה חלק
מהגנים החרדיים ,שזה הסטטוס שלהם מה שנקרא ...ומדובר גם על גנים אנתרופוסופיים.
מאיר חלוואני :ובכמה ילדים מדובר בבקשה?
יפה עזרא:

בהנחה-

אמיר כוכבי:

וכל גן פרטי שמחר ילך וירשום את עצמו כעמותה.

מאיר חלוואני :נכון ,ויגיש בקשה למשרד החינוך ויקבל רישיון.
יעל ברזילי:

ויש פה גם צפי גידול מסוים.

חי אדיב:

רבותיי כן .נקודה.

מאיר חלוואני :רגע ,רגע ,לא שמענו כמה ילדים.
נדב דואני:

כמה ילדים?

חנה גולן:

 ...להוסיף שבתנאי שהם לא נמצאים במבנים של העירייה-

חי אדיב:

זה אחרי זה נדבר.

נדב דואני:

כמה ילדים? רגע ,כמה ילדים?

יפה עזרא:

לא ספרתי אבל-

נדב דואני:

סדר גודל.
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יפה עזרא:

לא ספרתי.

חי אדיב:

כן ,אבל זה בדיוק רוח הדברים שאמרת ועם זה אנחנו נלך.

מאיר חלוואני :רק רגע הערכה ,תן לנו לשמוע כמה ילדים.
יעל ברזילי:

היא עוד לא אמרה.

מאיר חלוואני :אבל כמה ילדים.
חי אדיב:

אבל זה בתקציב ,אני לא יודע כמה כסף.

מאיר חלוואני :אבל כמה ילדים.
חי אדיב:

היא לא יודעת כמה יהיה בתקציב-

נדב דואני:

אתה יכול לתת לה לענות...

חי אדיב:

אולי אתה לא תאשר את זה.

נדב דואני:

מה הקשר?

מאיר חלוואני :אבל רק רגע-
נדב דואני:

בערך לדעת כמה ילדים ,אתה יודע כמה ילדים יש לך.

חי אדיב:

כמה ילדים?.

מאיר חלוואני :כמה ילדים.
חי אדיב:

בספטמבר בעוד שנה אני לא יודע.

נדב דואני:

היום ,נכון להיום.

אופיר טואיל :נכון להיום בדתי יש לנו כרגע  4גנים חרדים שזה בסביבות ה 80-ילדים.
נדב דואני:

סך הכול?

מאיר חלוואני.₪ 80,000 :
נדב דואני:

וכמה האנתרופוסופי זה עוד ?60

יפה עזרא:
שיש לו עמותה.

יש עוד  2גנים אנתרופוסופיים ויש עוד גן שהוא מוכר שאינו רשמי ,אבל אני לא חושבת
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אמיר כוכבי :כשאת אומרת יש  2גנים אנתרופוסופיים את מתייחסת לגנים של תמר ,יש בערך עוד 6
גנים אנתרופוסופיים בעיר שרשומים כעמותות.
חי אדיב:

הם פרטיים.
עמותות.

אמיר כוכבי:
(מדברים יחד)
עדי ברמוחה :הם עמותות.
חי אדיב:

אוקיי רבותיי-
חבר'ה .₪ 140,000

נדב דואני:
(מדברים יחד)
חבר'ה אתם הורסים את מערכת החינוך ,חוק נהרי ,אני מבקש חי ,חי ,אפשר...
נדב דואני:
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :לפני הפשרה עוד שאלה.
ניצה משה:

רשום ,מתגורר בהוד השרון.

נדב דואני:

חבר'ה אני רוצה-

חי אדיב:

מה הבעיה?

נדב דואני:

אני אגיד לך מה הבעיה.

חי אדיב:

אני מוכן להקשיב.

אני חושב א' מבחינה ערכית זה לא נכון לעשות ,זה מבחינה תקציבית יהיה לכם קשה
נדב דואני:
לעמוד ,אני רוצה להציע לכם הצעת פשרה ,בואו נוריד את הסעיף הזה ,תביאו את מועצת העיר הבאה
תדונו אצלכם כי גם אצלכם יש מחלוקת ,תבואו בסוף אתם תעבירו מה שאתם רוצים לא מה שאנחנו
רוצים ,אבל תעשו איזו חשיבה מחודשת ,תבואו עם הצעה אחרת שאולי מתאימה יותר ,תקצוב נכון יותר
או תורידו את זה בכלל ,קחו את זה לידיים שלכם ,לא אנחנו נחליט אתם תחליטו.
עדי ברמוחה :אמיר אומר שיש עוד  4גנים שהם עמותות.
תעשו בדיקה חבר'ה ,זה דבר רציני.

נדב דואני:
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :האמירה המהותית פה היא בעייתית.
(מדברים יחד)
אופיר טואיל ... :לכולם מוסיפים ,אז גם לזה מוסיפים.
אמיר כוכבי:

אין בעיה.

אופיר טואיל :אין בעיה אז אין בעיה ,אז תצביע בעד ,מה אתה אומר שיש בעיה.
(מדברים יחד)
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חי אדיב:

חלוואני אחרון בסבב דבר ,דבר אחרון בסבב ואנחנו מתקדמים.

מאיר חלוואני :אפשר לדעת ברשותך ,לא נו אז תסתכל ,אני רק רוצה לדעת .אני רוצה לשאול האם אתה
יודע להגיד לנו כמה כסף חסכתם בהסעות שיהיה לנו משהו לשם השוואה?
אופיר טואיל :יפה ,את יכולה להגיד אחרי השנים של כל ההסעות...
מאיר חלוואני :לא ,לא ,עכשיו זה רלוונטי.
אופיר טואיל :לא ,אני אומר לך ,הם יכולה להגיד מספרים.
מאיר חלוואני :בגדול ...שנתי ,כי התמיכה היא שנתית.
חי אדיב:

טוב ,אתם עושים-

מאיר חלוואני :לא ,אני סתם רוצה לדעת-
אני יכול להכין לך נתון ,אני אכין לך את התשובה ,היא צריכה לבדוק את זה ,היא צריכה
חי אדיב:
לבדוק את זה בכללי.
מאיר חלוואני :כל מה שאני אומר מדובר במאות אלפי שקלים חסכון.
חי אדיב:

אבל היא לא...

מאיר חלוואני :והוצאה של-
חי אדיב:

חלוואני רק תקשיב-

מאיר חלוואני :זה לא רק הדתית-
זה לא רק הכסף ,זה גם שהילדים שלנו יהיו פה .יש פה תהליך שלם .שנייה ,אני מסכם
חי אדיב:
למה שביקשת ואני ...אחד ,אנחנו נצביע על מה שהמלצנו ,אני לא רואה בזה בעיה ,אני מקבל את
ההערה שלך ,אנחנו נבדוק פעם נוספת ואם דרוש לעשות תיקון כדי לייצר איזה שהוא שוויון ,נעשה את
זה .אז אנחנו ,ניצה ,אנחנו מצביעים עכשיו ונביא לבדיקה נוספת את העניין הזה .קדימה מי בעד? מי
בעד?
ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל ,חיים ,חנוכה ,כנרת ,תקוה ,אופיר.

חי אדיב:

יפה ,אנחנו נבדוק את זה פעם נוספת ונביא לתיקון-

חיים שאבי:

אתם אופוזיציה שכל הזמן נגד הדתיים.

חי אדיב:

ההצבעה וההחלטה הזאת.

ניצה משה:

מי נגד?
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חיים שאבי:

אתם נגד הדתיים תמיד ,לא משנה מה .זה ילדים של כולנו.

ניצה משה:

רבותיי ,מי נגד?

אמיר כוכבי:

אני לא יודע למה אני עוד עונה לך ברצינות.

חיים שאבי:

אל תענה אתה.

ניצה משה:

הסעיף הזה מי נגד?

מאיר חלוואני :הוא אמר שהוא מביא הצעה נוספת.
ניצה משה:
מה?

לא ,הוא אומר כרגע מצביעים על זה .מי נגד? אמיר ,יעל ,נדב ,עדי .מי נמנע? מאיר ,נוה

חיים שאבי:

נגד.

נוה גור:
ניצה משה:

אני נמנע גם.
נמנע.

הצבעה על תבחינים נוספים לתמיכה בבתי הספר:
 .11סעיף  60לתבחינים :הצעה  -בכותרת הפרק בנוסף למילים "בתי ספר" יבוא גם "גני
ילדים".
הצעה – התווסף סעיף  60חדש" :עמותה שמפעילה גן ילדים
במסגרת
המסלול "המוכר שאינו רשמי" לגילאי  4 ,3ו 5-תהיה
זכאית לקבל
תמיכה לפי מפתח של  ₪ 1,000בגין כל ילד/ה
שנמצא במסגרת
החינוכית הנ"ל ומתגורר בהוד -השרון.
הצבעה:
 7בעד  :חי אדיב ,יגאל שמעון ,חיים שאבי ,כנרת כהן ,משה חנוכה ,תקוה גלם ,אופיר
טואיל.
 4נגד  :עדי ברמוחה ,אמיר כוכבי ,יעל ברזילי ,נדב דואני.
 2נמנעו :נוה גור ומאיר חלוואני.
החלטה מס' :92/17
מועצת העירייה מאשרת בסעיף  60לתבחינים:
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 .1בכותרת הפרק בנוסף למילים "בתי ספר" יבוא גם "גני ילדים".
 .2סעיף  60חדש" :עמותה שמפעילה גן ילדים במסגרת המסלול "המוכר שאינו רשמי"
לגילאי
 4 ,3ו 5-תהיה זכאית לקבל תמיכה לפי מפתח של  ₪ 1,000בגין כל ילד/ה שנמצא
במסגרת
החינוכית הנ"ל ומתגורר בהוד-השרון.
===========================================================
חי אדיב:
נוה גור:

בכל מקרה ההערה שלך התקבלה לבדיקה.
חי לא רצית להוריד את זה מה-

חי אדיב:

לא ,אני רוצה לחזור לסעיף הבא .אנחנו ...ונחזור יבדקו.

ניצה משה:

רגע ,יש עוד סעיף פה ועוד סעיף שלך ועוד סעיף שלה.

כי אני חושב שזה בסדר ,אני מקבל את ההערה לתיקון לבדיקה .כי אנחנו צריכים לפרסם,
חי אדיב:
ולתקן בתקציב הבא.
ניצה משה:
נוה גור:

תקשיבו רגע ,רבותיי תקשיבו רגע ,יש משהו שנשמט לוועדה אני מקריאה.
מה? מה? סעיף חדש?

ניצה משה :כן .ועדת התמיכות בחנה גם את האפשרות לשנות את היחס בין כוללים לבין פעילות דת
כלל יישובית ,סעיף  63ג' .7
מאיר חלוואני :אני לא יודע מה זה נשמט.
ירון סולברג:

קודם כל זה לא נשמט לוועדה אני מצטער.

ניצה משה:

זה מה שכתוב פה.

מאיר חלוואני :כל היום יש להם תקלות.
ירון סולברג:

זה לא נשמט לוועדה.

ניצה משה:

לא נשמט לוועדה.

ירון סולברג:

זה עלה בימים האחרונים.

ניצה משה:

עלה בימים האחרונים.

ירון סולברג:

ומשום מה לא נכלל בתוך סדר היום על אף שהיה אמור להיכלל בסדר היום ,זה הדיוק.
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ניצה משה:

כוללים  30%ופעילות דת כלל יישובית .70%

ירון סולברג:

הוועדה דנה בזה-

אמיר כוכבי:

את לא יכולה להעלות לסדר היום סעיף שלא מופיע עליו.

ניצה משה:

או קיי.

הוועדה דנה.
חנה גולן:
ירון סולברג :לפני שלושה ימים.
(מדברים יחד)
אני יכולה להקריא? ועדת התמיכות בחנה את האפשרות-
חנה גולן:
אמיר כוכבי:

האם מותר להוסיף סעיף לסדר היום מבלי שהוא מופיע בו?

ירון סולברג:

זה דבר אחר.

אמיר כוכבי:

זה מה שאני שואל.

ירון סולברג:

סליחה ,אז בוא נחלק רגע ,הוועדה את זה בחנה.

אני רוצה להקריא את הסעיף .ב 29.10.17-ועדת התמיכות בחנה את האפשרות לשנות
חנה גולן:
את היחס בין כוללים לבין פעילות דת כלל יישובית סעיף  7 63ג' לתבחינים ,כך שבמקום  50%לכל
תחום ,זה יחולק כוללים  30%ופעילות דת כלל יישובית .70%
נדב דואני:

אפשר להבין את הרציונל-

אני אגיד את הרציונל ,אני רוצה להזכיר לכם אם אתם זוכרים ,אנחנו שינינו גם את הניקוד
חנה גולן:
לגבי התמיכות לכוללים לתושבי הוד השרון  3נקודות אם אני לא טועה ,ולתושבים שהם לא תושבי הוד
השרון נקודה  ,1זה בנושא הכולל .למה גם את זה שינינו? כי מסתבר שבכוללים באים מבני ברק ומכל
מיני מקומות ולאו דווקא-
חיים שאבי:

והניקוד שלהם קטן יותר.

חנה גולן:

את זוכרת?

עדי ברמוחה :בטח-
חנה גולן:

אז זה מה שאני אומרת.

עדי ברמוחה 2 ,13 ... :של תושבי הוד השרון-
אז זה מה שאני אומרת .עכשיו אני אומרת פעילות הדת הכלל עירונית אנחנו חשבנו,
חנה גולן:
הוועדה ,שזה נכון ,שלכלל עירונית יהיה משקל יותר גדול.
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חיים שאבי:

עם כל הכבוד לוועדה ומה שהיא חושבת-

נדב דואני:

איזה תיק אתה מחזיק? אתה מחזיק תיק ה-

חיים שאבי:

יש ועדת דת שדנה בנושא ולא ממליצה אותו ,מה זה השטויות האלה?

עדי ברמוחה :ראית הוא ממליץ-
חיים שאבי:

ועדת התמיכות ,מה זה השטויות האלה?

חנה גולן:

אתה יכול לקבל אתה יכול לפסול...

חיים שאבי:

אני לא מקבל ,אני צריך לבקש את זה ,אף אחד לא מבקש את זה.

ירון סולברג:

קודם כל זה חבר מועצה הציע את זה.

חיים שאבי:

הוא יכול להציע.

ירון סולברג:
חבר מועצה-

הוועדה לא הציעה ,אני לא יודע מטרת ...הוועדה לא הציעה ,הוועדה בחנה הצעה של

חיים שאבי:

עם כל הכבוד לחבר מועצה א' זה לא בסדר היום.

משה חנוכה :מי זה חבר המועצה?
חיים שאבי:

לא יודע מי זה בכלל.

כנרת א .כהן :מה זה סוד מי החבר מועצה?
משה חנוכה :מי?
ירון סולברג:

חבר המועצה יגאל הררי.

משה חנוכה :אז יגאל הררי יתכבד והוא יגיע.
(מדברים יחד)
מאיר חלוואני :איך אתם מוכרים את המשחק אלוהים אני משתגע.
ירון סולברג:

אין סודות מאיר--

מאיר חלוואני :אין סודות .כמה קיבלת עכשיו? כמה קיבלת? תהיה גבר תגיד כמה קיבלת.
חי אדיב:

לא ,הסברתי לו למה הכוונה אז הוא הבין.

145

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

חיים שאבי:

אני מה שראש העיר אומר עושה ,מה זה משנה ,מה אכפת לי.

חי אדיב:

חייל ממושמע ,ככה זה בצבא.

מאיר חלוואני :איך זה יכול שבוועדת התמיכות חיים לא החליט על הדברים.
רבותיי זה סעיף קטן זה כסף קטן ,אני רשמתי את ההערה שלך כמו שרשמתי את
חי אדיב:
ההערה של דואני ויהיה בסדר.
מאיר חלוואני :יהיה בסדר.
(מדברים יחד)
ירון ,אם רוצים להעלות את מה שאמרה המנכ"לית ,ירון כשייגמר הדיון שם אני-
נוה גור:
עדי ברמוחה :הם לא עושים ישיבות קואליציה ,תראה כל אחד לוחש לאוזן השנייה של חיים.
מאיר חלוואני :תגיד לי ,אדוני ראש העיר אני אומר לך-
עדי ברמוחה :מה הוא אמר לך ומה הוא אמר לך? אני רוצה לדעת.
חי אדיב:

מה אתה אומה למה לא?

אמיר כוכבי:

איזה בושה תאמין לי.

חי אדיב:

למה לא?

מאיר חלוואני :אדוני ראש העיר ,אנחנו מפריעים לכם אתם יכולים להמשיך לבד נלך הביתה.
חי אדיב:
נוה גור:
חי אדיב:

קדימה רבותיי-
אפשר התייחסות-
זה הערה ...הסברתי למי שצריך להסביר זה הכול-

עדי ברמוחה :הוא הסביר לחיים ,מי שצריך להסביר לו.
חי אדיב:

מה הבעיה? יש פה הגיון.

נוה גור:

דנים בזה?

עדי ברמוחה :חיים קיבלת הסבר? חיים.
חי אדיב:

אני נגד ,תגיד מה שאתה רוצה.

אז לפני שמעלים להצבעה אני מבקש שהיועץ המשפטי יסביר את מה שנשאל
נוה גור:
קודם ,האם אנחנו יכולים להעלות להצבעה את הדבר הזה שלא היה חלק מה-
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ירון סולברג:

אם כולכם תסכימו כן.

נוה גור:
חי אדיב:

מה זה כולנו פה אחד?
כן ,כן ,כן.
כל חברי המועצה?

נוה גור:
אמיר כוכבי:

מה אתה רוצה פה חיים?

חיים שאבי:

אני נותן לך את ההחלטה.

אמיר כוכבי:

מה שאתה רוצה אני איתך .מה אתה רוצה?

נוה גור:
חברי המועצה.
ירון סולברג:

אתה צריך להעלות את זה להצבעה .אתה צריך להעלות את זה להצבעה של כל
אתם רוצים ...תעלו את זה להצבעה.

נוה גור:
ירון סולברג:

מה זה רוצים? מה זה רוצים ירון? אם רוצים-
לא ,אבל אם כולם אומרים כן ,מישהו מתנגד?

נוה גור:
חברי המועצה צריכים-
ירון סולברג:
נוה גור:

אז בבקשה שיעלו את זה להצבעה אם רוצים להעלות את זה לדיון .אמרת שכל

אני רק רוצה לדייק-
בבקשה תדייק.

ירון סולברג:

אני אדייק-

חי אדיב:

בוא תסביר את העניין נחליט.

ירון סולברג :בדרך כלל כאשר מדובר על נושא מסוים צריך את ההסכמה ,לא רק של חברי המועצה
הנוכחים ,משום שמי שלא נוכח אז אולי הוא היה ,אם הוא היה יודע שהנושא יעלה אז הוא היה מגיע
ומתנגד .אז זה ככלל .פה הנושא הוא נושא התבחינים ,בתוך התבחינים הנושא ידוע ועולה ,בתוכו
מבקשים להעלות תת נושא ,ולכן אני חושב שאם כולכם מסכימים אז אפשר יהיה לדון בזה ,אבל תקיימו
על זה הצבעה על הכיפאק ,ואם לא יהיה רוב מוחלט לדבר הזה ,אז זה לא יעלה.
חי אדיב:

מסכימים כולם או לא?

עדי ברמוחה :כן ,אני כן.
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מאיר חלוואני :אתה יודע מה מטריד אותי אדוני ראש העיר?
חי אדיב:

רק תגיד לי מה אתה מצביע.

מאיר חלוואני :שאתה אומר לשותפים שלך סביב שולחן הקואליציה יהיה בסדר נסתדר ,זה מה שמדאיג
אותי.
חי אדיב:

ככה זה קואליציה יחד.

מאיר חלוואני :מה זאת אומרת אבל אני לא מבין.
חי אדיב:

אתה יודע מה זה קואליציה בעברית? יחדיו.

מאיר חלוואני :רק שלא תגיד לי עכשיו-
חי אדיב:

ומה זה אופוזיציה? נגדו .אתם נגד ואנחנו בעד.

מאיר חלוואני :לא ,רק שלא תגיד לי-
חי אדיב:

זה הפירוש ,אתם מבינים?

מאיר חלוואני :כן ,כן ,אני מבין.
חי אדיב:

רבותיי סיימנו .אני דוחה את הישיבה הזאת ,אין בעיה .אם אתם נגד ,זה הכול.

רגע סליחה חי ,חי ,אם אתה משנה את הסעיף הזה ,אתה חייב לשנות גם עוד  2סעיפים,
נדב דואני:
את סעיף  65ואת סעיף  .68אני יודע מה זה ,זה נשמט מפה זה ברור ,זה מתייחס לכל הפרק הזה של
הדת.
חי אדיב:

בסדר אבל...

ירון סולברג:

זה ברור ,זה כל הפרק של הדת.

חנה גולן:

יתוקן בהתאם.

חי אדיב:

טוב רבותיי-

נדב דואני:

מה סגרתם?

אז תצביעו ,אם אתם מצביעים בעד לדון נדון ,אם לא נבטל ,נעשה דיון אחר .אוקיי אני
חי אדיב:
מוריד את זה מסדר היום לישיבה הבאה .מוריד את זה מסדר היום לנושא הבא.
נדב דואני:

רגע לא סליחה יש לי עוד סעיף-

חי אדיב:

אני מוריד את זה-
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נדב דואני:

יש לי עוד סעיף שצריך להצביע עליו.

חי אדיב:

איזה סעיף?

נדב דואני:

הבטחת לי ...הסעיפים-

חי אדיב:

איזה סעיף?

מאיר חלוואני :נכון ,אמרת לו תדון בסוף.
חי אדיב:

מה הסעיף תגיד?

נדב דואני:

סעיף -26

חי אדיב:

סעיף ?26

בסעיף  26ביקשתי שבכדורגל במקום  360בליגת א' יופיע  ,390זה בעקבות השינוי
נדב דואני:
שביצעתם בליגה לאומית בכדורסל זה הכול .העליתי את אותו מספר  30נקודות.
חי אדיב:

זה לא נמצא ב-

נדב דואני:

מה?

חי אדיב:

אתה רוצה להוסיף?

נדב דואני:

כן.

חי אדיב:

מי בעד? אני נגד.

נדב דואני:

אתה נגד מה להוסיף? רגע ,אבל תרימו את היד.

חי אדיב:

מי בעד-

נדב דואני:

בסדר ,אני מבקש להעלות את הסעיף של ה ₪ 250,000-של כנרת גם.

חי אדיב:

מה זה  ?₪ 250,000הצבענו כבר.

נדב דואני:

לא הצבעת ,לא הצבעת.

חי אדיב:

הצבענו.

נדב דואני:

קיבלנו נימוק אני רוצה להצביע בעד ,בוא נעלה את זה.

מאיר חלוואני :נכון .דיברנו על זה-
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נדב דואני:

יש מישהו מתנגד? יש מישהו מתנגד?

אמיר כוכבי:

אף אחד לא מתנגד ,אבל אם מעלים ככה הצעות לסדר לתוך הקריטריונים-

חי אדיב:

מי בעד?

אמיר כוכבי:

מחוץ למסמך המרכז ,אז גם אני רוצה להעלות הצעות.

נדב דואני:

אפשר לדון?

חי אדיב:

זה לא הצבעה ,זה תיקון.

נדב דואני:

זה הצבעה ,כל זה תיקונים.

חי אדיב:

אוקיי ,כל מה שעשינו עשינו ,מה שלא עשינו-

נדב דואני:

גם ה?₪ 250,000-

חי אדיב:

הכול ייבדק-

נדב דואני:

גם ה?₪ 250,000-

חי אדיב:

אמרנו מי בעד? אתם לא רוצים להצביע.

נדב דואני:

אנחנו רוצים.

חי אדיב:

מי בעד להוסיף-

נדב דואני:

תשאל אם יש מישהו מתנגד לדון ואז יהיה הצבעה.

חי אדיב:

שאלתי מי בעד קודם.

נדב דואני:

אתה הולך הפוך אין מישהו שמתנגד לקיים דיון.

חי אדיב:

לא ,לא ,מי בעד?

נדב דואני:

בעד ,כולם בעד ,פה אחד ,הלאה .עכשיו אפשר להצביע על הסעיף?

אמיר כוכבי :לא ,אבל אני רוצה לדעת ,אם אנחנו עכשיו מתקנים סעיפים שהם מחוץ למסמך המרכז,
האם יש זכות לכולנו להעלות סעיפים.
חי אדיב:

לא ,זה לא הדיון ,הדיון הוא-

אמיר כוכבי:

אבל הרגע הצבעת על סעיף שהעלה נדב ,ועכשיו אתה רוצה על סעיף שהעלתה כנרת.
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אז אני אסביר לך ,שאלת שאלה אני אסביר לך .בסעיף הרעים זה לא קריטריונים אלא
חי אדיב:
עדכון סכום ספציפי-
אמיר כוכבי:

אבל נדבר הרגע העלה קריטריון.

ופה הייתה בעיה ,ואמרה לך מנהלת המקצועית שצריך להוסיף עוד ,כי אין להם ,לא
חי אדיב:
מצליחים לגייס תרומות .אז תבינו תקבלו ותצביעו ,מה הבעיה?
אמיר כוכבי :אבל באותו הסבר אמר היועץ המשפטי שזה משהו שצריך להשתנות בתקציב ,ובכל זאת
אתם מביאים את זה בתבחינים.
חי אדיב:

לא ,אנחנו מביאים את זה גם בתקציב.

אמיר כוכבי :אז אם מביאים את זה עכשיו בתבחינים וזה לא מופיע בריכוז ,וכבר דנו בתבחין אחד
שנדב ביקש ,ועכשיו דנים בתבחין שכנרת ביקשה ,אין לי בעיה עם זה ,אבל גם לי יש תבחינים ,ואני בטוח
שגם למאיר ולנוה ולעדי וליעל ואולי גם לאופיר יש עוד תבחינים לדון בהם.
חי אדיב:

רבותיי ,גמרנו את הדיון-

אמיר כוכבי:

אז אם אנחנו דנים בעוד תבחינים-

חי אדיב:

כל השאר נבדוק את ההערות שלכם-

אמיר כוכבי:

מה זה נבדוק.

חי אדיב:

אם תרצו נביא את זה לדיון חדש.

אמיר כוכבי:

אני לא מבין מה זה נבדוק.

חי אדיב:

הצבענו כולם הצביעו על זה וכולם מסכימים-

אמיר כוכבי:

מה ...את הסעיף.

חי אדיב:

הצבענו.

ניצה משה:

לא הייתה הצבעה.

חי אדיב:

לא הצבענו?

נוה גור:

לא.

מאיר חלוואני :אתה אמרת ...את זה בסוף-
חי אדיב:

תתפלאו הצבענו ,אבל לא חשוב.
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???:

לא הצבענו.

חי אדיב:

כרגע הצבעתם בעד.
לא הצבענו בעד-

נוה גור:
חי אדיב:

תנהלי בבקשה את ההצבעה.

ניצה משה:

מי בעד תוספת של -₪ 50,000

אמיר כוכבי:

שנייה ,ביקשתי תשובה ,ביקשתי תשובה.

ניצה משה:

אני לא יכולה ככה.

אמיר כוכבי:

מה את לא יכולה.

ירון סולברג:

אתם לא מסכימים להעלות נושא נוסף לסדר היום-

אמיר כוכבי:
שביקשתי.

לא סליחה ,אני ביקשתי הבהרה האם זה אומר שמותר להעלות עוד ,זה כל מה

נדב דואני:

לא ,אבל כל סעיף שאתה רוצה צריכה להיות הצבעה.

חי אדיב:

אז על הסעיף הזה אתם מסכימים? כולם מסכימים על הסעיף הזה נכון?

אמיר כוכבי:

זה לא נכון ,כי זה לא סעיפים-

חי אדיב:

כולם אומרים כן.

אמיר כוכבי:

לא ,לא ,לא.

חי אדיב:

לא כולם?

אמיר כוכבי:

לא ,זה לא סעיף לסדר יום.

חי אדיב:

לא.

נוה גור:

אם אתם רוצים להעלות-

חיים שאבי:

אז בישיבה הבאה ,מה הבעיה? מה הבעיה?

אמיר כוכבי:

חיים אבל זה-

חי אדיב:

בישיבה הבאה נעשה את זה .עברנו לנושא הבא-
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אמיר כוכבי:

אבל זה לא סעיף לסדר יום.
מה שאישרנו אישרנו ,מה שלא אישרנו לא אישרנו .בבקשה תנהלי את הישיבה הבאה.

חי אדיב:
(מדברים יחד)
אמיר כוכבי :ניצה ,ניצה ,השעה היא -22:00
ניצה משה:

אנחנו התחלנו ב.18:10-

אמיר כוכבי ... :איחור שלך בהתחלה כשיש פה קוורום לא מוסיף זמן לישיבה ,הישיבה התחילה ב-
 18:00ככתוב בסדר היום.
ניצה משה:

או קיי ,בסדר.

ירון סולברג:

היא רוצה רק לבקש רשות להצביע על ה-

אמיר כוכבי:

אז תבקשי.

ניצה משה :בדיוק ,אני בדיוק באתי להכריז שעברו  4שעות ואני מבקשת לדעת ,אני צריכה  3רבעים
מהנוכחים אם הם מוכנים-
אמיר כוכבי:

ניצה ,הם מכירים את החוק ,את יכולה להעלות להצבעה.

מאיר חלוואני :את יכולה לקפל את העסק.
ניצה משה:

מי הם חברי המועצה-

אמיר כוכבי:

ב 4-שעות פעם ב 3-חודשים-

ניצה משה:

שיכולים ,שמבקשים להמשיך את הדיון-

נדב דואני:

שמסכימים.

ניצה משה:

שמסכימים להמשיך את הדיון מעבר ל 4-שעות?

חי אדיב:

מי בעד?

ניצה משה:

מי בעד? חי ,יגאל ,חיים( -צעקות)

חי אדיב:

אתם נגד? מעולה בשבוע הבא ישיבה שלא מן המניין על אותם נושאים.

ניצה משה:
אמיר כוכבי:

אין מספיק חברים
אתה מאיים עלינו?
153

ישיבת מועצת העירייה מן המניין מס'  13/17מיום 1.11.17

(מדברים יחד)
אמיר כוכבי:

אתה פחדן אתה מפחד מהציבור ,אתה מפחד ...מהציבור.

מאיר חלוואני :אולי אתה רוצה פגרה.
ניצה משה:

הישיבה הסתיימה.

** הישיבה הסתיימה **
_______________
ניצה כהן משה
מרכזת ישיבות המועצה

______________
חי אדיב
ראש העירייה
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